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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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* mše svatá rorátní na Církvičce

Sedlčany

č. 8/2009
22. listopadu 2009

Kosova
Chlum Dublovice
Jesenice Počepice Vojkov
Hora

KRISTUS KRÁL
Maran atha!
Výkřik (Přijď, Pane Ježíši!), který
se nám s několika nemnoho slovy
zachoval v Písmu Svatém aramejsky
(1 Kor 16.22; Zj 22.20).
Touha je to, co je hybnou silou našich jednání. Jestliže po někom toužíme, někoho očekáváme, jsme schopni i v krátkém čase nemalých výkonů. A když už
očekávaný stojí přede dveřmi, vyběhneme mu naproti – bez ohledu na počasí, –
jen aby nemusel čekat, aby viděl, že na něj čekáme, abychom už byli s ním.
Bůh k nám přichází různými způsoby a chce se setkat ne jednou, ale stále.
Očekávám ho, jdu mu vstříc? Doba adventu není pouze dobou přípravy na vánoce, je to také čas privilegovaného setkání s Bohem – Ježíšem v tichu modlitby,
skrze službu bližnímu – v dobrých skutcích, ve svátostech – zvláště v dobré svaté
zpovědi a přijetí eucharistie. Toužím ale po takovém setkání? A jsem ochoten
vyběhnout před dveře svých jistot a zaběhlé zbožnosti? Hoří mé srdce touhou po
Bohu, po živém Bohu? A volá ve mne: „Kdy už smím přijít a spatřit Tvou tvář?“
Skrze slavnost Ježíše Krista Krále vstupme do hlubokého vědomí, že ten, který
byl, který je – a který o vánocích přichází jako bezbranné dítě, – touží po našem
srdci. Využijme dobu adventní k znovuzapálení, a prohloubení touhy po Ježíši.
O Něm přece vyznáváme, že přijde soudit živé i mrtvé – všechny bez výjimky.
On se neomešká a co slíbil, to splní. Maran atha! Přijď, Pane Ježíši!
P. Marek
Při příležitosti 20. výročí svatořečení Anežky České, budou
letos putovat její ostatky po všech františkánských komunitách
v Čechách. Zavítají také k sestrám sv. Kříže do Kosovy Hory.
Přijměte pozvání k modlitbě

ve středu 25. listopadu 2009.
PROGRAM:
16.00 hod – vystavení ostatků v kostele sv. Bartoloměje
17.30 hod. – společná modlitba
18.00 hod. – mše sv.
po mši sv. agapé na faře
sestry sv. Kříže

Lidé čtěte!

Výzva zdravým i nemocným

S počátkem doby adventní bych vás
chtěl upozornit, že již delší dobu vedle
Katolického týdeníku, který je oficiálním listem českých a moravských biskupů, vycházejí i další katolická (ne pouze
podle jména) periodika. Pro toho, kdo
chce povzbudit svou víru životopisy svatých, promluvami Sv. otce a četbou na
pokračování, je tu týdeník Světlo
(vydává: Matice cyrilometodějská). Každý čtvrtrok vychází Milujte se! Časopis
pro novou evangelizaci, (vydává: Res
Claritas) vhodný nejen pro mládež, které
dává jasnou orientaci do vztahů i do života. Od letošního září vychází zpravodajský týdeník (dříve čtrnáctideník) RC
Monitor, (vydává: Res Claritas) mapující
dění ve společnosti z pohledu římskokatolického vyznání. Krom zpráv obsahuje politické a kulturní komentáře, věroučná témata, rozhovory a další.
Pokud některý z nich neodebíráte
pravidelně, zamyslete se, zda není čas
s novým církevním rokem prohloubit své
křesťanské znalosti, rozšířit trochu své
obzory, podpořit tiskový apoštolát a mít
doma kvalitní časopis, který můžete dát
přečíst dál… svým sousedům, dětem či
známým.
Všechna tato periodika jsou k dispozici v kostele sv. Martina v Sedlčanech Na
přání je můžeme dovézt i jinam.
P. Marek

Milí farníci!
Rádi bychom v době předvánoční navštívili nemocné naší farnosti. Protože
však, – ač služebníci Boha všemohoucího, na Jeho vševědoucnosti neparticipujeme – obracíme se na vás s prosbou: pokud jste starší, nebo nemocní a nemůžete
se dostat do kostela (ke svaté zpovědi, na
mši svatou), případně máte ve svém okolí
nemocné, dejte nám vědět, aby se každý
mohl v okruhu vánočním setkat se svátostným Spasitelem.
Vaši P. Marek (tel.: 724 550 009)
a P. Martin (tel.: 607 680 782)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako tradičně se začátkem nového
roku proběhne v naší zemi – a také v naší
farnosti Tříkrálová sbírka. Koledníci informujte se u sestry Štěpánky.

Novéna k svátku Neposkvrněného početí Panny Marie
Obnovení zasvěcení Panně Marii
V neděli 7. 12. 2008 jsme při všech
bohoslužbách zasvětili naše farnosti Nejčistšímu Srdci Panny Marie. Obnovme
i tento rok naše odevzdání Bohu skrze
ruce Matky Boží Panny Marie. Připravme
se Novénou k Neposkvrněném Početí
P. M. Začíná v neděli 29. 11. 2009.
P. Marek

Ó nejčistší Panno! Bez hříchu počatá a od prvního okamžiku života plná
krásy a bez poskvrny, slavná Panno Maria, plná milosti a Matko mého Boha,
Královno andělů a všech svatých. Pokorně Tě ctím jako Matku svého Vykupitele,
který, ač Bohem, dal nám svou úctou a poddaností k Tobě příklad, který máme
následovat. Prosím, přijmi tuto moji devítidenní pobožnost se všemi prosbami.
Ty jsi jisté útočiště kajících hříšníků, a proto právem se k Tobě utíkám. Tys Matka milosrdenství, smiluj se nad mou ubohostí. Tys po Bohu má jediná naděje,
nemůžeš jinak jednat, než vyslyšet moji dětinnou důvěru, se kterou se k Tobě utíkám. Učiň mne hodného zvát se Tvým dítětem, abych s důvěrou mohl volat:
„Ukaž, že jsi Matkou mou!“
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Roráty

Adventní farní rekolekce

Ve čtvrtek 24. 12. 2009 bude ranní
mše svatá – poslední adventní – v Sedlčanech na Církvičce v 7 hodin.

Spolu s přípravou na Vánoce je tu čas
připravit nejen svůj dům, ale i provětrat a
očistit duši. Letos vám nabízíme farní
adventní rekolekci v trochu jiné podobě.
Rekolekce bude třídenní – od středy 9.
12. do pátku 11. 12 – a bude podle stavů
(první den pro ženy, druhý pro muže a
třetí pro mládež), aby se mohli zúčastnit
všichni. Bude na faře a v kostele v Kosově Hoře, a to vždy večer (St + Pá od 18
hodin, Čt od 19 hodin) Pro podrobnější
program sledujte ohlášky.
P. Martin a P. Marek



Farní ples
Při vzpomínce na letošní úspěšný ples
(30. 1. 2009) na vědomost dáváme: rezervujte si večer v pátek 29. 1. 2010 a ve
svých kalendářích si poznamenejte: 19:30
hod. Farní ples – Osečeny, hostinec Na
Růžku. Výtěžek plesu nám letos pokryl
náklady na Den rodin v Sedlčanech, Táborák na Kosově Hoře a Počepické dvorní slavnosti. Popřemýšlejte nad dary do
tomboly (zdvojené vánoční dárky udělají
radost dvakrát). Bez ohledu na krizi držíme cenu jedné vstupenky na jedné stokoruně. Hudba klasik – hraje Klasik, předtančení, tombola…
– Plesnivý Výběr –

Počepický kostel děkuje
V pravidelných sbírkách na opravu
počepického kostela se letos (leden až
listopad) o prvních nedělích v měsíci
v počepickém kostele vybralo celkem
55.066,- Kč. Štědrým dárcům Pán Bůh
zaplať.
P. Marek
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Boží narození

4. 12. 2009 Tygři z fary: výroba vánočních překvapení z pedigu
Kosova Hora od 15 do 19 h, na materiál
30,- Kč. Společné zpytování svědomí,
mše svatá, hra: hutututu. Info: I.Čiháková
Snoubenecká příprava v rodině:
Informace Martin a Ivanka Čihákovi,
mobil: 604 383 498

Věříš, že Bůh se zrodil v chlívě
v Betlehémě;
nezrozen-li však v tobě,
bídné´s, brachu, plémě!
Karel Havlíček Borovský
kračuje: „Co s tím uděláme? Napiš o tom
něco! Já obrazím babičky v kraji, aby
přiložily ruku k dílu a zachránily, co se
dá. Vědí, jak na to, ony to zvládnou!“
„Ale jak?“ – odtuším.
„Metodou zapadlých vlastenců přece
a návratem k pramenům!“, odvětil pohotově.
Shodli jsme se i v tom, že jim svatá
Anna a svatá Ludmila jistě pomohou.
Jako vždy, když osudy mnohých byly
ohroženy …
A jen tak mimochodem, víte čí jsou
obě světice babičky? A jaký vliv měla
jejich vnoučata na lidstvo!
A proto jim a všem babičkám
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je
toto předvánoční vyprávění věnováno.
-si-

Film
Ve čtvrtek 26. 11. 2009 na faře v Dublovicích bude po mši svaté (od 17:30
hod.) promítán film O životě sv. Terezie.

Svěcení adventních věnců
O první neděli adventní 29. 11. 2009
(vč. soboty 28. 11.) budou při všech bohoslužbách žehnány adventní věnce. Kdo
chcete, přineste si své adventní věnce
k požehnání.

Mikulášská besídka
Zveme Vás na již tradiční Mikulášskou besídku, která se uskuteční tentokrát
opravdu na svatého Mikuláše, tedy
v neděli 6. 12. 2009 v prostorách auly ZŠ
Propojení jako obvykle. Můžete se těšit
na pohádku Hrátky s čertem, kterou
s dětmi z řad TOMíků natrénuje Veronika Matějová. Po představení se přesuneme do kostela sv. Martina, kam dorazí
kdo jiný než sám svatý Mikuláš, pro kterého si děti mohou připravit básničku,
písničku apod. Dobrý TIP – Mikuláš má
nejraději dětskou modlitbu – při ní nejvíce jihne a obzvlášť štědře obdarovává.
Odpoledne 25. prosince si rezervujte
pro také tradiční Vánoční besídku, která
proběhne v kostele sv. Martina. Boží hod
si zpříjemníme zpěvem koled a dětským
ztvárněním Vánočního příběhu…
Tom Jeleni

Zveme vás
27. – 29. 11. 2009: II. víkendovka pro
děti a mladé v Roce kněží
Kosova Hora a Sedlec, téma: P. Jan Maria Vianney - aneb jak pomáhal druhým
z průšvihu. Věk: 6 – 16 let. Info a přihlášky: I. Čiháková, tel.: 604 383 498.
29. 11. 2009 NOPR: Mají mít křesťané
problém s Darwinovou evoluční teorií?
Sedlec ZUŠ, od 13:30 do 18:00, souběžný program pro děti na faře.
Přednáší: PhDr. Roman Carda, PhD.
4. 12. 2009: I. kurz pletení pedigu pro
maminky pod vedením lektorky
Kosova Hora, fara: od 14:00 do 17:30 h,
kurzovné 50,- Kč na osobu. S sebou ostré
nůžky, přicházet můžete průběžně, přihlásit se je třeba u I. Čihákové.

Koncert
Ve středu 23. 12. 2009 vás srdečně
zvou Chlumské děti pod vedením pí Bulínové ve 14 hod. na předvánoční koncert
do kostela sv. Václava na Chlumu.
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Litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marie
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Kriste, uslyš nás!

Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Kriste, vyslyš nás!

Otče, s nebes Bože, Smiluj se nad námi
Synu, Vykupiteli světa Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria,
Oroduj za nás
Svatá Panno panen,
Neposkvrněná Panno, přemilá dcero Otce nebeského,
Neposkvrněná Panno, důstojná Matko Syna Božího,
Neposkvrněná Panno, překrásná choti Ducha Svatého,
Neposkvrněná Panno, vznešená ozdobo nebeského ráje,
Neposkvrněná Panno, bělostná lilie panenské čistoty,
Neposkvrněná Panno, něžná růže panenské stydlivosti,
Neposkvrněná Panno, vonná fialko hluboké pokory,
Neposkvrněná Panno, květnatá zahrado všech ctností,
Neposkvrněná Panno, spanilý vzore ženství,
Neposkvrněná Panno, vzácný démante nevinnosti,
Neposkvrněná Panno, přeslavná královno andělů,
Neposkvrněná Panno, sladká útěcho všech trpících,
Neposkvrněná Panno, nejkrásnější vzore duší, Bohu zasvěcených,
Neposkvrněná Panno, mocná přímluvkyně naše u Boha,
Neposkvrněná Panno, po Bohu naše největší radosti,
Abychom své smysly bedlivě střežili,
Abychom v pokušení proti čistotě k Tobě o pomoc volali,
Abychom svaté svátosti vždy hodně přijímali,
Abychom Tvé mocné přímluvy zvláště v hodině smrti zakusili,
Abychom na Tvé orodování co nejdříve z očistce vysvobozeni byli,
Abychom Tvé Neposkvrněné Početí věčně v nebi oslavovat mohli,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Modleme se: Svatá Maria, Královno nebeská, Matko našeho Pána Ježíše Krista
a Paní světa, která nikoho neopouštíš a žádným nepohrdáš, shlédni na mě dobrotivým okem smilování a vypros mi u svého Syna odpuštění všech hříchů, abych
se zbožnou myslí Tvé Neposkvrněné Početí uctívaje, někdy věčného blahoslavenství došel. Prosím o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, kterého jsi Panno
porodila a který s Otcem a Duchem Svatým žije a kraluje v jednotě dokonalé,
Bůh na věky věků. Amen.
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MODLITBA ZASVĚCENÍ SEDLČANSKÝCH FARNOSTÍ
MATEŘSKÉMU SRDCI PANNY MARIE
7. prosince 2008

N

eposkvrněná Panno Maria, Matko Boží a Královno nebeská,
Pomocnice křesťanů a Smírkyně hříšníků, před Tvým trůnem
klekáme ubezpečeni, že dojdeme milosrdenství a získáme milost
i potřebnou pomoc ve svých tísních. Hřešili jsme, odmítali jsme
nabízené milosti, nejsme hodni slitování Božího. Doufáme však
v nesmírnou dobrotu Tvého mateřského Srdce. Ty naše dobrá Matko, nemůžeš se odcizit svým dítkám, přes všechnu naši nehodnost.
Ó, Maria, Útočiště naše, Tvému mateřskému srdci se svěřujeme,
obětujeme a zasvěcujeme, Tobě duši i tělo a vše, co je nám drahé.

A

by toto naše zasvěcení bylo účinné a trvalé, obnovujeme dnes
do Tvých rukou svoje křestní sliby a předsevzetí, která jsme
učinili při svém prvním svatém přijímání: Zavazujeme se, že
budeme zachovávat přikázání Boží a církevní, že budeme poslušni
náměstka Kristova a svých duchovních pastýřů.

C

hceme svá srdce odpoutávat od všeho, co se Tobě nelíbí, chceme svá smýšlení uvést v soulad se smýšlením Tvým, své snahy
a zájmy v soulad s Tvým Srdcem. Přejeme si vroucně, aby naše srdce se stala svatyněmi smíru, ohnisky blíženské lásky a apoštolátu.
Chceme udržovat čistotu srdce a rozněcovat svou lásku k Bohu
horlivou modlitbou a častým přijímáním svatých svátostí.

M

aria, Královno srdcí, přijmi naše srdce a vše co je nám drahé
pod svoji mateřskou ochranu, neboť Tobě nyní plně náležíme.
Se Synem svým nás smiř, Synu svému nás poroučej, Synu svému
nás obětuj! Královno míru, vypros národům mír! Buď i zbloudilým
a nevěřícím prostřednicí milostí, aby i oni poznali v Tobě dobrou,
milující Matku a došli záchrany v Srdci Ježíšově. Učiň, ó Maria,
aby královskou vládou Tvého Srdce přišlo k nám království Srdce
Ježíšova, abychom všichni, sjednoceni v pravé víře a v pravé lásce,
pěli s Tebou radostné Magnificat vděčnosti a neskonalé chvály!
Sladké Srdce Mariino, budiž naší spásou! Amen.
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tak půjde dál, přijdu o titul patrona dětské
radosti a stanu se patronem rodičovské
starosti.“
Z dalšího vyplývá, že má dobrý přehled. Ví, kde je chyba. „V rodinách bývalo dětí více. Žilo se, dle dnešních měřítek,
nepředstavitelně skromněji, zato to málo
způsobovalo, opět dle dnešních měřítek,
nezměrnou radost. Přežívala vzdor někdy
těžkým zážitkům do konce života. Rodiče
většinou vychovávali příkladem, v čemž
především spočívala jejich autorita. Babičky zase, díky letitým zkušenostem,
uměly výchovu nenápadně doplňovat
sdělováním poznatků a vštěpováním dobrých návyků – praktických i jak jít po
cestách Páně. A právě ty babičky, a tím
i jejich vliv na dětskou drobotinu svatému Mikuláši chybí.“
Všudybyl se odmlčel, aby po chvíli
vyhrkl: „Svěřil mi úkol. – Brousíš krajem
a umíš se v různých podobách bavit
s lidmi. Udělej s tím něco!“
„Jak víš, mám rád děti této země. Ale
komu budu za 10, 20 let přinášet radost
z Božích milostí? Anebo mám, namísto
radosti, hrozit metlami? Připomínat velkopáteční příběh, kdy Pán vytkl matkám
jeruzalémských svévolníků: Neplačte
nade mnou, ale nad svými dětmi?“
Oba jsme ztichli. Tajemný pařez byl
na dohled. Za ním lučina, na níž nedávno
přistával svatý Mikuláš s anděly. Krajina
se zahalila do stříbrného adventního šera.
Vracíme se zvolna Pohádkovým údolím ke mlýnu. Podle skřítkova pokašlávání lze soudit, že „nevyklopil vše“.
Po chvíli se odhodlává a vyhrkne: „
… a víš, co mi ještě řekl svatý Mikuláš?
– Jestli to tak půjde dál, bude muset přijít
na zem místo něj svatý Jan Křtitel! Ten
prý umí zaburácet!“
V nitru mě obešla hrůza. To by vlastně byla předzvěst konce světa. Je přece
v Písmu svatém psáno, že před tím vystoupí znovu svatý Jan!
Skřítkovi to neušlo a odhodlaně po-

Předvánoční starosti skřítka Všudybyla …
Je třetí adventní neděle. Odpoledne
jdeme s manželkou do Pohádkového
mlýna popřát domácím Boží požehnání
a tak vůbec. V ohbí cesty vedoucí ke
mlýnu, na stromu visí něžný obrázek.
Znázorňuje zjevení Panny Marie Lurdské. Připomíná její výzvu k pokání!
Za stromem se něco červená – kápě
skřítka Všudybyla! Zdravíme se a povídáme: „To je ale náhoda, že se opět vidíme!“ – „Žádná náhoda“, skřítek na to.
„Vím od paní mlynářky, že dnes přijdete!
Potřebuji s tebou mluvit.“
Než dojdeme k dalšímu, ptáme se, jak
letos dopadla v kraji návštěva svatého
Mikuláše. „No, právě“, navazuje Všudybyl. „Přistávání, co jsme spolu připravovali, se povedlo. I s rozvážkou v modrém
autě značky Tudor byl svatý Mikuláš
moc spokojen, ale …“ – „Co ale?“
„Dětí ubývá a o Ježíškově odkazu
nevědí téměř nic. Jak se tedy mají dle
Jeho nauky řídit v životě? A přitom jim
Pán vlastně radí, jak se uchránit před
sebezničením. A narychlo odříkaná modlitbička, s pokukováním po košíku
s dárky ještě neznamená, že děti a leckdy
i jejich rodiče mají k Pánu náležitý
vztah!“
Manželka postřehla, že si záležitost
vyžádá více času, a tak suše rozděluje
úkoly: „Já dojdu do mlýna a ty se věnuj
skřítkovi. Ať to vše do setmění stihneme!“
Všudybyl se jí odměňuje vděčným
pohledem. Jakoby mimochodem podotýká: „Vím o plantáži červených lesních
jahod, a kde rostou křemenáče. Včas vás
tam zavedu!“
Se skřítkem se obracíme a jdeme
stezkou k Tajemnému pařezu, u něhož
jsme domlouvali „svatomikulášskou přistávačku“. Cestou se svěřuje, čím jej svatý Mikuláš při loučení pověřil: „Jestli to
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