SVATÝ MARTIN věstník

sedlčanských farností

prosinec 2006

FARNÍCI NA SEDLČANSKU
HOLDUJÍ MODERNÍM SPORTŮM

DĚKUJI VÁM
Milí přátelé,
v předvánočním stresu a kalupu pomalu vymýšlím, jak budu o svátcích zase kázat tu pohodu, tiché usebrání a rodinnou atmosféru.
Naštěstí štědrost, s kterou Bůh tyhle dary rozdává, se nedá ničím
zastavit, krom naší neochoty přijímat, ovšem. Dávejte a dostanete.
Nedám vám s tím pokoj. Loni touhle dobou jsem chtěl s něčím přijít,
něco vymyslet. Dal jsem vám k uvážení čtyři hesla obnovy: služba
potřebným, svědectví víry, společenství, modlitba a liturgie. Protože
všechno začíná modlitbou, zval jsem vás na páteční adorace. Někteří přišli, jiní ne. Teď v zimě to bude náročnější, ale rád bych své
pozvání zopakoval: blízko přelomu roku, v pátek 29.12. od 18h vás
budu očekávat u sv. Martina v Sedlčanech.
Když se ohlížím za uplnynulým rokem, derou se mi na mysl všelijaké těžkosti a nezdary, ale zastavím se spíše u toho, co se bez
mých zásluh vydařilo. Je to farní list, který právě držíte v rukou, a
webové stránky. Obojí trpí dětskými nemocemi, ale musíme hledět
do budoucna! Probíhají schůzky ministrantů – biřmovanců a společenství na Chlumu. Rád vzpomínám na jarní Den rodin, martinskou
pouť nebo na zdařilou misijní neděli s účastí misionáře P. Batóga.
Nezapomenutelný byl červnový výlet do Prahy a historická událost
v Počepicích: návštěva P. Divíška. Ze stavebních akcí, kde břímě
odpovědnosti a starostí nesli jiní, bych zmínil rekonstrukci přízemí
fary v Kosově Hoře, opravu šindelů na věži v Jesenici a Počepicích,
poplašné zařízení v Dublovicích a elektroinstalaci v Počepicích.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat jednotlivě všem, kteří přiložili
ruku k dílu. Odpusťte, že neuvedu celý seznam. Děkuju i za tuto
příležitost k vděčnosti, protože ona je začátek opravdové modlitby.
Přeji vám všem mnoho sil a vytrvání v dobrém do zbývajících adventních dní. Kéž svátky tajemství Narození Páně zaženou chlad
z našeho srdce a povzbudí nás k usmíření.
P. Ondřej Salvet

Navzdory mylně rozšířeným názorům o
konzervatizmu, prudérnosti, důstojnosti, a
jiných podobných vlastnostech, které našimi spoluobčany bývají katolíkům připisovány, podporuje sedlčanský farář, otec Ondřej, moderní sportovní odvětví. Můžete jej
totiž spatřit, jak každý pátek zcela bez
ostychu shazuje ze sebe ve 20:30 v nově
otevřené tělocvičně v Dublovicích kolárek a
společně s několika rodinami ze Sedlčan a
blízkého okolí se věnuje florbalu. Florbal je
dnes mezi mládeží velmi populární sport
(velmi zjednodušeně řečeno, je to hokej
v tělocvičně hraný s lehkým plastovým míčkem a dle pravidel zcela bez kontaktu
s protihráčem).
(pokračování na druhé straně)

KALENDÁŘ AKCÍ
17. 12.

15:00

Sedlčany, kostel

adventní koncert

19. 12.

9:00

Sedlčany, kostel
sv. Martina

mše sv. u příležitosti vikariátní konference
host: pan biskup Malý

21. 12.

17:00

Chlum

adventní koncert

22. 12.

15:00

24. 12

15:30
16:00

25. 12

14:00

26. 12.

9:30

tamtéž

komunitní mše sv. ze svátku sv. Štěpána
po mši farní kafe v prostorách děkanství

26. 12.

15:00

tamtéž

koncert: Rybova Česká mše vánoční

M. Kopáčová

29. 12.

18:00

tamtéž

Eucharistická adorace na přelomu roku

P. Ondřej

30. 12.

18:00

Vysoký Chlumec,
hradní kaple

latinská mše sv.

P. Ondřej

7. 1. 2007

11:00

Počepice

pastorační návštěva: pan biskup Herbst

Štětkovice

setkání mládeže

19.1. 2007

Sedlčany, kostel
sv. Martina
Kosova Hora,
Počepice
Sedlčany, kostel
sv. Martina

INFORMACE:

M. Kopáčová

zdobení stromečků, stavění betléma

L. Jelen

štědrovečerní mše sv. s účastí dětí a rodičů

P. Ondřej
P. Rafał

vánoční besídka

P. Ondřej

Ivka Čiháková

NÁVŠTĚVA P. DIVÍŠKA
V sobotu 29. září se konala v Počepicích mše sv., při které jsme
se setkali s P. Václavem Divíškem, který přijel s doprovodem
z Lukova u Zlína, kde tráví zasloužený odpočinek.
Dodnes dlužím našemu serveru farnost.sedlcany.cz slíbenou reportáž z té
vzácné návštěvy. Inu, co včas nepředám šikovnějším, to vždycky podobně dopadá. Myslím si ovšem, že by to bylo spíš na román, kdybychom měli sledovat
všechny osudy P. Divíška. Tento vzácný kněz pochází z Rovině v počepické
farnosti a působil před třiceti lety v Krásné Hoře, než se svým apoštolským nasazením znelíbil komunistickým mocipánům. Byl zbaven státního souhlasu a
teprve po delší době mohl opět působit jako kněz, nejprve jen na výpomoc
v Luhačovicích, později i v dalších moravských farnostech. Je to muž, který
kolem sebe zcela přirozeně vytváří domov a shromažďuje rodinu. Také během
necelých 24 hodin, které u nás strávil, se to stačilo projevit a myslím, že právě
v kostele to bylo znát nejvíc. Úplně jsem začal žárlit, jestli mi farníci za ním do
Lukova neutečou, ještě že je to tak daleko. Vlastně co to říkám, daleko, sám
bych se tam rád častěji vypravil nechat se povzbudit moudrostí a gejzíry humoru, kterými otec Divíšek přes všechny těžkosti, které nese, obdarovává každého, s kým se setká. Zdravíme srdečně do Lukova jeho osobně i sestru Benediktu a otce Jiřího Orsága a vyprošujeme Boží sílu a požehnání.
O.S.

ŽEHNÁNÍ OPRAVENÉ FARY
V KOSOVĚ HOŘE
Po několikaletém úsilí členů farní rady a
ostatních farníků se přízemí kosovské fary
otvírá místním i přespolním příchozím.
V neděli 26. listopadu byla v Kosově Hoře mše sv.
s účastí dětí a jejich rodičů. Stalo se už tradicí, že
když se děti vyhrnou z kostela, jsou pro ně i pro rodiče připraveny hry a jiný program. Jde o to, aby byla
vytvořena příležitost chvíli se zdržet a lidsky se setkat
s ostatními. Píšu to s povzdechem, protože sám příkladem jít nemůžu – už takhle jsem vděčný Jesenickým, že moc nežehrají, když se k nim na další mši dostavím se zpožděním. Nově opravené prostory kosovské
fary mají sloužit setkávání a životu ve společně sdílené víře. Sluší se poděkovat farní radě a dalším, jmenovitě
pánům Kadeřábkovi a A. Řehákovi. Zatímco píšu tyto řádky, na faře už probíhájí přípravná setkání na vánoční
liturgii. Fara také v těchto dnech přivítá na dvoudenní předvánoční pobyt oddíl farní mládeže z mé domovské farnosti v Praze.
O.S.
(dokončení z první strany)
Otec Ondřej udělal, dle mého názoru, významný krok směrem k mladým
rodinám s dětmi a dává jim možnost zasportovat si, u dětí vybít energii, u tatínků shodit nějaké to kilo, které se již nemohlo vejít do oblíbených jeansů, u maminek zrelaxovat od domácích prací, více se poznat… A stejně jako například
Den rodin a další příležitosti, není to akce „jen pro zvané“.
Podnítil ve Vás tento článek touhu si „ten florbal“ také vyzkoušet? Ostych
nechte doma a připojte se k nám. Scházíme se každý pátek večer před půl
devátou v Dublovicích v nové sportovní hale u základní školy. Příjemně unavení a spokojení se rozcházíme ve 22:00. Potřebujete jen vhodnou obuv do tělocvičny (ne s černou podrážkou), chuť a velkou míru tolerance. Nejmladšímu
florbalistovi je 5 let, máme velkou skupinu dětí okolo 10 let a mezi nimi se
s hokejkami v ruce proháníme i my rodiče (tady věk neuvádím, protože v tu
chvíli jsme na tom s těmi dětmi tak zhruba nastejno). Za vstup do tělocvičny se
platí poplatek 20,- Kč za osobu. Pronájem tělocvičny hradí sedlčanská farnost.
Tak tedy příští pátek.
Petr Stoupa

SVATÝ MARTIN

budoucí floorbaloví šampióni
zápasí v Dublovicích
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