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Advent znamená
příchod

Advent je dobou přípravy na Vánoce.
Přesněji řečeno je dobou, kdy se snažíme hlouběji proniknout jejich duchovní
obsah.
Proto si v Adventu připomínáme stará židovská proroctví, ve kterých se mluví o příchodu Mesiáše – Bohem zaslíbeného židovského Krále a Spasitele. Na Jeho tajemný
příchod se zaměřujeme, a tak se celé toto období přípravy nazývá latinským slovem
Advent, což znamená Příchod.
Tento proces přicházení se však týká i nás samotných. Abychom se mohli začít přibližovat k tajemství Vánoc, musíme se začít sami přibližovat, sami k Němu přicházet. Proto důležitým prvkem našeho adventního přicházení je dobrá svatá zpověď.
Další charakteristikou Adventu jsou Roráty. V nich nasloucháme dávným proroctvím
spolu s Neposkvrněnou Pannou Marií, která očekává příchod anděla….
Advent je tak naplněn radostným očekáváním dvou tajemných příchodů. Jednoho,
který se už stal v tichu betlémské noci a druhého ve slávě, který nastane na konci věků…
Požehnaný Advent i Vánoční svátky Vám všem vyprošují
Vaši kněží P. Marek a P. Martin

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie (8.12.)
Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti
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Náměty, články a připomínky do příštího čísla 1/2011 posílejte na farní mail nejpozději
do 7. 1. 2011. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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„Co je člověk, že na něho myslíš?“ (Žl 8,5). Každá lidská bytost se vždy ptala po
smyslu své existence. „Kristus, nový Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky
plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání“ (Gaudium et spes, 22). Tajemství, které budeme slavit o blížící se slavnosti Narození
Páně, je projevem Božího schválení, jeho ANO lidskému životu. „Vždyť svým vtělením
se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám, Boží Syn… Narozen z Panny
Marie, stal se opravdu jedním z nás“ (GS, 22). Církev dnes zvláštním a naléhavým způsobem „chápe, že musí s … odvahou propůjčit svůj hlas těm, kteří ho nemají,“
a usiluje o to, „aby byla opět jasně a jednoznačně potvrzena hodnota lidského života
a jeho nedotknutelnost a zároveň aby byla všem lidem i každému jednotlivci ve jménu
samotného Boha adresována tato důrazná výzva: chraň a opatruj, miluj a zachovávej
život, život každého člověka!“ (Evangelium vitae, 5). „Chránit a rozvíjet život, uctívat
ho a milovat, to je úkol, který byl od Boha uložen každému jednotlivci“ (EV, 42).
Toto právo a povinnost náleží každému člověku. Nenahraditelné místo v tomto úkolu
a proto i stejné právo a povinnost má též rodina, „svatyně života“.
Vložme tyto úmysly do modlitby naší Novény, aby se naše rodiny, na přímluvu Matky Boží obrodily k pravému křesťanskému životu.
Vaši P. Marek & Martin

vědomostní zastavení. Děti ale nejvíce
těšil stánek, ve kterém si vyměňovaly
žetony utržené na stanovištích za sladkosti nebo losy. Ony losy byly zařazeny
do slosování o účast ve strhujícím finále
odpoledne. V tomto finále se šestice soutěžících poprala o hlavní ceny.
Myslím si, že odpoledne jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akci
pro děti.
-LJ jr-

Učíme náboženství
Mluví se stále o problémech ve výchově, že jsou děti nezvladatelné … Základem výchovy je rodina. Rodina, která
je stabilní, má pevné hodnoty a opírá se
o Boha – to je rodina zdravá a silná. Církev jako pomoc – nemůže suplovat rodinu – nabízí společný život v Bohu: modlitbu a svátosti. Mezi nimi zvláště svátost
manželství, která je pramenem milosti
potřebné k výchově a předávání víry
v rodině. Vedle toho pomáhá výukou
katechismu, výukou náboženství.
V naší farnosti se této výuky účastní
celkem 59 dětí ve věku od 6 do 15 let
(Sedlčany 20, Jesenice 7, Chlum 2, Kosova Hora 20, Počepice 10). Zaplať Pán
Bůh, že jsou ještě rodiče, kteří dbají
u svých dětí na náboženskou formaci.
V naší farnosti (farnostech) bylo
v minulých letech však pokřtěno
546 dětí, které jsou dnes ve školním věku. Rodiče, nezapomínáte na slib, který
jste dali při křtu svých dětí o jejich křesťanské výchově?
PP. M&M

Adventní světec
Světec, kterého určitě zná i každý
nevěřící, je svatý Mikuláš (Nikolaos =
Vítězství lidu). Tento Řek byl ve
4. století biskupem v Myře – dnes Demre
v jihozápadním Turecku. Roku 325 se
zúčastnil vůbec prvního církevního sněmu (I. nicejského koncilu), na koncilních
dokumentech je prý jeho podpis.
V r. 1087 převezli italští obchodníci jeho
ostatky do Bari v Itálii. Proto je nazýván
Mikulášem z Myry nebo z Bari. Nejčastějšími atributy jsou 3 chleby na knize,
3 zlaté koule nebo jablka, kotva, loď aj.
Ve východní církvi je nejoblíbenějším
světcem, jeho obraz na ikonostasu snad
nikde nechybí. Sv. Mikuláš je vyražen na
moravských denárech ze znojemské mincovny (kolem r. 1100), v Čechách je mu
zasvěceno více než 100 kostelů. Je patronem dětí, pekařů, kupců, převozníků,
námořníků a bednářů. Folklór přidal do
světcova doprovodu i čerty – snad aby se
uplatnilo více účinkujících nebo aby rodičům „pomohli“ s výchovou. S legendami
to nemá nic společného, čerti zkrátka ke
svatému Mikuláši nepatří.
Když dítě může pochopit, že návštěva
sv. Mikuláše je připomínkou hodného
biskupa, dělícího se o svůj majetek
s potřebnými, zasvěťte je do situace dřív,
než mu vrstevníci řeknou, jak je to
„doopravdy“. Respekt před vaším důstojně maskovaným kamarádem přesto neztratí, a bude se cítit „moudřejší“. Nedospěje k názoru, že náboženství a víra jsou

Dušičkové ohlédnutí
Pod starými stromy skrývají naše
hřbitovy také staré kněžské hroby, které
už poznamenal čas. Na hrobě kněží
v Kosově Hoře však letos zazářil krásný
nový kamenný rám. P. Ondřej Salvet,
který působil v naší farnosti, tak uctil
památku svých předchůdců. Zaslouží si
dík nás všech! Vzpomeňme také my na
živé i zemřelé kněze a věnujme jim aspoň
svou modlitbu.
-bn-

Svatomartinské posvícení
Jako již tradičně i letos se první neděli
po svátku sv. Martina konalo svatomartinské odpoledne pro děti. Počasí přálo
pořadatelům i soutěžícím, a tak se mohla
poměrně početná skupinka dětí pobavit
u stanovišť sportovních i poznávacích.
Nechyběla vzduchovka, skok v pytli ani
2

dostojí výši svého úkolu. „A přece – poznamenává – za jeho pontifikátu nebylo
demisí. Dřív než papež někoho propustí,
říká si: Pokud Pán Bůh dokáže psát rovně
na křivých linkách, musím se spokojit
s těmi, které jsem dostal a s nimi spolupracovat. Činí tak s přesvědčením, že je
jen služebníkem Církve, kterou vede někdo jiný.“

číst všechno, co se o něm psalo, všiml si,
že je to stále jedno a to samé. „Ratzinger
byl pro německá média něco jako červená plachta pro býka. A tak je tomu
dodnes,“ přiznává. Osobní setkání s kardinálem Ratzingrem bylo pro Seewalda
hlubokým zážitkem. Ukázalo se, že je to
úplně jiný člověk, než čekal. „Jistě, Joseph Ratzinger je konzervativní v tom
smyslu, že zůstává věrný evangeliu, tradici církve a tomu, co řekli velcí otcové
Církve. Je pravda, že nemá v úmyslu
rezignovat z osvědčených věcí a nemá
rád teologické experimenty. Je nicméně
naprosto současný ve svém usilování
proniknout k jádru věci, například v otázce, které z aspektů Církve jsou historicky
podmíněné, a tedy mohou být vypuštěny,
a které nikoliv.“
Německý novinář přiznává, že setkání
s kard. Ratzingerem pro něj znamenalo
začátek návratu k víře. „Začal jsem uvažovat, čím je pro mě náboženství, zda se
ex-komunista může vrátit do církve.
A jednoho dne jsem pochopil, že ideály,
které mě v mládí fascinovaly, najdu
v Kristu. Stačí číst evangelium. Jsou
v něm všechny odpovědi na mladické
otázky, odpovědi daleko radikálnější než
ty, které dal Marx ve svém Manifestu.“
Jako konvertita nicméně přiznává, že
Církev ne vždy těmito ideály žije, někdy
se vydává cestou kompromisu, přizpůsobuje se světu. Peter Seewald se oficiálně
vrátil do Církve už po zveřejnění první
knihy rozhovorů s Jos. Ratzingerem.
Při zpětném pohledu na letošní setkání
s Benediktem XVI. Seewald poznamenává, že papež se za pět let pontifikátu změnil. Stal se diplomatičtější. Přispěla
k tomu mimo jiné řezenská chyba. Benedikt XVI. o tom mluví v rozhovoru. Nečekal, že jeho přednáška bude čtena
v politických kategoriích, prozrazuje Seewald. Zároveň je přesvědčen, že ne
všichni papežští spolupracovníci vždy

RV Johana Bronková, kráceno

NOPR
aneb beseda
Jak mluvit s dětmi v rodině o sexualitě?
Se zájmem jsme se spolu s několika
rodinami i jednotlivci zúčastnili v neděli
21. 11. 2010 v rámci Nedělního odpoledne pro rodiny besedy Mgr. Hany Imlaufové na téma Jakým způsobem s dětmi
hovořit v rodině o sexualitě.
Myslím si, že dnešní křesťanští rodiče
to v této oblasti nemají vůbec jednoduché. Oblast sexu se, tak jak doposud nikdy v historii lidstva, stala především
výnosným zbožím. Reklama, farmaceutické firmy, časopisy, stovky televizních
stanic, internet, chování tzv. celebrit
i politiků. Záplava informací, ve kterých
se můžeme snadno ztratit a zamotat i my
dospělí. Natož naše děti. Křesťanští rodiče před tím vším nemohou schovávat
hlavu do písku. Musí své děti dobře vést
a orientovat. A v tom je jejich nenahraditelná úloha. Především příkladem svého
života mohou své děti naučit rozlišovat
to, co je podstatné a pravdivé. Ukázat
svým dětem krásu stvoření a sexualitu
jako dar od Boha.
I když výsadní právo rodičů na výchovu v této oblasti je v poslední době zpochybňováno různými rádoby odborníky,
je dobře, že naopak stále více rodin se ke
svým právům zřetelně hlásí. A k tomu,
abychom dokázali obstát nejen před svými dětmi, ale i ve společnosti, přispěla
nemalým dílem i nedělní beseda.
Josef Soukup
7

době, jako sexuální skandály nebo kauza
biskupa Williamsona.
Druhá část je bilancí potifikátu: „Je to
oddíl zvlášť důležitý, zejména v Německu, kde jsou média velmi uniformovaná.
O Vatikánu se informuje pouze, když je
něco špatně. Ani biskupská konference
není velkým papežským spojencem. Musíte brát v úvahu, že Německo je zemí
reformace, rozdělení Církve. Odtud také
to nepřátelské nastavení, které nikdy nevyhaslo,“ říká německý novinář.
Třetí část rozhovoru s Benediktem
XVI. vybíhá do budoucnosti. Padají otázky na věci, v nichž je církev vnímána
negativně: jako celibát, svěcení žen nebo
rozvody. „Je to otevřená diskuse o krizi
v církvi, o problémech společnosti. Má
být především apelem na církevní instituce, svět a každého člověka, protože tak to
dál nejde; lidstvo prochází přelomovými
okamžiky,“ říká německý novinář a cituje
papežova slova: „Je tolik problémů, které
by se měly vyřešit, ale nestane se tak,
dokud v centru nebude Bůh.“
Benedikt XVI. vybízí Církev, aby se
přestala zabývat sama sebou a více se
věnovala tajemství evangelia v jeho velikosti, prozrazuje Seewald.
V rozhovoru s deníkem Il Foglio se
Peter Seewald vrací ke svému prvnímu
setkání s Josephem Ratzingerem. Psal se
rok 1993, bylo mu 39 let a do kostela
nezabloudil už dávno. Pocházel sice
z katolické rodiny, ministroval a dokonce
pomýšlel na kněžství, v 19 letech ale
z Církve oficiálně vystoupil a stal se marxistou. V roce 1976 založil krajně levicový týdeník. Časem ale rezignoval na politickou činnost a stal se novinářem. Nejprve v hamburském Der Spiegel a pak
v Süddeutsche Zeitung v Mnichově.
Když dostal za úkol točit s kardinálem
Ratzingerem, v první chvíli odmítl.
„Nebyl můj typ,“ vzpomíná Seewald.
Když se pak ale pustil do práce a začal

Otevřená diskuse o krizi v církvi
s Petrem Seewaldem, autorem knižního
rozhovoru s Benediktem XVI.
O vzniku nové knihy rozhovorů s Benediktem XVI., nazvané Světlo světa
hovořil pro italský deník Il Foglio její
autor, Peter Seewald. Jak říká, dlouholeté
kontakty s Josefem Ratzingerem změnily
jeho život: z komunisty se stal znovu
katolíkem.
Všechno začalo roku 1993. Pracoval
tehdy jako novinář v mnichovském deníku Süddeutsche Zeitung. Kdosi tam přišel
s nápadem udělat rozhovor s kardinálem
Ratzingerem, který se v Mnichově nikdy
netěšil velké popularitě. Už jako tamní
arcibiskup dostal titul Panzerkardinal.
Když odešel do Vatikánu, začalo se mu
říkat Velký inkvizitor. Rozhovor s bavorským kardinálem měl vyjít v sobotní příloze novin. Úkol svěřili Seewaldovi.
„Tenkrát stačilo jakžtakž znát desatero,
abyste platili za specialistu na teologii,“
vzpomíná novinář. To byl začátek série
rozhovorů. V roce 1996 vyšly knižně pod
titulem Sůl země, a v roce 2000 další Bůh
a svět. V tomto, už třetím knižním titulu
Světlo světa, bylo záměrem představit
pětiletou bilanci pontifikátu. Kniha se ale
nakonec neomezuje na sumarizaci minulého. Papež se dotýká základních otázek
lidské existence, jako smysl života, pokrok, hodnoty, role výchovy. Mluví
o eschatologických otázkách, jako konec
světa nebo nový příchod Krista, které
často patří mezi tabu dnešní Církve.
Německý novinář si je vědom privilegia, jakého se mu dostalo. Ještě nikdo
nedělal s papežem rozhovor takovým
způsobem, tváří v tvář. (Pavel VI. i Jan
Pavel II. poskytovali rozhovor formou
písemných odpovědí na zaslané otázky.)
Kniha má tři části: první nese nadpis
„Znamení času“. Papež se v ní zastavuje
u aktuálních otázek kolem Církve a různých krizí, kterými procházela v poslední
6

smrti. Při vysídlení se vystěhoval do Nechvalic, kde předtím býval farářem někdejší počepický kaplan Jaroslav Záruba.
Toho ale v listopadu 1943 sebralo gestapo. Také zdejší faráři věřili, že se jednou
zase vrátí. Bohužel se to mnohým nepoštěstilo.
K hrdinům vysídleného kraje patří i P.
Josef Semrád ze Živohoště. Ve svých
nedělních kázáních při bohoslužbách
veřejně napadal Němce a jejich počínání
v našich krajích. Tolik lidí jej poslouchalo, i cizí, jiní přicházeli a na štěstí se nenašel mezi nimi udavač, který by ho udal
gestapu. Byl to právě on, kdo v září 1939
vysvětil kříž ze šebáňovické žuly na vyhlídce opata Zavorala. Svěcení za účasti
několika tisíců lidí se tehdy proměnilo
v národní manifestaci. P. Semrád působil
za války také v odboji a za revoluce
v květnu 1945 byl zvolen prvním předsedou národního výboru. Stejné pocty
a důvěry se dostalo v Sedlčanech děkanu
Františku Bučilovi.
-tz-

pohádky a klam. Mikulášský večer má
být oslavou i výchovou k štědrosti. Proto
si z nabídnuté čokolády ulomte tak, aby
opravdu ubylo, a pak dítěti poděkujte, že
má dobré srdce jako svatý Mikuláš. Mikulášové, dejte pozor, ať vám v pauze
nechytnou od cigarety falešné fousy,
a splňte dobře své poslání!
-bn-

Biřmování
Na nabídku přípravy na biřmování ve
farnosti se přihlásilo 12 převážně mladých křesťanů. Setkávat jsme se začali
v polovině října a udílení svátosti biřmování přislíbil pan biskup Karel Herbst,
a to na neděli 29. května 2011. Prosím
o modlitbu za naše biřmovance. P. Marek

Kraj pustých kostelů
(3.část)
Vysídlení Benešovska a Sedlčanska
v letech 1942 – 1945 nesli zdejší lidé
velmi těžce a ne každý přenesl přes srdce
beznaděj těchto dnů. Jeden z místních
hospodářů vystěhovaný z Ouběnic se na
Štědrý den tajně vrátil domů a ze zoufalství se ve vlastní stodole oběsil. Nebyl
jediný, kdo si tehdy vzal život. Někdejší
sousedé a přátelé byli rozeseti po všech
koutech Protektorátu, přesto spolu po
celou válku udržovali spojení a setkávali
se. Říkávalo se tehdy s nadějí, že přijde
čas a půjdem domů zas.
Řada kněží dnešních vikariátů Příbram
a Benešov musela během vysídlení opustit svá místa, a to nejen kvůli stěhování.
Farář Karel Plodík z Bystřice byl v adventě roku 1942 zatčen a do konce války
vězněn, jeho nástupce do 24 hodin z Bystřice vypovězen a třetí kněz, který sem
přišel, byl dán do trestního tábora. Na
prázdnou faru se nastěhovalo německé
četnictvo. Děkan Alois Škácha z Maršovic je známý jako dobrý vlastenecký
kněz, za války u něj farníci poslouchali
zahraniční rozhlas, za což hrozil trest

Rorate, coeli, desuper,
et nubes pluant iustum
Adventní duchovní obnova
Adventní rekolekce v naší farnosti se
uskuteční ve dvou termínech. Ve středu
15. 12. od 17 hodin na faře v Kosově
Hoře a ve čtvrtek 16. 12. v Sedlčanech
na faře po mši svaté v 18 hodin.
Program: přednáška 1, zpovědi, přednáška 2, svátostné požehnání v kostele. Délka rekolekce cca 2,3 hodiny.

Předvánoční zpovídání
V úterý 14. a 21. prosince 2010 bude
pro lepší dostupnost svátosti smíření
v čase předvánočním rozšířena zpovědní
doba v kostele sv. Martina v Sedlčanech
od 16:30 do 19 hodin. (21. 12. bude zpovídat více kněží) Využijte těchto možností.
3

a v plném rozsahu bez jakékoli cenzury
až na nepatrná upřesnění, která papež
učinil v přepisu nahrávky celého rozhovoru při autorizaci textu.
Vatikánský tiskový mluvčí O. Lombardi pak dodal:
„Proč tedy papež poskytnul toto interview? Protože má za to, že mluvit k dnešním lidem také prostým a hovorovým
jazykem o mnoha otázkách, které si lidé
kladou, je zkrátka dobrá služba, kterou se
pokusil poskytnout. Kniha se zrodila
z pastoračního úmyslu ve snaze o jednoduchou komunikaci a z ochoty odpovědět
na otázky, které si kladou lidé dneška.“
Podle arcibiskupa Rina Fisichelly,
předsedy Papežské rady pro novou evangelizaci, bude kniha podnětná pro mnohé
a povede k vážnému zpytování svědomí
uvnitř církve i mimo ni a může přivodit
i opravdovou konverzi srdce a mysli:
„A toto je konverze, kterou Benedikt
XVI. žádá po křesťanech i těch, kteří jsou
ochotni mu naslouchat: »Vynést znovu na
světlo primát Boha. Je důležité, aby dnes
bylo znovu vidět, že Bůh existuje, že Bůh
se nás týká a odpovídá nám, a když naopak chybí, může být všechno racionální,
jak jen libo, ale člověk ztrácí svou důstojnost, svou specifičnost, své lidství a padá
tak to podstatné.« (str.100).“
V souvislosti s rozruchem, který nastal
ve sdělovacích prostředcích po zveřejnění
několika úryvků této knihy, označil Peter
Seewald za „směšné, ba trapné“ to, že
mediální diskuse o knize se povětšinou
soustředí na otázku prezervativů.
„Tato událost dokazuje, že se žurnalistika nachází v určité krizi. Papež v knize
líčí rozsáhlé panorama, mluví o krizi
v církvi i ve světě, o existenci a trvání
společnosti. Apeluje na lidstvo a poukazuje na to, že planeta už nemůže dále žít
tak jako doposud. Vysvětluje, že kvůli
budoucnosti můžeme a musíme změnit
život této planety a civilizované společ-

Tříkrálová sbírka
Letos opět proběhne i v naší farnosti
Tříkrálová sbírka a to ve dnech:
2. – 10. 1. 2011.
Až k vám přijdou „Tři králové“,
prosím, otevřete jim dveře i svá srdce.
Děkujeme za jakoukoli podporu podle
vašich možností a vlastního uvážení. Získané prostředky se z větší části navrátí do
míst, kde byly vykoledovány.
Vloni byl darován přidělený obnos
peněz v naší farnosti na 3 projekty: Organizaci MELA o.p.s. – výstavba bezbarierového přístupu, Základní škole a Mateřské školce na Chlumu – zakoupení pece
na keramiku a k vybavení prostoru
k setkávání dětí na faře v Kosově Hoře –
nová tabule.
Každý, kdo by se rád zapojil do této
akce, je vítán, dospělý i děti. Je to vzácná
příležitost, jak pomoci lidem v nouzi.
Buďme velkorysí!
Kdo má chuť a odvahu, může se přihlásit u sr. Štěpánky Tomajerové – mobil
602 675 237.
-SŠVyšla kniha – interview
s Benediktem XVI.
Český překlad se také chystá
Vatikán. V tiskovém středisku Svatého
stolce byla 23. 11. 2010 prezentována
s napětím očekávaná kniha s názvem
Světlo světa. Papež, církev a znamení
doby. Rozhovor Svatého otce Benedikta
XVI. s Peterem Seewaldem. Kniha vyšla
v 8 jazycích a 3 další jazykové verze vyjdou v brzké době. Český překlad této
knihy se už také připravuje. Vydá ji brněnské nakladatelství Barrister and Principal zřejmě začátkem postní doby.
Papež odpověděl ústně, svěžím a neotřelým jazykem, na více než 90 otázek,
které neznal předem. Peter Seewald na
dnešní tiskovce poznamenal, že odpovědi
Benedikta XVI. jsou podány věrně
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nosti. Toto je opravdu velké téma. Svět
však diskutuje o otázce kondomů. Je to
směšné a trapné. Vím, že je to otázka
důležitá. Proto jsem ji položil a papež
odpověděl velmi přesně a konkrétně. Poukázal mimo jiné i na to, že jeho cesta do
Afriky byla zacloněna zmínkou o kondomu a média se pak už nezajímala o africké problémy, s nimiž se papež během
cesty vyrovnával. Nyní nastala podobná
situace. Diskutujeme o tom, zda papež
připouští kondom či nikoli a všichni přitom víme, že není věcí papeže povolovat
prezervativ či nikoli, nýbrž poukazovat na
morální principy, mluvit o tom, jak společnost chápe sexualitu a klást otázku,
zda má sexualita co do činění s láskou.“
Podle RV, kráceno

Benefiční koncert pro kosovohorské
varhany, konaný dne 27. 11. t.r., vynesl
5.160,- Kč. Díky umělcům i přišedším
posluchačům. Sbírka mezi farníky činí
k dnešnímu dni úctyhodných 91.660,Kč. Díky vám.
P. Marek
Koncerty před Vánocemi
Jako tradičně se v Dublovicích uskuteční před Vánocemi koncert duchovní
hudby, a to v neděli 19. 12. 2010 v 16
hodin.
V kostele sv. Václava na Chlumu nám
před Vánocemi ve středu 22. prosince
v 17 hodin zazpívají děti z chlumské školy lidové a vánoční písně pod vedením
paní učitelky Bulínové.
Chrámová hudba o Vánocích
O půlnoční mši svaté (24.12.) v kostele sv. Martina v Sedlčanech zazní v podání chrámového sboru Rybova vánoční
mše „Hej mistře“.
Při mši svaté na Hod Boží Vánoční
(25.12.) bude v kostele sv. Václava na
Chlumu a poté v kostele Nejsv. Trojice
v Dublovicích pod vedením Václava Calty provedena Laštůvkova vánoční mše.

Sbírka na misie
O misijní neděli 24. října se konala
sbírka na misie. V celé naší farnosti jsme
vybrali 18.379,- Kč. Sbírka na charitní
činnost v neděli 7. listopadu vynesla
8.845,- Kč. Za vaše štědré dary upřímné
Zaplať Pán Bůh.
P. Marek
Zveme vás

Tříkrálový koncert
Je už pomalu tradicí, že se jako poděkování tříkrálovým koledníkům uskuteční tříkrálový koncert v počepickém kostele sv. Jana Křtitele, a to v neděli 9. ledna
2011 od 14 hodin. Program a interpreti
zatím v utajení, svařené víno k zahřátí.

Požehnání kosovohorských
varhan
O třetí neděli adventní dne 12. prosince 2010 budou po mši svaté (v 8 hodin)
v kostele svatého Bartoloměje v Kosově
Hoře slavnostně požehnány varhany,
které prošly během léta a podzimu generální opravou, provedenou mistrem Petrem Nožinou. Tuto naši malou oslavu
doprovodí svým slovem a hudbou pan
Ing. Marek Čihař, organolog arcidiecéze
pražské a varhaník basiliky sv. Markéty
v Praze – Břevnově. Všichni jste srdečně
zváni, dárci a sponzoři dvakrát :-).
Celková cena opravy, ve které je zahrnuta i koupě nového motoru, činila 498
tisíc Kč.

Farní ples
Jubilejní třetí ročník plesu farnosti
Sedlčany se bude konat v pátek 28. ledna
2011. Srdečně zveme všechny tanečníky,
farníky a jejich přátele dychtící po příjemné zábavě do osečanské restaurace Na
Růžku. Vstupenky si včas zajistěte
v sakristiích, na sedlčanské faře nebo
u pana Jiřího Kolína (tel.: 737 117 171).
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