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V prosinci, když se zkracuje den a už odpoledne je tma, v řadě domácností, na ulicích a v obchodech svítí spousta světel. V některých rodinách si rozsvěcují adventní věnce. Každou neděli před Vánoci svítí na adventním věnci postupně jedna svíčka, až před
Vánocemi svítí všechny čtyři. Této době říkáme advent – neboli příchod. Spousta světel
v obchodech a koledy nám říkají, že se blíží Vánoce.
A je to tady! Období příprav. Je třeba toho spoustu zařídit, sehnat, udělat. A najednou se zdá, že vše je temné, naše nálada je na bodě mrazu, jsme smutní a vypadá to, že
na co sáhneme, to se pokazí? Prostě období, kdy se nic nedaří. A najednou zažijete něco
skvělého, co vás povzbudí a můžete si konečně zase vydechnout: přívětivé slovo v pravou
chvíli, lidské přijetí, když přijdete domů bezradní a plní beznaděje. Takové okamžiky také
nazýváme hvězdné okamžiky. Někdy se stane, že je hned nepoznáme nebo si jich nevšimneme. S hvězdnými okamžiky je to někdy stejné jako s hvězdami na obloze: jsou vidět jen
ve tmě.
K přípravě na vánoční svátky jistě patří rozpomenout se na nějaký svůj hvězdný okamžik! Nezapomeňme si s rodiči nebo kamarády vyprávět o svých hvězdných okamžicích.
Řekněme jim, jak moc nám tehdy pomohli! Řekněme to i Bohu..
P. Kamil Vrzal


Rok na osmičku
Nejen lidé a historické události mají svá
výročí. Také třeba sochy, romány nebo
písničky. Pokuste se uhádnout rok XXX8,
kdy na půlnoční v kostele sv. Mikuláše
hornorakouského Oberndorfu zazněla
poprvé píseň „Tichá noc“. Jak je to dávno, si můžete ověřit na předposlední
stránce.
-bn-

Tříkrálová sbírka
Vážení farníci, vstup do nového roku je
již tradičně spojen s konáním Tříkrálové
sbírky, kterou v celé České republice
provádí Česká katolická Charita. Tříkrálová sbírka má pro Charitu velký význam.
Je to důležitý zdroj příjmů bez nichž by
nevznikla řada velkých či malých charitativních projektů, které napomáhají potřebným lidem u nás i ve světě. Tříkrálovou sbírku provádí nejčastěji skupinka tří

Biskupské svěcení
Spolu s P. Markem jsem se zúčastnil v
sobotu 22. 11. 2008 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskupského svěcení mons. Jana Baxanta, kterého Svatý
Otec Benedikt XVI. dne 4. 10. 2008 jmenoval dvacátým litoměřickým biskupem.
Mons. Jan Baxant přijal svěcení z rukou kardinála Miloslava Vlka. Dalšími
spolusvětiteli byli apoštolský nuncius v
České republice Diego Causero a diecézní českobudějovický biskup Jiří Paďour,
OFMCap. Přítomni byli čeští a moravští
biskupové i biskupové ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.
Za biskupské heslo si Mons. Jan Baxant
zvolil slova UT VIDEAM (Ať vidím).
Duchovní zrak umožňuje nahlédnout až
do lidského srdce. V biskupském erbu je
stříbrně a červeně čtvrcený heroldský
kříž, a v modrém poli zlaté slunce. Ve
svém prvním pozdravu prosil nový litoměřický biskup všechny věřící o modlitby, aby mohl navázat na duchovní úsilí
svých předchůdců.
P. Kamil Vrzal

Liturgické postoje
Nejen naše duše, ale i naše tělo se
modlí. Dalším liturgickým postojem, o
kterém se zmíníme je postoj KLEČENÍ.
Klečení je výrazem pokání, pokory a uctívání. Modlitba v kleče je všeobecným
postojem člověka, který dosvědčoval i
Ježíš při své modlitbě v Getsemane: Pak
se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se (L 22, 41). Klečení
znamená klanět se Bohu, který je naším
Pánem. Je výrazem naléhavé prosebné
modlitby, v které se nevyvyšuji, ale zůstávám pokorný před tím, který je větší
než já. Podle sv. Basila si klečící uvědomuje vlastní hříšnost a potřebu pozvednutí díky milosti, kterou Bůh prosícím dává.
-kv-

Synod biskupů – říjen 2008
Zasedání XII. generálního shromáždění
synody biskupů o Božím slovu proběhlo
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Kultura života –
– Otázky bioetiky

Poslední rok první republiky
V neděli 15. května 1938 putovalo, tak
jako každý rok, procesí z Kosovy Hory
do Suchdola oslavit svátek sv. Jana Nepomuckého. Poutníky vedl kosohorský farář
Antonín Šimák, počasí bylo příjemné,
zato nad československou svobodou se
povážlivě zatahovalo. 20. května byl český národ překvapen částečnou mobilizací,
která byla 23. září změněna na mobilizaci
všeobecnou. Také v Kosově Hoře se rukovalo. A již v nejbližších hodinách po
tomto vyhlášení bylo viděti naše muže, jak
spěchají se svými malými kufříky na nádraží, by byli v čas tam, kde měli býti. I
náš pan farář v hodnosti nadporučíka
duchovní služby odjížděl splnit svou povinnost. V těchto pohnutých dnech, byl
kostelíček ve všední dny opuštěn a na
nedělní mše docházel pan katecheta důst.
pán F. Bučil, který působil v Sedlčanech.
Svátek svatého Václava probíhal v očekávání věcí příštích. 29. září byla podepsána Mnichovská dohoda, mobilizace
skončila a lidé se vraceli domů. Také pan
farář Šimák se v říjnu s velkou radostí
znovu chopil svého úřadu.
Když byl v prosinci 1938 zvolen 3.
prezidentem Dr. Emil Hácha, zaslal mu
Svatý otec Pius XI. své zvláštní požehnání a na Pražském hradě se konala slavnostní bohoslužba za blaho státu a nového prezidenta. Toho dne bylo splněno
přání mnoha milionů katolíků, že hlava
našeho státu poklekla před oltářem, kam
při nejsvětější oběti sestupuje sám Bůh,
aby zároveň prosila za blaho a štěstí našeho státu. Bylo to po prvé od doby českých králů, že hlava státu, president republiky, zasedl u hlavního oltáře, proti
trůnu nejdůstojnějšího pana kardinála, a
zároveň, že v lavicích zasedla celá vláda.
Netrvalo dlouho a Československá republika zmizela z mapy Evropy.
(Text kuzívou je z farní kroniky) -tz-

Život v době pokroku, který nejen na
poli techniky, ale i medicíny nabízí zdá se
neomezené možnosti, s sebou nese i nové
otázky, které nejsou pouze technického
rázu, ale dotýkají se člověka jako bytosti,
jeho svobody a práv. Je dovolené usmrtit
člověka, který si to přeje, nebo odpojit od
přístrojů člověka s prakticky nefungujícími orgány? Je přípustné nechat si
„vyrobit“ dítě ve zkumavce? Mohu si
pěstovat klon svých buněk pro autoléčbu,
nebo použít někoho jiného „na součástky“? Jsou různá řešení jen proto, že jsou
možná a nabízená, skutečně pro život?
Otázky tohoto druhu řeší bioetika.
Problémy v oblasti bioetiky jsou stále
složitější a vyžadují aktuální odpovědi jak
z pohledu vědy, tak etiky. Objevy vědeckých výzkumů se uvádějí do praxe mnohdy jako senzace bez tolik potřebné etické
reflexe. V řadě čtyř setkání spojených
s promítáním krátkých filmů se dotkneme
těchto mnohdy nesprávně představovaných témat. Setkání v Městské knihovně
v Sedlčanech začínají vždy v 18 hod.,
provázet jimi bude P. Marek Miškovský.
3. 12. 2008 Původ bioetiky, Potrat dnes
17. 12. 2008 Umělé oplodnění, Kmenové buňky
7. 1. 2009
Prevence AIDS, Legalizace
eutanázie
21. 1. 2009 Paliativní medicína, Bioetika a komunikace


Rokem na osmičku je rok 1818. Autorem textu („Stille Nacht“) byl tamější
kněz a básník Joseph Mohr, hudbu složil
kantor a varhaník Franz Xaver Gruber.
Přes Lipsko a Salcburk se tato vánoční
píseň rozšířila po celém křesťanském
světě. Mohr zemřel chudý v roce 1848,
Gruber ve skromných poměrech roku
1863.

ve dnech 5.–26.10.2008 ve Vatikánu.
Českou biskupskou konferenci zastoupil
kardinál Miloslav Vlk. Papež Benedikt
XVI. uzavřel tento Synod slavnostní mší
svatou ve Svatopetrské bazilice, kde
v homilii zdůraznil, co bylo na Synodě
vysloveno a co považoval za podstatné a
důležité pro všechny věřící. Slovo Boží
musí opět vstoupit do rodin. Četba Písma svatého v rodině by měla mít své
nezastupitelné místo. Vždyť Boží slovo
nám zjevuje Boží tvář i Boží srdce.
Ono má moc proměnit naše nitro.
Naslouchejme poselství Synody biskupů s pozorností a prosme o touhu naplnit
jejich výzvu a prosbu.
„Kdo nezná Písmo, nezná Krista.“To
jsou slova sv. Jeronýma. A tento jeho
výrok je aktuální i pro naši dobu.
Štěpánka Tomajerová

koledníků za doprovodu dospělé osoby.
Koledníci oslovují lidi a žádají je o finanční příspěvek, ať už na veřejných místech nebo po domech či bytech. Sbírka,
jak již bylo řečeno, je směřována na projekty vypsané Charitou. Místní organizátor sbírky (římskokatolická farnost) může
žádat z vybrané částky finance i na vlastní charitativní projekt.
V novém roce 2009 se Tříkrálová sbírka uskuteční ve třech našich farnostech, v
Sedlčanech, Kosově Hoře a Počepicích.
Tříkrálová sbírka bude probíhat od neděle
4. ledna do úterý 6. ledna 2009. Při nedělních bohoslužbách 4. ledna bude v kostelech požehnáno našim koledníkům. Na
závěr Tříkrálové sbírky v úterý 6. ledna
v 18. hod. zveme všechny koledníky, ale i
vás farníci na děkovnou bohoslužbu do
kostela sv. Martina v Sedlčanech.
Předem děkujeme za váš finanční příspěvek do Tříkrálové sbírky.
Vaši kněží
P. Marek Miškovský a P. Kamil Vrzal.
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Ale nám pan farář to dovolil Nebo: Stejně
papež brzo umře a nový ustoupí! Nebo:
Každý má své svědomí, může si dělat co
chce!“ Otec Marek na to odpověděl jako
vždy se šarmem, vtipně, osobitě, ale zároveň pravdivě.
Děti vkládaly svou rodinu Bohu
Celé setkání bylo zakončeno modlitbou
i s dětmi, před vystavenou Eucharistií,
modlitbu vedl P. František.
V tichu jsme chvilku mohli rozjímat o
slovech, která padala do našich srdcích.
Na závěr přinášely děti svou rodinu vystřiženou z papíru a předkládali ji před
obětní stůl se slovy: „Pane Bože, dáváme
Ti do rukou naši rodinu“.
Příště se i s Vámi těší na viděnou za
přípravný tým I.Čiháková

Zveme vás
Sedlčany
30. 11. od 14.00 hod. do auly školy Propojení, všechny děti, rodiče i prarodiče na
tradiční Mikulášskou besídku srdečně
zvou TOMíci. Po divadelním představení
následuje setkání se sv. Mikulášem a jeho
sladká nadílka v kostele sv. Martina.
Adventní prodej knih
Využijte jedinečné příležitosti, kdy knihy
z nakladatelství Karmelitánského, od
Paulínek a z Návratu domů přijdou za
vámi do předsíně kostela sv. Martina v
Sedlčanech. Prodej vždy po mši svaté o
adventních nedělích a při koncertech.
3. 12. Otázky bioetiky – viz. čl. str. 7
25. 12. 2008 ve 14:30 hod. již tradiční
„Vánoční besídka dětí u jesliček“. Srdečně zveme všechny členy Vaší rodiny.
Kosova Hora
12.12. a 19.12. – Tygři z fary – setkání se
zkouškou divadelní etudy: Osel a Volek
28.12. 9:15 hod. – Zastavení u jesliček
Adventní koncerty
Chlum
21. 12. děti
Dublovice 21. 12. 14:30 hod.
Sedlčany 14. 12. a 21. 12. vždy v 15:00
hod. vystoupí Sedlčanský chrámová sbor.
23.-25.1. 2009 Svatopavelská víkendovka – pro děti a mládež Sedlec a Votice

Tygři z fary překvapili
Živou vodou
O prvním pátku v listopadu se navzdory karanténě v ZŠ Kosově Hoře sešli ti,
co mohli, v hojném počtu na Tygrech
z fary.
Děti se tedy nejdříve scházely jako švábi na pivo, ale pak to frčelo. Vyslechly si
příběh z Ezechiela o Chrámu života. Pak
si zařádily při vybíjené s P. Kamilem, a s
tatínkem Martinem při víčkované. Po
dobré společné svačince se vrhly pod
vedením Jáji Trojanové na vytváření rekvizit k etudě, kterou jsme společně s
dětmi nacvičili pod názvem „Starý zákon,
Ezechiel, Živá voda“.
Při mši svaté jsme slyšeli, jak je dobré
společně spolu něco zažít v partě a pak za
to společně děkovat Pánu při mši svaté.
Po mši svaté již čekali rodiče na faře a
společně s farníky shlédli působivé vystoupení. A tak 46 rozzářených očí přijímalo dlouhou a opakovanou děkovačku.
Nezůstalo jen u jednoho vystoupení. Ti,
kteří z Tygrů přišli v neděli na mši svatou
pro děti a rodiče, tak pro celou farnost
vystoupení zopakovali.
I.Č.

Zasvěcení Panně Marii
V neděli 7. 12. 2008 při všech bohoslužbách svěříme naše farnosti pod
ochranu Panně Marii. Vykonáme společně zasvěcení Nejčistšímu Srdci Panny
Marie. Přípravou nám bude Novéna k
Neposkvrněném Početí P. M. P. Marek
Velké zpovídání před Vánocemi
Rozšířená zpovědní možnost bude v
sobotu 20. 12. 2008 od 16 do 18 hod. v
kostele sv. Martina v Sedlčanech. Využijte (nejen) tuto možnost dobře se připravit
na Vánoce!
Vaši MM et KV
6

Minirozhovor

mocnicemi. Práci nám komplikuje i skutečnost, že ne vždy dárci dodržují pokyny, které píši na leták.
-ep-

Seriál s lidmi, kteří se podílejí na životě
našich farností. Do tohoto dílu jsme pozvali paní Jaroslavu Maňhalovou
z Kňovic.
Mohla byste se na úvod představit, říci
čtenářům něco o sobě?
Jmenuji se Jarka Maňhalová. Narodila
jsem se v Praze, kde jsem žila 21 let. Už
od mala jsem měla ráda přírodu a děti. S
přírodou jsem byla opravdu spjata, protože jsme každý víkend jezdili s rodiči na
chalupu,kde jsem se věnovala přírodě po
všech stránkách. To by ale bylo na dlouhé
povídání. Vztah k dětem se později ukázal v mém povolání. Po skončení školy
jsem začala pracovat v Praze na ZŠ na 1.
stupni, po provdání do Sedlčan jsem pokračovala 1 rok na ZŠ v Kosově Hoře a
poté jsem strávila 17 let na malotřídní ZŠ
v Křečovicích. Zde jsem prožila zpočátku
několik krásných nezapomenutelných
školních let. Nyní jsem třetí. rok na mateřské dovolené se synem Honzíkem.
Ve farnosti se staráte mimo jiné i o
sedlčanskou charitu. Mohla byste nám
Vaši práci trochu přiblížit?
Ano, co se týče charity, tam v nynější
době organizuji 2 - 3 krát ročně pouze
tradiční sbírky. Jak to vlastně začalo? Asi
před 10 lety jsem si z vlastní iniciativy
upravila nynější prostory na faře a uskutečnila první sbírku. Asi po 2 letech jsem
z vybraných věcí nechávala v charitě dětské věci, které si maminky mohly v určené dny brát a zároveň mohly dětské zboží
do charity nosit pro jiné. To se neujalo
podle mých představ. O běžné sbírky je
velký zájem, a proto v nich míním pokračovat. Věci si dopravci odváží do velkotřídírny do Broumova. Odtud věci posílají na potřebná místa.
Jaké máte plány do budoucna? Vidíte
nějaká pozitiva, negativa?
Budu-li mít prostor pro tuto činnost,
ráda v ní budu pokračovat i se svými po-

Farnostmi na kolech
Z Kosovy Hory od sestry Ludmily vzešel nápad – uspořádat cyklistický výlet
okolo šesti kostelů spravovaných P. Markem a P. Kamilem. V době plánování
výletu nebylo příliš pěkné počasí a dlouhodobá předpověď ukazovala, že i 26.
října má být deštivo. To byl termín akce.
Skutečnost se od předpovědi naštěstí
lišila. Nedělní odpoledne bylo slunečné, a
tak se ve 13 hodin sešlo a sjelo asi 20
účastníků. Přesněji 12 cyklistů, dva motorkáři, několik řidičů s osobními automobily a několik pěších, u kostela sv.
Martina v Sedlčanech. Vše začal P. Marek Miškovský modlitbou, svěcením dopravních prostředků a požehnáním všem
zúčastněným. Vyměnil kněžská roucha za
sportovní oděv a vydal se společně
s P.Kamilem a dalšími účastníky na delší
trasu vedoucí přes Chlum a Dublovice do
Počepic. U jednotlivých kostelů, kde čekali další cyklisté a řidiči, byla posvěcena
vozidla a uděleno požehnání. Někteří
cyklisté se přidali a jeli alespoň část trasy.
Druhá skupina se sestrou Ludmilou jela
přímo do Počepic, kde se obě trasy sbíhaly v místě občerstvení - u paní Roškotové. Po dobré buchtě jsme společně pokračovali přes Rovinu, Trkov a Nedrahovice
do Jesenice. Tam už se začínalo šeřit, a
tak někteří museli nasměrovat trasu místo
do Kosovy Hory směrem k domovu. Zbývající zrychlili tempo jízdy a dojeli zdrávi
do cíle, kde bylo další pohoštění.
Cesta okolo farností nebyla závodem,
ale byla krásně prožitým slunečným odpolednem. Napadá mě pouze otázka:
„Kde jste všichni byli?“. Až se někdy
jízda zopakuje, pojeďte s námi.
Jiří Kolín
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Aby nám zase letos Vánoce neodezněly

a po krátkém přivítání a povídání pánů
farářů o svatém Martinovi se děti rozběhly po faře a farské zahradě, kde pro ně
byly připraveny různé soutěžní disciplíny.
Těsně před tím přestalo pršet, takže počasí nám bylo nakloněno a mohli jsme soutěžit v suchu. Skákání v pytli, střelba ze
vzduchovky, lovení ryb, minigolf a další to všechno byly zábavné disciplíny, kde
si děti mohly vysoutěžit zlaťák a za vyhrané zlaťáky potom nakoupit u stánku
sladkosti nebo losy. Po téměř dvouhodinovém soutěžení se všichni opět sešli
v klubovně, kde proběhlo slosování. Vylosovaní šťastlivci potom hráli o hodnotné ceny v soutěži Riskuj! Doufejme, že se
děti doma podělily o sladkosti, kterých si
některé odnášely plné kapsy, aby tato
pouť byla opravdu svátkem svatého Martina.
-jš-

jako „hlas zvonů nad závějí“
v básni Jaroslava Vrchlického…
„Český a moravský advent“ začíná v
naší přírodě svátkem svatého Martina.
Tedy dříve, než stanoví církevní kalendář. „Krátké šeré dny, dlouhé podvečery,
stříbrná noční tma“. Vnímaví by si neměli nechat ujít tento přírodní jev, podbarvující předvánoční poezii. Naši předkové tuto dobu využívali k přástkám –
domácí výrobě příze z vlny nebo lnu. Tu
posléze nahradily přádelny. Dralo se tedy
peří. Při obojím se vyprávělo, vzpomínalo, zpívalo. Těšilo se na svátky. Ty dík
zvykům staročeského adventu trvaly déle
a lépe se využily.
Materiálně advent i samotné svátky
našich předků bývaly, podle našich měřítek, nepředstavitelně skromnější. Zato
citové i estetické hodnoty té doby, vědomě i podvědomě, využíváme dodnes.
K přástkám i dračkám se vrátit nemůžeme, ale navodit si tu správnou domácí
pohodu – ano. Třeba stavěním
„jesliček“.
Co různých typů betlémů lidoví i akademičtí umělci vytvořili! Prostředí i dobu
vyjadřují sice odlišně od reality před dvěma tisíci roky, o to víc však postihují
mentalitu tehdejší doby – především
v sociálním cítění. Povšimněte si postaviček, nesoucích dárky. Většinou jsou to
věci, které by dárci sami potřebovali, či
mají pro ně nesmírnou cenu. Nedávají
tedy ze svého nadbytku, ale dělí se s ještě
potřebnějšími. Jaký dárek letos odneseme
narozenému Ježíškovi my?
- si -

Ministrantské setkaní
v Praze Strašnicích
V sobotu 8. listopadu jsme se vydali na
setkání v Praze. Celkem nás jelo 9 ministrantů ze Sedlčan a okolí. Ráno jsme se
vydali auty od kostela sv. Martina do
Olbramovic na vlak. Sotva jsme si koupili
jízdenky přijel vlak. Ve vlaku bylo plno,
a tak jsme se rozhodli sednout si
k „bezdomovci“, který byl sám v kupé.
Ale otec Marek, který s námi jel v něm
rozpoznal starého známého, který jel do
školy. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali ke kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích. Následovala přednáška vedená otcem Markem a
nácvik předcházející mši. Po mši byl
oběd - výborný guláš. Jakmile jsme dojedli, proběhl krátký kvíz z témat přednášky. Soutěžili jsme o hodnotné ceny.
Nakonec jsme si šli zahrát fotbálek do
nedaleké tělocvičny. Následovalo rozloučení a vydali jsme se na cestu domů. Setkání se nám velice líbilo.
-AV-

Martinská pouť 16. 11. 2008
V neděli po svátku svatého Martina,
který je patronem našeho kostela, se na
faře konala tradiční Martinská pouť pro
děti. Sešli jsme se odpoledne v klubovně
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Poohlédnutí za víkendovkou pro děti a mladé

Najednou mi nefungoval počítač, když
jsme něco z něj vytáhli, tak zase ohlásila
kopírka, že nemá barvu. A tak jsem s pár
vedoucími prosili v modlitbě Pána: Bože,
dej nám alespoň 75 výtisků.
Kopírka se zastavila na 73, když jsem
zjistili, že máme ještě 2 kopie na obyčejném papíře, tzn. dohromady potřebných
75, nezbývalo nám nic jiného než zvolat:“
Díky, Pane!“
Děti z náboženství a mladí odvážného
srdce, budete příště vítáni. Ivka Čiháková

Když se tak zamýšlím nad proběhlou
svatopavelskou víkendovkou v půlce listopadu, v Sedlci a Voticích, tak si říkám,
že Pán je tvůrcem tam, kde je pravda a
láska.
Tam kde je pot oběti z lásky, tam je i
přijetí
Na víkendovku se nás dohromady přes
pět tuctů sešlo. Paní Lenka Krištofová a
sestra Štěpánka Tomajerová vařily a smažili celkem pro 80 víkendováků. Kuchařinky měly co dělat, a tak pot z nich v pár
okamžicích i stékal. Přesto při příchodu
do kuchyně na děti i vedoucí nevdechla
pouze vůně guláše, ale zároveň vždy zavál vánek přijetí, radosti a lásky. Děti se
zde pak cítily jako doma.
Divadlo se dá hrát i na trámu a štaflích
Program byl pestrý a nabitý. Zastavme
se tedy u pátku. Po příchodu z prčického
kostela jsme si přiblížili, jakými způsoby
se dopravoval sv. Pavel za pohany, aby
jim zvěstoval Krista. Dnes bychom asi
vyrazili autem, letadlem, atd.
A tak účastníky potěšila a rozesmála
scénka ve vzduchu, tedy na trámu a štaflích. Při závěrečné scéně, kdy se sv. Pavel
v podání Jirky Jarolímka spouštěl v koši z
trámu (hradeb) získal neobyčejný aplaus.
Témátko: „Komu děláš svým životem
reklamu?“
A tak jsme se zaobírali, jakým značkám a stylu oblečení děláme reklamu,
jaké elektronice, kterou používáme, jakou reklamu děláme své farnosti, svým
kamarádům, svým rodičům a jakou reklamu děláme Pánu Bohu svým životem.
Prosili jsme Pána o 75 kopií…
Chtěla bych se podělit s vámi o jednu
zkušenost. V sobotu odpoledne děti vyrážely na hru, ve Voticích byl oddělen program pro chlapce a dívky a já jsem chtěla
tento čas využít k dohnání restu tzn. vytisknout upomínkové listy.

Místo bioetiky
v křesťanské rodině
Po víkendovce navazovalo nedělní odpoledne pro rodiče (NOPR). Manželé
Kateřina a Radim Ucháčovi z Hnutí pro
život přijeli již dopoledne, a tak společně
s přítomnými vytvářeli příjemnou atmosféru, která byla po skončení velmi kladně hodnocena: „Děkujeme, bylo to profesionální, ale dělané se srdcem“.
Setkání zahájil vikář P. František Masařík modlitbou po které se všichni přítomní navzájem představili.
Radim Ucháč
Radim Ucháč přibližně 40 účastníků
stručně seznámil s jednotlivými tématy:
antikoncepce, vyšetření v těhotenství a
potraty, oplodnění IV (tzv. ve zkumavce)
a eutánázie. Dotkl se filosofických směrů,
které ovlivňují dnešní kulturu smrti. A dal
mnoho podnětů k zamyšlení.
Bez kávy není odpoledního života
Poté byla káva, děti měly svůj program,
a tak si mohly nejenom maminky v klidu
mezi sebou popovídat. Po kávové přestávce se představili jednotliví moderátoři
skupinek a všichni si svobodně vybrali
skupinku, která je zaujala při prezentaci.
Pravdivá tečka P. Marka
Při společném shrnutí dostal ještě P.
Marek Miškovský zajímavý dotaz:
„Můžete nám otče Marku říci, jak máme
reagovat ve chvíli, kdy nám někdo řekne:
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