SVATÝ MARTIN věstník

sedlčanských farností

NA S LO U C H Á N Í
Moji milí,
dovolte, abych se opakoval: stojíme před obrovským úkolem, kterým je obnova našich farností nebo spíše obnova nás, farníků.
Dávejte a dostanete. To je Ježíšova výzva, jak ji zaznamenal
sv. Lukáš (Lk 6,38). Naslouchejme nejprve v modlitbě našemu Bohu, neboť on je první, který dává. Co všechno od něj dostáváme?
Uvědomujeme si, že jsme obdarováni? Jak vyjádříme svou vděčnost. Když je řeč o modlitbě, myslím tím konkrétně: prosím, udělejte
si čas a přijďte na eucharistickou adoraci, která se koná každý první
pátek v Sedlčanech. Nejbližší termín je 6. října od 19h. Pokud nemůžete přijít, připojte se k společnému díkůvzdání aspoň v duchu
na tom místě, kde právě jste.
Chtěl bych vás pozvat na pouť ke sv. Václavu na Chlum. Podobně
jako na sv. Štěpána a na Zelený čtvrtek, adresuji toto pozvání všem
farníkům a chtěl bych vás vybídnout k vzájemné pomoci, pokud jde
o dovoz. Pokud se mi přihlásí nějací zájemci, rád bych vedl také
pěší pouť na Chlum ze Sedlčan – dejte vědět. Sv. Václav je také
křestním patronem P. Divíška, rodáka z Rovině, který navštíví koncem září počepickou farnost. Všechny vás zvu na setkání s ním.
Další pozvání a nabídky najdete níže v Kalendáři.
Na závěr mám dnes prosbu. Ne vždycky se mi daří naslouchat vašim potřebám, starostem a očekáváním, i když se o to snažím. Na
vaši žádost jsem např. obnovil v Sedlčanech praxi týdenních rozpisů bohoslužeb a mešních úmyslů, na základě podnětu z Chlumu
připravil pan kaplan Rafał setkávání společenství věřících. Vy, další, kdo jste se na mě obrátili a zatím se na vás nedostalo, vězte, že
vaše slova nepouštím druhým uchem ven. Prosím, dodejte si odvahy a řekněte mi, co vám leží na srdci. Můžete použít i výdobytky
techniky jako je mobil nebo email. A abych nezapomněl: sledujte
www.farnost.sedlcany.cz S pomocí Boží a sv. Isidora spustíme
farní stránky ještě tento měsíc.
Přeji plnost darů Ducha všem žákům, studentům a učitelům a vyprošuji Vám všem Boží přízeň a vytrvání v dobrém.
P. Ondřej

září 2006

NÁVŠTĚVA
U PANA BISKUPA HERBSTA

Dne 6. 6. ráno se na cestu do Prahy
vydal autobus do posledního místa plný
farníků z Dublovic i ostatních farností.
Hlavním cílem cesty byl arcibiskupský
palác, kde všechny velmi srdečně přivítal pan biskup Karel Herbst (viz foto).
Poděkování patří panu Heřmánkovi
z Břekové Lhoty za všechen vynaložený
čas a námahu spojenou s přípravou a
organizací celého zájezdu.

KALENDÁŘ AKCÍ
15. 9.

13:00

18. 9.

15:00

22.-24. 9.
28. 9.

11:00
20:00

30. 9.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
11. 10.

11:00
13-14 h
10-11 h
16-17 h
17:00

22. 10.

8:00

29. 10.

8:00

12. 11.

8:00

12. 11.

Bor
Sedlčany, kostel
sv. Martina
Nechvalice, fara
Chlum
Sedlčany, kostel
sv. Martina
Počepice

pouť

INFORMACE:

P. Ondřej

Sedlčany, fara

sběr šatstva

J. Maňhalová

Chlum

setkání farního společenství

P. Rafał

Sedlčany, kostel
sv. Martina

Misijní neděle, návštěva misionáře z řeholní
společnosti Verbistů

Kosova hora, kaple sv. Michala
Sedlčany, kostel
sv. Martina

pouť

Sedlčany, fara

dětské odpoledne

zahájení výuky náboženství

katechetky

víkendovka pro studenty
mše sv. k svatému Václavu

P. Rafał

adorace

sestra Tereza

mše sv., návštěva P. Divíška

pouť
S. Jelenová

JELENI NA TÁBOŘE
Ve dnech 16. – 29. 7. 2006 se pro děti ze sedlčanských
farností konal již po několikáté letní dětský tábor na místě
poeticky nazvaném „U Jezera balvanů“. Pořadateli byli
manželé Jelenovi, kteří jsou mimo jiné „motorem“ všech
podobných akcí pro malé farníky. V Sedlčanech vytvořili
oddíl „Jeleni“, který spadá pod Asociaci turistických oddílů mládeže. Kromě tábora, který je vyvrcholením celoroční činnosti, pořádají i různé víkendové akce a vedoucí
s dětmi se schází každý pátek na faře.
Letos se tábora zúčastnil rekordní počet dětí (47). Celotáborová hra na téma „Olympijské hry“ se všem dětem
moc líbila a už se těší na to, co jim vedoucí přichystají
příští rok.
Eva Pešková

NÁBOŽENSTVÍ
Zahájení výuky náboženství
v Sedlčanech proběhne
18. 9. od 15 hod v kostele
sv. Martina. Zájemci ze
sedlčanských škol budou
rozděleni do jednotlivých
skupin a dozví se, kdy, kde
a jak bude výuka probíhat.

SBĚR ŠATSTVA
Ve dnech 10. – 12. 10. proběhne na faře v Sedlčanech
sběr šatstva. Čisté a nepoškozené oblečení můžete
přinést v hodinách uvedených v Kalendáři akcí.

ZPÍVÁNÍ NA FAŘE
Od začátku září se na faře
v Sedlčanech každou středu schází děti mladší i starší, aby si společně zazpívaly s kytarou písničky
z Hosany i jiné. Kdo by měl
chuť se přidat, bude vítán.
Bližší informace u sestry
Terezy.
10.9. v Počepicích a 17.9.
v Jesenici mohli všichni,
kdo přišli na mši sv. vyslechnout Truverskou mši
od Petra Ebena, kterou
s dětmi i několika dospěláky
ze Sedlčan nacvičila sestra
Tereza. Mše byla doprovázena kytarami, flétnami,
klávesami, a dokonce i basou, a jistě to bylo pro mnohé zúčastněné nevšední
zpestření nedělních bohoslužeb.

SVATÝ MARTIN

ROZHOVOR s P. RNDr. Matúšem Kocianem
Účastníci nedělních mší 10. září v Sedlčanech a Dublovicích měli možnost
seznámit se zde s novoknězem P. Matúšem Kocianem, který přijel na pozvání
P. Ondřeje, se kterým se, jak jsme se dozvěděli, zná už od dětství, neboť stejně jako on vyrůstal v pražských Dejvicích. V tomto krátké rozhovoru se pokusíme P. Kociana trošku představit.
Vaše křestní jméno napovídá, že zřejmě nepocházíte z Čech.
Je tomu tak. Narodil jsem se 11. října 1969 v Trnavě, ale již od svých pěti let žiji
v Praze, kam jsme se ze Slovenska s rodiči přistěhovali. Tatínek tu coby operní
pěvec dostal angažmá jako sólista v Národním divadle, působil zde pak třicet let.
Jaká byla vaše cesta ke kněžství?
Poměrně dlouhá. Po maturitě jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, konkrétně systematickou zoologii se specializací na entomologii. Po absolutoriu jsem
nějaký čas pracoval ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni, při
práci jsem si ještě dodělával postgraduální studium. Po čase jsem se rozhodl
vstoupit do řádu bosých karmelitánů a strávil jsem tři roky v klášteře v italském Janově. Po návratu do Čech jsem začal studovat teologii. Zde jsem se rozhodl stát
se diecézním knězem a na konci prvního ročníku jsem z řádu bosých karmelitánů
vystoupil. Poslední tři ročníky bohosloveckých studií jsem strávil v Římě.
Po návratu jsem byl vysvěcen na jáhna a rok jsem působil v Kolíně. Nyní po kněžském svěcení jsem kaplanem při kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí
v Praze - Holešovicích.
Mnohé zaujala vaše krásná a netradiční novokněžská oznámení. Nedá mi než
se zeptat na koníčky. Je to kreslení?
Mým největším koníčkem je můj původní obor entomologie. Zajímám se o ni už od
dětství a šel jsem si za svým cílem ji vystudovat, což se mi také povedlo. Ta oznámení souvisí pak s tím, že se věnuji také malování hmyzu, jsem autorem ilustrací
k několika entomologickým slovníkům. ( P. Kocian při své entomologické vědecké
činnosti určil a popsal 30 nových druhů brouků a je autorem ilustrací k 5 knihám
zabývajících se tímto tématem - pozn. red.). To, že jsem si tyto obrázky a citáty
zvolil pro svoje oznámení vyjadřuje také to, čemu se věnuji a chci se věnovat
v teologii, tj. ekologické morálce či chcete-li teologii stvoření. Ta se, jednoduše řečeno, zabývá etickými otázkami souvisejícími s úctou nejen člověka k člověku, ale
ke všemu stvoření - živočichům i rostlinám, se kterými nesmíme zacházet majetnicky.
Líbí se vám v Sedlčanech?
Bohužel jsem je za ty dva dny co tu jsem nestačil moc poznat, ale z toho mála, co
jsem viděl usuzuji, že je to pěkné městečko.
Na závěr malé otázkové klišé. Jaké poselství byste vzkázal našim čtenářům?
Aby si zachovali evangelijní svobodu a nenechali se svést nástrahami konzumního
světa, který slibuje svobodu falešnou. Ta pravá svoboda je svoboda Kristova.
Pavel Vopat
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