BOHOSLUŽEBY O DUŠIČKÁCH ´09
V pondělí 2.11.2009, na Památku všech
věrných zemřelých budou v naší farnosti
mše svaté: Sedlčany – Církvička 7:00 h.
a 18:00 h., Počepice 8:30 h., Chlum
u Sedlčan 15:30 h., Dublovice 16:30 h.,
Kosova Hora kaple sv. Michaela 16:00 h.
M ARTINSKÁ POUŤ V SEDLČANECH
Svatého Martina oslavíme ve středu
11.11. při mši svaté v 9 h. (malá pouť)

a následně v neděli 15.11.2009 o poutní
mši svaté v 8 h. Téhož dne se na faře
v Sedlčanech od 14 h. uskuteční martinské posvícení. Sv. Martin je už na cestě –
koně poslal před sebou.
SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH Počínaje
20.10. každé úterý od 16 do 17:30 h. na
faře v Sedlčanech. Zveme vás: vaši kněží.
POKRAČOVÁNÍ KATECHEZÍ 13+ od
30.10. opět od 19 h. začínáme. P. Marek

VÝUKA KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Sedlčany
fara
1.-2.
3.
4.-5.
6.-9.

v Sedlčanské farnosti ve školním roce 2009-2010
Jesenice
ZŠ
P. Martin Vlček
P. Marek Miškovský (1)
I. stupeň st 13:15 - 14:00
Sr. Štěpánka Tomajerová (2)
čt
14:15 - 15:00 (2)
st
12:10 - 12:55 (1)
Chlum u Sedlčan
st
14:15 - 15:00 (2)
ZŠ
P. Martin Vlček
čt
15:00 - 15:45 (1)
I. stupeň čt 13:00 - 13:45

Kosova Hora
ZŠ/MŠ Bc. Ivanka Čiháková
MŠ
st
14:00 - 14:45
1.-2.
st
12:15 - 12:45
3.-4.
st
12:45 - 13:30
6.-7.
st
15:15 - 16:00

FARNÍ LISTY

Počepice
ZŠ
Sr. Tereza Křenková
I. stupeň st 13:15 - 14:00
Tyto hodiny nabízíme všem rodičům
jako pomoc v náboženské výchově dětí, ke které se při jejich křtu zavázali.

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

7/2009

Neprodejný občasník římskokatolické
farnosti Sedlčany. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského nám. 44, CZ 264 01
Sedlčany; tel.: +420 318 822 970;
IČ: 18608817; BÚ: 522364389/0800;
E-mail: farnost.sedlcany@centrum.cz;
www.farnost.sedlcany.cz. Redakční rada:
P. M. Miškovský (tel.: 724 550 009,
e-mail: marek.miskovsky@quick.cz),
P. M. Vlček (tel.: 607 680 782, e-mail:
mavlcek@seznam.cz), B. Němeček,
L. Jelen, L. Jelen ml.

Ne

8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice
*14:30 Vojkov (* 3. Ne v měsíci)

Út

18:00 Sedlčany (Se)

St

9:00 Se, 15:30 Počepice

Čt

*14:00 Dom. důch Vojkov (* 1.Čt)
16:30 Dublovice, 18:00 Se

Pá

9:00 Se, 18:00 Kosova Hora

So 15:00 Dom. důch. Se, 18:00 Se
Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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18. října 2009

MODLITBA
RŮŽENCE
Na 7. říjen připadá v liturgickém
kalendáři památka Panny Marie Růžencové. Proto je celý měsíc říjen zasvěcen
Matce Boží a modlitbě růžence.
Romano Guardini ve své knize
„O modlitbě“ říká: „Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání
a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na
život Kristův.“
Růženec je tedy modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu této
modlitby, a tedy i cílem rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho
života. Nejde tedy jen o jednotlivá slova zdrávasů, ale o pronikání do Kristovy osoby,
do tajemství jeho života.
Do Kristova života však pronikáme skrze Pannu Marii, skrze její blízkost a její vzpomínky na svého Syna. Svatý otec Jan Pavel II. to vysvětluje následovně: „Maria žije
s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: Maria to všechno
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom (Lk 2,19;2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně
vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou "růžence", který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala. Také nyní, uprostřed radostných zpěvů v nebeském Jeruzalémě, je příčina jejích díků a její chvály stejná. Právě ona inspiruje její mateřskou péči o putující církev, ve které Maria – šiřitelka evangelia – "děj" svého vyprávění dále rozvíjí. Maria
věřícím stále znovu a znovu předkládá "tajemství" svého Syna s přáním, aby je kontemplovali, a Kristova tajemství tak mohla prokázat veškerou svoji spasitelnou moc. Křesťanské společenství se modlitbou růžence vlastně slaďuje se vzpomínkami a pohledem
Mariiným. (Apoštolský list o růženci)
Růženec by tedy měl být modlitbou, která křesťana učí a pomáhá mu otevřít se Boží
milosti, aby jen na Kristu založil svůj život a svou naději. Toto vše je zvláště zřejmé ze
závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí
a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, abychom na přímluvu Panny
Marie podle těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho
Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.“
Na přímluvu Matky Boží, Královny posvátného růžence,
vám žehnají vaši kněží
P. Martin a P. Marek

Chlumská pouť

i chataře a chalupáře. Ti mu pak na oplátku společně s místními každoročně přicházeli zahrát a zazpívat spirituály na
slavné posvícenské mše v kostele jeho
oblíbeného světce, svatého Bartoloměje.
V posledních sedmi letech zaslouženého
odpočinku nadále vypomáhal na vinici
svého Pána, k němuž byl povolán ve věku 83 let uprostřed Roku kněží.
Hlahol zvonů a uplakané počasí provázely dlouhý pohřební průvod na prčický hřbitov, kde byl P. Jiří Pištěk uložen
do rodinného hrobu.
Bedřich Němeček

O letošní svatováclavské pouti na
Chlumu u Sedlčan, která se nesla ve znamení návštěvy Svatého otce Benedikta
XVI., jsme prožili radost ze žehnání nových kostelních dveří. Iniciativa opravy
chrámových dveří vzešla z obce a vynesla ve veřejné sbírce 24 744,- Kč. Po průzkumu stavu dveří jsme rozhodli o výrobě nových stylových dveří. Práce se ujal
truhlář pan Jiří Žaloudek, který spočítal
cenu mezi 50 až 60 tisíci korunami. Za
peníze ze sbírky bylo pořízeno dubové
dřevo. Zbytek materiálu, práce a nové
kování pak přišly ještě na 35.756,- Kč.
Dne 26. 9. byly dveře osazeny a v neděli
27. 9. slavnostně požehnány. Kdo chcete
obdivovat nádheru řemeslné zručnosti,
neváhejte a vypravte se na Chlum!
P. Marek

Zápas českých
a moravských kněží
Dvakrát do roka (na jaře a na podzim)
se pořádá velmi prestižní fotbalové klání
mezi českými a moravskými kleriky.
Mnozí příznivci katolické církve nebo
znalci dobrého fotbalu v Sedlčanech si
jistě pamatují památný fotbalový zápas
ze září loňského roku, ve kterém Češi
deklasovali moravské spolubratry 9:2.
Letos se další zápas konal 22. 9. ve
Vícenicích u Náměště nad Oslavou –
a opět se českým kněžím dařilo. Byli
u toho i naši kněží: v české brance už
tradičně nastoupil P. Kamil, v obraně
P. Marek a v záloze P. Martin. Utkání
začalo ve 14:30 v bouřlivé atmosféře,
kterou vytvořili rozvášnění moravští fanoušci. I přes jejich povzbuzování však
Moravané od začátku zápasu spíše bránili
a na českou polovinu se dostávali jen
sporadickými brejky. Přesto po prvním
českém gólu ve dvacáté minutě domácí
odpověděli nečekaně vyrovnáním na 1:1.
Hostující měli největší útočnou zbraň
v bratřích Sklenářových, kteří do konce
poločasu zajistili další gól v domácí síti,
takže poločas skončil 1:2. Druhý poločas
byl v přímém přenosu vysílán rádiem
Proglas, takže jste mnozí mohli být při

Zemřel P. Jiří Pištěk
Poslední zářijový den se v Prčici
v kostele sv. Vavřince rozloučilo velké
množství lidí s P. Jiřím Pištěkem, který
zemřel 24. září. Pohřební mši sv. sloužil
spolu s více než desítkou kněží generální
vikář Mons. Michael Slavík. V promluvě
vzpomenul na poslední setkání s otcem
Jiřím a v závěru vyjádřil naději, že se
s ním celé shromáždění jednou setká jako
jedna velká radostná rodina.
Já jsem se setkal poprvé s kaplanem
Pištěkem v šedesátých letech, kdy jsem
mu ministroval u svatého Václava ve
Vršovicích. Pak znovu v Kosově Hoře,
kam nastoupil po páteru Hasíkovi. Po
třicet roků zdejšího působení obětavě
objížděl i další svěřené kostely. Jakoby
navzdory církevním tajemníkům se
v době normalizace zasloužil o pořízení
a svěcení nových zvonů v Jesenici
a v Kosově Hoře. V prvních letech svobody pak biskup Škarvada vysvětil obnovenou hřbitovní kapli svatého Michaela
Archanděla. Mezi své farníky počítal
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pro mládež, každý jej prožil po svém.
Celé téma večerního programu bylo zaměřeno na svatost dnešní doby. Do stanového městečka jsme se dostali kolem
půlnoci, a tak stavba stanů byla zajímavá.
Pamatuji si na chvíle kolem čtvrté hodiny
ranní, je to čas teplotního přelomu, a tak
mnohým byla i zima. Z vedlejšího stanu
(nevím, kdo tam bydlel) se náhle ozval
dívčí hlas: „Ach, to je zima, to je zima,
ne, mně je zima.“ Pak jsem zaslechla
drkotání zubů se slovy: „Kdyby tak papež
věděl, co tady pro něj zkusíme“. Pousmála jsem se. V hlase dívky zněla bolest
a zároveň láska ...
Po oficiálním budíčku v 6:30h začalo
stanové městečko postupně mizet, stany
se uklidily, vlasy se poupravily,... a putovalo se do sektorů.
Celé setkání jsme prožili již společně
s vámi, kteří jste přijeli s dalšími autobusy. Co k celému setkání říci a dodat. Mne
zaujalo, kolik mladých rodin s dětmi přišlo na večerní program i na mši svatou
s papežem. Poznávali jsme s manželem
mnoho rodin, které jsme 10 – 15 let neviděli, často jsme se viděli naposledy na
Světových dnech mládeže. Bylo to krásné
dotknutí se plodů ze setkáních s papežem
i v minulosti.
Na konci mši svaté promlouval papež
k mladým a říkal jim: „Mějte Pána ve
svých plánech“. A tak přeji všem mladým a nejenom jim, aby si do svých diářů, mobilů, připomínek dokázali připsat:
„Rande s Ježíšem“. Jde to. Jde to všude
třeba i v knihovně, ve škole ...
I. Čiháková

Druhý nemenší dík vám všem (hlavně
počepickým a kosovohorským) za pomoc
s nejen „buchtovým“ zajištěním Setkání
mládeže příbramského vikariátu
(11.10.2009). Dík patří i sponzorům setkání: Povltavským mlékárnám, a.s. Sedlčany, Pekárně u Bejšovců, cukrárně
Stáňa v Malé Hraštici, zahradnictví
U Buzků, obcím Počepice, Vysoký Chlumec a dalším drobným i větším dárcům.
Za spolupráci na programu patří dík
i pedagogům ZUŠ Sedlčany.
Díky. P. Marek
Zveme vás
Středa 28. 10. od 16:15 h. Setkání na
faře v Počepicích – „Boží Tělo ´68“
30. 10. – 1. 11. Sedlec-Prčice: I. Víkedovka pro děti a mládež v Roce kněží na
téma „Kněží aneb jak by se nám žilo bez
nich“. Kosova Hora a Sedlec-Prčice. Přihlášky: 604 383 498.
Neděle 1. 11. od 14 h. – NOPR – ZUŠ
Sedlec-Prčice. Přijede přednášet ředitelka z Křesťanské pedagogicko psychologické poradny v Praze. V akademickém
prostředí i mezi klientelou je uznávanou
odbornicí. Její přednášky se budou zabývat dvěma tématy: Vývoj dítěte v předškolní a školním věku a vliv křesťanské
výchovy v těchto obdobích, Postoj rodičů
k trávení volného času svých dětí, školáků, adolescentů. Jste všichni srdečně vítaní! Informace: 604 383 498.
Snoubenecká příprava v rodině: Začíná
začátkem listopadu, více info na plakátku
a na 604 383 498.
Pátek 6. 11. od 15 do 18 h. TYGŘI Z FARY – Kosova Hora (děti se mohou společně připravit na svátost smíření)
Neděle 8. 11. Mše svatá pro děti a rodiče, Kosova Hora v 8:00 h.
27. – 29. 11. Kosova Hora a Sedlec
Prčice: II. Víkedovka pro děti a mládež
v Roce kněží.

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat všem
z počepické kolátory za pomoc při zajištění konference kněží Příbramského vikariátu, která se konala 15. září 2009. Kolegům kněžím se u nás v Počepicích líbilo
a všem náramně chutnalo :-).
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Uvítali jsme papeže

nic nemohlo nahradit naši živou přítomnost na této slavnosti. Papež se následně
pozdravil s věřícími, žehnal nám a pak
prošel v bezprostřední blízkosti kolem
nás. Pro nás a i pro naše děti to byl nezapomenutelný zážitek. Ty se pak kupodivu
začaly těšit na Národní svatováclavskou
pouť ve Staré Boleslavi. Když jsme si
doma o tom všem povídali, padla otázka
na nás rodiče, zda jsme již něco podobného zažili. A tak jsme se dostali na pontifikát Jana Pavla II. a děti se zaujetím
shlédly dokument o jeho životě. Z Prahy
a ze Staré Boleslavi jsme si přivezli vlaječky a zejména spoustu zážitků a vzpomínek v srdci, jejichž význam v této
chvíli ještě nedokážeme plně docenit.
Josef Soukup

Je sobota 26. září 2009 krátce před
půl dvanáctou a na letišti ve Staré Ruzyni
roluje letadlo společnosti Alitalia ozdobené českou a vatikánskou vlajkou se Svatým otcem Benediktem XVI. na palubě.
Začíná první návštěva tohoto papeže
v České republice a naše rodina má tu
čest patřit mezi přibližně 200 věřících
(převážně rodin s dětmi) a být očitými
svědky této historické události. Vše je již
připraveno k slavnostnímu uvítacímu
ceremoniálu. Atmosféra napětí a radostného očekávání vrcholí. Předcházela tomu všemu nabídka, která se neodmítá.
Zejména pro děti čekalo na sobotu nezvykle brzké ranní vstávání, neboť již
v půl deváté jsme museli být na letišti.
Tam si nejdříve ověřili naše totožnosti
a jmenovitě nás zkontrolovali a poté následovala bezpečnostní kontrola nás
a našich případných příručních zavazadel. Posléze jsme se již ocitli s českými
a vatikánskými vlaječkami na letištní
ploše a říkali si, že čekání bude zejména
pro děti ještě dlouhé. Kupodivu se pořád
něco dělo a bylo se na co dívat. Poslední
luxování červeného koberce, dokončení
slavnostní výzdoby, nácvik nástupu čestné jednotky Hradní stráže či poslední
zkouška vojenské hudby. A pak už se
začaly objevovat osobnosti, které jsme
mnohé dosud znali jenom z televize.
Předseda Senátu, členové vlády, kardinál
Miloslav Vlk, apoštolský nuncius Diego
Causero, čeští a moravští biskupové
a v neposlední řadě prezident republiky
Václav Klaus s manželkou Lívií. Ten po
výstupu Svatého otce z letadla přivítal
Benedikta XVI. v České republice a po
vojenských poctách přednesl svůj projev.
Na začátku svého projevu papež promluvil česky, což bylo oceněno nadšeným
potleskem. Pak pokračoval anglicky.
I když jsme na rozdíl od televizních diváků neměli k dispozici simultánní překlad,

Putování mládeže
za papežem
Z celého vikariátu vyrazilo v neděli
27. 9. autobusem celkem 58 mladých lidí,
mezi kterými byli i tři rodiny s dětmi. Po
náročném nakládání do autobusu jsme
vyrazili směr Stará Boleslav. Měli jsem
jít na procházku na hrad Hláska, ale
vzhledem k nedostatku času jsme vyšli ze
Čtyřkol ke kostelu sv. Klimenta. Při krásné vyhlídce od tohoto kostela jsme se
mohli naladit na setkání s papežem díky
slovům P. Martina Vlčka, který se s námi
podělil o vnitřní prožitek modlitby nešpor, které se modlili v katedrále s papežem kněží, zasvěcené osoby a pastorační
asistenti. Já se svým manželem jsme měli
příležitost sdělit zážitky při uvítání papeže na letišti a rodina Novákova sdělila
velmi povzbuzující zážitek při setkání
rodin s papežem u Pražského Jezulátka.
U kostela sv. Klimenta (mimochodem
– sv. Kliment byl 3. papežem) jsme se
společně pomodlili vám známou Novénu
za plody návštěvy Benedikta XVI.
Při příjezdu do Staré Boleslavi jsme
za šera doputovali na společný program
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mladé: buďte pozorní a otevření Ježíšovu
volání nabídnout život do služeb Bohu
a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje
mnoho svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě Kristu, Naději světa.
Naděje! Toto slovo, k němuž se často
vracím, se dobře snoubí s mládím. Vy,
milí mladí přátelé, jste nadějí církve! Ona
očekává, že se stanete posly naděje, jak
tomu bylo loni v Austrálii na Světovém
dnu mládeže, velkém projevu víry mladých, který jsem mohl osobně prožít a
kterého se zúčastnili i někteří z vás. Mnohem víc vás bude moci přijet do Madridu
v srpnu 2011. Už nyní vás zvu na toto
velké setkání mladých s Kristem v církvi.
Milí přátelé, znovu vám děkuji za vaši
přítomnost a děkuji za váš dar: za knihu
s fotografiemi, které vyprávějí o životě
mládeže ve vašich diecézích. Rovněž
děkuji za znamení vaší solidarity s mládeží v Africe, které jste mi doručili. Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě
mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili
a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti smíření; abyste
pečovali o svou křesťanskou formaci
a byli poslušní nauky vašich pastýřů. Na
této pouti ať vás doprovází svatý Václav
svým příkladem a svou přímluvou a ať
vás stále ochraňuje Panna Maria, Matka
Ježíše a nás všech. Ze srdce vám žehnám!

tomto velkém klání s námi. Po změně
stran se obraz hry příliš neměnil, Češi se
však trápili se zakončením. A tak domácí
využili jeden z brejků a srovnali na 2:2.
I když Moravané měli mnohem mladší kádr a výhodu třináctého hráče
(publikum), přesto jim docházely síly,
protože jim chyběli hráči na střídání.
Oproti tomu Češi měli k dispozici dva
hráče, které střídali hokejovým způsobem
v průběhu celého zápasu. A tak
s přibývajícím časem ubývaly Moravanům síly a přibývaly české góly. Neopakovala se sice památná „kanonáda Sedlčanská“, ale vítězství 6:2 je rovněž historickým úspěchem pro české barvy.
Doufejme, že na jaře v Uhlířských
Janovicích potvrdíme roli favoritů.
P. Martin


Naděje se dobře snoubí
s mládím
Z poselství Benedikta XVI. k mládeži,
Stará Boleslav 28. září 2009
Milí mladí přátelé!
S vámi se i papež cítí mladý! … Obracím se přímo na vás, buďte si vědomi,
že křest z vás udělal Boží děti a údy jeho
těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve,
abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho z vás volá k manželství a příprava na
tuto svátost znamená skutečné putování
za povoláním. Zkoumejte tedy vážně
Boží volání, abyste založili křesťanskou
rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy
budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!
Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo
v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. Obzvláště
v tomto Roce kněží se obracím na vás,

Plné znění všech promluv Svatého otce
najdete na našich webových stránkách
www.farnost.sedlcany.cz, nebo v týdeníku Světlo 42/2009
UPOZORNĚNÍ – DOBRÁ RADA
V noci ze soboty 24. na neděli 25.10.
2009 se mění letní čas na zimní. Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu zpět.
V případě nespavosti lékaři doporučují
pomodlit se růženec za sedlčanské kněze.
Dobrou noc a buďte „IN“
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Papež promlouval po mši svaté k mladým. Odnesl sis nějakou myšlenku?
Neutíkat od víry. Pokračovat v ní.

Dva mladíci ze
Sedlčanské farnosti
ve V.I.P. prostoru při
papežské návštěvě

Chystáš se za papežem do Madridu na
Světové setkání mládeže?
Do Madridu nejspíš nepojedu, protože
to pro mě nebude finančně možné.
Za rozhovor poděkovala I. Čiháková

Dostala jsem jako pastorační asistentka pro mládež možnost nabídnout 6 mladým lidem z vikariátu být ve Staré Boleslavi blízko Svatého otce Benedikta XVI.
v tzv. V.I.P. prostoru.
Z naší Sedlčanské farnosti jsem tuto
příležitost nabídla Markovi Procházkovi
z Počepic. V té době pracoval na přípravě
Setkání mládeže Příbramského vikariátu
a zároveň jsem vnímala, že to bude pro
něj asi dobré k povzbuzení k životu
z víry. Nabídku být náhradník přijal Ladislav Jelen ml. ze Sedlčan, který se nakonec dostal, nejen k mé radosti, z postu
náhradníka na čestné místo. Uvádím zde
rozhovor s jedním z nich, Markem Procházkou, s mladíkem, který byl od papeže na dosah ruky:

Vikariátní setkání mládeže
v Počepicích

V sobotu 10. října 2009 se již po čtvrté setkala mládež Příbramského vikariátu,
tentokrát v Počepicích. Letos se setkání
zúčastnilo na 130 mladých lidí, kteří zcela zaplnili prostor farní stodoly, kde se
konal hlavní program.
První účastníci začali přijíždět do Počepic již před osmou hodinou, někteří
přijeli společným autobusem, jiní sami,
například na kole. Ještě před začátkem
vlastního programu na všechny čekalo
malé občerstvení – buchty a čaj, které pro
nás připravily maminky ze zdejší farnosti.
Hlavní program začal divadelním
příspěvkem o vzniku názvu Počepic,
který sehráli skvělí herci, moderátoři
celého setkání, Jirka Kala a Lucka Kubecová. Následovalo představení sedlčanské farnosti a rozhovory s kněžími
z jednotlivých farností Příbramského
vikariátu. Pro ně měli moderátoři připraveno malé překvapení, soutěž o titul:
„Vtipálek Počepický“. Osm kněží soutěžilo o sto šest. Zvítězilo vtipkování dobříšského kněze P. Michala Němečka.

Marku, jaký jsi měl pocit, když ses dozvěděl, že patříš mezi 200 vybraných mladých lidí z celé České republiky, kteří
budou moci být na mši svaté v bezprostřední blízkosti papeže?
Bylo to pro mě docela překvapivé.
Zvláště když jsem netušil, že je to vůbec
možné se dostat do takového výběru.
Jak nejblíže ses k papeži dostal?
Nejblíže papeži jsem byl, když přicházel na mši a pak když z ní odcházel.
Bylo to zhruba 2 metry.
Jak vnímáš vztah: já a papež? Co pro
Tebe setkání s papežem znamenalo?
Zanechalo to ve mně velký zážitek.
Setkat se s hlavou církve asi jen tak někdo nemůže.
Máš z této příležitosti nějakou veselou
příhodu?
Veselou příhodu nemám, ale překvapilo mě, že dokázal říci i pár vět česky.
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měla zvláštní sílu asi taky pro nádheru
počepických kopců ozářených podzimním sluncem. Po návratu z modlitby
mohli účastníci shlédnout představení,
které bylo výsledkem taneční a dramatické dílny.
Poslední bod programu přede mší
tvořila svědectví. Z několika zajímavých
témat zmíním jenom Buisiness a křesťanství, kde promluvil k mladým Ing. Martin
Nemrava, MBA, o úplatcích – o tom, že
v reálném životě jsou, ale jde to i bez
nich. Dalšími svědectvími byly Krize
víry a její překonání a Chození s někým
jen pro to „být in“.
Mše svatá, kterou sloužil kardinál
Miloslav Vlk, byla opravdovým vyvrcholením setkání křesťanské mládeže. Nebyla povzbuzením jen pro nás, ale i pro
pana kardinála, jak nám řekl.
Myslím si, že úsilí věnované přípravě
jednodenního setkání se vyplatilo. Ať se
to zdá nebo ne, přípravy nebyly záležitostí pouze tohoto víkendu, ale přípravný
tým mladých z jednotlivých farností vedený Ivkou Čihákovou na nich pracoval
již od června.
Na závěr uvádím kousek z rozhovoru
s jednou účastnicí, v němž sděluje své
pocity ze setkání:
„Účast na tomto setkání pro mě byla
přínosem, posunulo mě to zase o trochu
blíž k Bohu. Hodně mě zaujala dopolední
svědectví – to, že lidé, kteří byli
v podobné situaci jako já, nebo v takové,
do které bych se mohla kdykoli dostat,
vytrvali a neztratili naději a nakonec se to
vyplatilo a přineslo své ovoce, bylo pro
mě povzbuzením. Dalším velkým duchovním zážitkem pro mě byla křížová
cesta se sestrou Terezou. Texty, které při
ní četla, v kombinaci s tichým rozjímáním a krásou okolní přírody na mě
opravdu velice zapůsobily. Jsem vděčná
za to, že jsem se mohla setkání účastnit.“
Jana Švejdová

Mottem celého setkání byl citát
z Bible: „Máme naději v živém Bohu“ (1. Tim 4,10). Proto se tématu naděje
ve svých katechezích věnovali P. Marek
Miškovský a P. Konstantin Mikolajek.
Ty vystřídala svědectví o naději, která je
posilou ve složitých životních situacích.
Se svými příběhy se nám svěřili velmi
otevření a hluboce věřící lidé, a to se pro
mnohé z nás stalo nadějí, že vytrvalá
cesta víry se vyplatí.
Tento dopolední blok se ale trochu
protáhl a do posluchačů se dala zima.
Proto byli účastníci rychle rozděleni do
skupin podle věku a společně se svými
vrstevníky si mohli vyzkoušet několik
zajímavých her či skupinových aktivit.
Bohužel si každá skupinka prošla jen pár
stanovišť a už nás zvonek svolával
k modlitbě Anděl Páně do kostela, po níž
následoval výborný oběd – polévka
a guláš s knedlíkem – který nám uvařili
v počepické školní jídelně.
Po obědě a kelímku kofoly si mohl
každý vybrat podle svého zájmu, co bude
chtít dělat. A výběr byl vskutku bohatý!
Jedna skupina vyrazila do skanzenu na
Vysoký Chlumec, v tělocvičně se hrál
florbal a na hřišti fotbal a frisbee a kousek za vesnicí byly připraveny lanové
dráhy, kde se mohli vyřádit sportovci.
Výtvarníci si mohli vyrobit malovaný
šátek, náušnice nebo různé přívěsky dle
libosti. Zájemci o tanec a dramatiku mohli trochu poznat sami sebe na taneční
dílně a poslední skupinka byla připravena
pro ty, kteří mají rádi společenské hry.
A po aktivním odpočinku následovalo
opět zklidnění v podobě různých druhů
modlitby za různé úmysly. Mladí se modlili za budoucí manželku či budoucího
manžela, za uzdravení vztahů, za rozhodování, za obrácení a za odvahu, abychom byli křesťany vždy a všude. Využili
k tomu zpěv a ticho, žalmy, adoraci, meditaci, růženec nebo křížovou cestu, která
5

