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Zveme vás 

FARNÍ LISTY 1/2020 

Neprodejný občasník římskokatolické farnosti Sedlčany. Pro vnitřní potřebu vydává: 

Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského nám. 44, CZ 264 01  

Sedlčany; tel.: +420 318 822 970; IČ: 18608817; BÚ: 522364389/0800;  

E-mail: farnost.sedlcany@centrum.cz; www.farnostsedlcany.cz.  

Redakční rada: P. S. Glac (tel.: 728 145 740, e-mail: pocepfar@gmail.com),  

B. Němeček, V. Jelen, J. Kolín.  

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 2/2020 posílejte na farní mail nejpozději 

do 28. března. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním. 

 14. 3. 2020 - Jarní kurz na přípravu na svátost manželství  
  Vedou manželé Čihákovi. Přihlášky do 2. 3. 2020 na telefon 725380414 

 
 11. 3. 2020 - katecheze Dobrého Pastýře pro dospělé. Ve středu 11. 

března od 19h na 
faře v Kosově Hoře. Tématem tohoto setkání budou dějiny Božího králov-
ství. S.Tereza 

 
 27. - 29. 3. 2020 -  4. Víkendovka  (více  info  Vojtěch Čihák www.foks-

live.cz) 
 
 28. 3. 2020 - Křížová cesta přírodou - Sraz v sobotu 28. března v 8:00 

na autobusovém nádraží v Sedlčanech (8:11 odjezd do Líchov, cena 19 
Kč). Délka je 11 km po asfaltových cestách. Konec křížové cesty bude u 
kostela sv. Martina v Sedlčanech, okolo 12:00. 

 

 2. 4. 2020 - setkání v době postní s biskupem P. Posádem. Ve čtvrtek 2. 

dubna začneme mší svatou v 17,30 v kostele sv. Bartoloměje v Kosově 
Hoře. Po té bude společné agapé na faře.  

Zvou sestry sv. Kříže Ludmila+Tereza 
 

 4. 4. 2020 -  Arcidiecezní setkání mládeže v Praze 

 

 9. - 13. 4. 2020 - společné velikonoce (Petr a Terezie Novákovi  více  na 

www.foks-live.cz) 
 

 Noc kostelů proběhne letos v kostel sv. Martina v Sedlčanech v pátek 5. 

června 2020 od 19 hodin. 

  

 

č. 1/2020 

1. BŘEZNA 

PŮST 

Milí farníci,  
ve středu jsme začali dobu Svatopostní. 

Mnozí z nás, jak nám to čas dovolil, jsme 

se účastnili liturgie, nechali se označit 

popelem na znamení našeho odhodlání 

konat pokání. Jak je to třeba! Pro exis-

tenci života na zemi přímo nutnost. Ježíš 

nás k tomu tak důrazně zve. A v nás se to mnohdy příčí. Proč? Proč já? Proč teď? Připo-

meňme si, že opravdové pokání je obrátit se k Ježíši a s pohledem na něj a pod jeho ve-

dením jít dál. Je to pohled milosrdné Lásky, někoho velmi blízkého, kdo nás miluje. Ne 

nějakého policisty, který nás hlídá… Přeji vám požehnanou dobu Svatopostní, dobu 

velkých milostí, ale také našich rozhodnutí pro život. 

Dříve než jsem začal psát tyto řádky, přečetl jsem si, co jsem psal před rokem. Nebudu 

se k tomu z mnoha důvodů vracet. Ale zamysleme se, jaký úsek cesty jsme urazili, kam 

jsme došli, kde teď jsme? Z mé strany jasně vnímám, že sil je ještě méně, ale vnitřně 

jsem určitě dál a to je důležité. Pevné víry je nám třeba. Jistotu v tom, který nám dává 

sílu. Přeji a vyprošuji vám tuto sílu, naději a důvěru v Pána i jeho Matku. 

P. Stanislav Glac 

Výsledek Tříkrálové sbírky 2020 
Tříkrálová sbírka letos slaví 20 let své celorepublikové existence. Za tyto roky se sbírka 

stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především 

ukazuje sílu lidské solidarity.  

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Do téměř 25 000 pokladniček vhodili dárci 

mince a bankovky v celkové výši 130.336.113 Kč, dalších 922.151 Kč přišlo prostřed-

nictvím dárcovských SMS v průběhu přenosu Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1. 

„Výše koledy překonala o více než 11 milionů loňský rekord, což je dobrá zpráva 

o štědrosti lidí, našich spoluobčanů,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. 

„Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – lidem s postižením, nemocným, 

seniorům, rodinám a dětem ohroženým sociálním vyloučením.“ Zapojilo se přibližně 75 

tisíc dobrovolníků. 

V naší Sedlčanské farnosti se podařilo vykoledovat pěkných 91 185 Kč. Z toho 

v Kosově Hoře, kde se koledování ujali neúnavní a nadšení dobrovolníci, do třech po-

kladniček dárci celkem přispěli 23 172 Kč. V Sedlčanech jsme měly zapečetěno 15 po-

kladniček. Jako první koledníci navštívili domácnosti na Červeném Hrádku. Dále pokra-

čovali obětaví dobrovolníci na Severním sídlišti. Velkou část Sedlčan obešli také děti 

a vedoucí táborníci TOM Jeleni a studenti ze třídy sekundy s vedoucími z místního 

gymnázia. Koledovalo se také po nedělních mších svatých u kostela v Jesenici, Počepi-

cích, Dublovicích a v Sedlčanech.  

Během koledování se králové setkali vesměs s pozitivními reakcemi. Někteří dárci při-
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spěli nejen penězi, ale také sladkou od-

měnou pro koledníky a hlavně dobrým 

slovem. Zejména starší lidé byli někdy až 

dojemně potěšeni vzácnou návštěvou. 

Jinde se před námi sice zatahovaly zá-

věsy v rozsvíceném okně a zavíraly dve-

ře, ale to nás neodradilo od zazvonění 

u dalších dveří, kde na nás mohl někdo 

čekat. 

Získané prostředky ze sbírky se do naší 

farnosti vrátí ve výši 65 %. Konkrétní 

využití  najdou hlavně v Domácím hospi-

ci „Křídla“ v Sedlčanech (zdravotnický 

materiál a kompenzační pomůcky) a část 

také doputuje do Kosovy Hory pro oby-

vatele Domu pro sociálně vymezené kli-

enty. 

Stále trvá výzva na spolupráci do dalších 

ročníků sbírky. Hledáme vedoucí skupi-

nek a koledníky pro Sedlčany, Počepice, 

Jesenici, Dublovice a další obce v naší 

farnosti. Budu moc ráda, když se mi 

ozvete na mobil: 739 308 950 nebo e-

mail: jar.svejdova@seznam.cz. 

Jarka Švejdová 

 

Farní ples byl letos hvězdný! 

Poslední pátek v lednu patřil již tradičně 

našemu Farnímu plesu. Obvyklé místo, 

obvyklá sestava a přece hvězdné téma. 

K tanci a poslechu hrála v hostinci 

v Osečanech hvězdná kapela Klasik. 

V předtančeních, ve kterých nechyběly 

ani zářivé kostýmy, zazářila taneční sku-

pina Rebelky. 

Návštěvníků nakonec dorazilo 92 a krom 

skvělé muziky si užívali také profesionál-

ní servis hostitelů Tulachových. V bohaté 

tombole se rozdalo přes 300 cen a zlatým 

hřebem celého večera bylo půlnoční pře-

kvapení. Hvězdná světelná show žonglé-

ra Vény sklidila ohromné ovace. 

Při ohlédnutí za skvěle stráveným veče-

rem se patří poděkovat všem, kteří zajis-

tili, že v sále bylo teplo, kteří se postarali 

o tombolu, muziku, samotný průběh ple-

su nebo úklid. Bez vás by to nešlo. Moc 

si vaší pomoci vážíme.  

Nezbývá, než se těšit na další ročník! 

LJ Junior 

 

Děkujeme všem sponzorům Farního 

plesu: 

Pejšův mlýn Sedlčany, Plus JIP Sedlča-

ny, Jura Vanja keramika, Coca Cola, 

Řeznictví Dvořák, Crystal Sedlčany, 

Družka, Brambory Pešek, Restaurace 

Vyšehrad, Obuv Bareš, Fotografie Lesák, 

AV technik, Duo sport, Slza textil, Elek-

tro Tůma, Káva Svět, Pila Osečany, Ad-

venture golf Počepice, Pavel Hejhal Me-

dové pečivo, Janoušková Jitka, Cyklo 

Jindrák, Pivovar Vysoký Chlumec, Pra-

covní oděvy Sedlčany. 

Pán Bůh zaplať! 

 

Několik výročí roku 2020 

 1420 První křížová výprava proti hu-

sitům byla vyhlášena 17. března ve Vrati-

slavi [Wroclaw]. Výprava skončila 

porážkou křižáků v bitvě na Vítkově 

14. 7. 1420. 

 1420 K Hodu božímu velikonočnímu 

odkazuje smyšlená událost Rosa, kdy 

bylo údajně husitské vojsko v čele 

s Janem Žižkou za ranní rosy poraženo 

v Sedlčanech. Oblíbená děkovná městská 

slavnost „Rosa“ je písemně zmiňována 

až r. 1765. Naposled se konala přes zákaz 

pražského gubernia v roce 1789. 

 1500 Byla dokončena výstavba Vladi-

slavského sálu na Pražském hradě. Archi-

tekt Benedikt Rejt (Ried) z Pístova vybu-

doval ve slohu pozdní gotiky obrovský 

prostor, který neměl v Evropě obdoby. 

 1620 Střetnutí císařských vojáků 

s vojskem českých stavů v bitvě na Bílé 

hoře 8. listopadu skončilo rozhodným 

vítězstvím císařských a ukončilo tak čes-

ké stavovské povstání. Odbojní stavové 

byli popraveni r. 1621 na Staroměstském 

náměstí. 
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bude otevřen kostel pro prohlídku Betléma. Martin Švejda zajistí informaci o ote-

vřeném kostele a Živém Betlému v Sedlčanském kraji. 

 Tříkrálová sbírka. Organizací je pověřena a úspěšně si jí ujala Jaroslava Švejdo-

vá. P. Glac v ohláškách vyzve farníky starší 18ti let k pomoci s vedením skupinek.. 

Do sbírky se zapojí i studenti Gymnázia Sedlčany. Výtěžek sbírky půjde na pomoc 

domácímu hospici „Křídla“ ze Sedlčan.  

 Farní ples: se bude konat v pátek 31.1.2020 v restauraci na Růžku v Osečanech. 

Hraje skupina Klasic. Sbírka tomboly: do 27.1.2020 v sákristii, nebo u Kolínových 

a Jelenových. Tato informace uvedena v ohláškách po Vánocích.  

 Výuka náboženství  -  systém vzdělávání dětí ve farnosti.  

Dobrý pastýř – týdně vyučuje S. Tereza na faře v Kosově Hoře. Zejména předškolní 
a malé děti 

Náboženství – týdně vyučuje I. Čiháková na škole Propojení v Sedlčanech a v Jese-

nici – školní děti/základní škola 

Není nijak vyučováno náboženství na středních školách  - návrh zamyslet se, jak 

tuto věkovou skupinu oslovit   

Víkendovky – cca 1x za 2 měsíce organizuje I. Čiháková – školní děti a dospívající.  

Příprava na biřmování – P. Glac – při utvoření skupiny, kteří žádají o tuto svátost  

 

Krátce byly nastíněny výše popsané aktivity.  Na příštích jednáních Farní rady bude 

dále diskutován systém náboženského vzdělávání a jeho podmínky.  

Různé 

Návrh na pořízení nových cca 30-ti kancionálů do sv. Martina v Sedlčanech, starší 
kancionály posunout do domova důchodců.  

Jednání o příspěvku města na opravu plotu u sv. Martina ve vazbě na schvalování 

rozpočtu města na rok 2020.  Schůzku zajistí p. Jelen. Účastníci P. Glac, p. 

Jelen, p. Hlaváček   

Mladí rodiče jsou ochotni se zapojit do úpravy/zkulturnění zahrady na faře 

v Sedlčanech (zima- prořezání starých stromů a náletů, jaro – odstranění staré 

trávy) 

Ivka Čiháková informovala o ukončení svého pracovního poměru 

s Arcibiskupstvím pražským, které od roku 2020 nebude moci přispívat na 

plat pastoračních asistentů. Alternativou je, aby farnost Sedlčany uzavřela 

pracovní smlouvu s kvalifikovanou pastorační asistentkou tj. Ivou Čihákovou.  
Nutnost generálního úklidu kostela na Církvičce – jarní termín 

Informace o výrobě nového obrazu na Církvičku – Nanebevzení P. Marie – cena 

7.200,- Kč. Bude dodáno v prvním týdnu v prosinci.  

Automatické zvonění v kostele sv. Martina – požadavek na zprovoznění zvonění 

v poledne 
  

Termín příštího zasedání Pastoračního výboru a Pastorační rady stanoví P. Stanislav 
Glac po Velikonocích 2020. 

 
V Kosově Hoře 28.11.2019      
Zapsal: p. Jelen (v zástupu za J. Maňhala)    P. Stanislav Glac -  předseda PV 
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tím není znám termín konečného předání díla.Členové farní rady vyslovili 

nespokojenost s kvalitou a nedodržováním termínů při opravě střechy fary 

v Sedlčanech a požadují v maximální míře využít sankcí vůči dodavateli 

vyplývajících z podmínek uzavřené smlouvy 

P. Glac informoval přítomné o stavu rekonstrukce přízemí a 1. patra fary 

v Sedlčanech.  V celém objektu nefunguje ústřední topení, v prvním patře 

funguje elektřina. Hotovy jsou hrubé podlahy, izolace proti radonu, hydroi-

zolace, rozvody vody, kanalizace a elektřiny v přízemí objektu.  V 1. patře 

zatím rekonstrukce probíhat nemůže... 

 

Farní rada doporučuje uzavření dodatku s dodavatelskou firmou o staveb-

ním dokončení přízemí fary v Sedlčqanech (v pořadí levé křídlo, pravé 

křídlo, chodba) a minimalizovat tak vynucené prodlužování prací v 1. patře 

fary z výše uvedeného důvodu.  

Farní rada pověřuje p. Jelen, p. Maňhala a p. Růzhu ke zpracováním návrhu 

dodatku ke smlouvě na rekonstukci přízemí a 1. patra fary v Sedlčanech. P. 

Glac předloží p. Jelenovi uhrazené dodavatelské faktury a finální znění 

smlouvy o rekonstrukci fary. Požádá o dodání dodacích listů a stavebního 

deníku stavebního technika Ing. Zdeňka Štěpánka. 

P. Jelen a p. Maňhal požadují sdělení termínů předání díla na opravy věže 

v Počepicích a střechy v Sedlčanech a chtějí se zúčastnit tohoto předávání.  

Hlasování:   pro 10       proti 0    zdržel   0 

 

Informace  o přípravách na Vánoce 2019 

Přehled bohoslužeb o Vánocích 2019 -  bude uveřejněn ve FL č. 7, které vy-

jdou v neděli 1.12.2019 

Roráty budou v úterý 3. a 10.12.2019 od 6:30 v kostele sv. Martina 

v Sedlčanech.  

Mikulášská besídka  se uskuteční v neděli 8.12.2019 od 14:30 v Zemědělské 

škole + následně Mikulášská nadílka v kostele sv. Martina cca do 16 hod.  

Adventní koncert  Patrika Stoupy bude v kostele sv. Martina v Sedlčanech 

v 15.12.2019. P. Glac odsouhlasí repertoár koncertu a podmínky používání 

prostor kostela (nástroje, barevné osvětlení atd..) a uzavře s P. Stoupou 

smlouvu o daru opravu fary ve výši 30% z vybraného vstupného. P. Jelen 

zkontroluje dodržování podmínek využívání kostela při samotném koncertě.

 

Adventní věnce do kostelů jsou zajištěny – informace od P. Glace 

Vánoční stromky, výzdoba kostela, stavba jesliček. Stromečky Kosova Hora - 

Grubnerovi a zdobení 23.12.; Sedlčany Jeleni – zdobení 22.12. po kostele; 

Dublovice – Helena Kosařová;  Jesenice – zajištěno; Počepice – Královi. 

Chlum – Marta Caltová;  

Farní rada děkuje všem pomocníkům s výzdobou kostelů a na Vánoce…  

 

 Živý Betlém 25.12.2019 od 14:30 hod. před kostelem v Sedlčanech. Od 13 hod. 
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 1920 V Národním domě na Smíchově 

došlo 8. ledna na sjezdu Klubu reformní-

ho duchovenstva k založení „Církve čes-

koslovenské“ v čele s plzeňským kate-

chetou P. ThDr. Karlem Farským 

(*1880). Ten byl r. 1924 zvolen jejím 

prvním doživotním patriarchou (+1927). 

V roce 1921 se k nové církvi přihlásilo 

Čechách a na Moravě 523 244 věřících, 

na Slovensku a Podkarpatské Rusi cca 

13 000. Z katolické církve přešlo 184 

kněží. Do r 1930 přibylo více než 130 

kněží, ordinovaných už v nové církvi. Od 

r. 1947 se mohly stát duchovními i ženy. 

Počet věřících kulminoval v r. 1950, kdy 

se k církvi hlásilo 946 813 obyvatel. 

Sněm v r. 1971 rozšířil název církve 

o „husitská“. (Údaje podle: BOHÁČ, 

Zdeněk: Atlas církevních dějin českých 

zemí, 1918 – 1999, Praha 1999.) 

 1970 Skladatel Andrew Lloyd Web-

ber a textař Tim Rice vytvořili rockovou 

operu (muzikál) „Jesus Christ Superstar“. 

Dílo bylo nejdříve prezentováno na gra-

mofonové nahrávce a po jejím úspěchu 

inscenováno v r. 1971 na Broadwayi. 

Roku 1973 bylo zfilmováno. 

 1990 Československo obnovilo diplo-

matické styky s Vatikánem na úrovni 

nunciatury (nuncius G. Coppa). Styky 

byly přerušené okupací v r. 1939. Obno-

veny byly v r. 1946 jen na úrovni inter-

nunciatury. 

-bn- 

 

Ekumenický úkol trvá 

V prosinci 1999 skončila slavnostním 

zasedáním ve Vatikánu úspěšná práce 

ekumenické Husovské komise. Hned na 

to, dne 1. ledna 2000, ve „Společném 

prohlášení k římskému sympoziu o M. 

Janu Husovi“ napsali Miloslav kardinál 

Vlk a předseda Ekumenické rady církví 

Pavel Smetana: „Naším příštím konkrét-

ním krokem by měla být společná práce 

odborníků různých křesťanských církví 

na vypracování ekumenické učebnice 

církevních dějin v České republice“. 

Uplynulých dvacet let dosud nestačilo 

k sepsání historické příručky. Letos tedy 

ekumeničtí experti mají před sebou už 

třetí desetiletí... 

-bn- 

 

MANŽELSTVÍ PRO DRUHÉ 

– Marcelo a Anna Marie  
Na III. Víkendovce v Roce svatých 

v moderní době jsme se s dětmi a mladý-

mi zaobírali manželi Marcellem a Annou 

Marií Inguscio. Marcello a Anna Marie 
žili ve dvacátém století na Sicílii společně 

se svými dětmi pro druhé, pro bezdomov-

ce, pro mladé bez domova, pro lidi hleda-

jící Krista. Jejich dům a srdce byly vždy 

pro lidi kolem nich z lásky ke Kristu 

v člověku natolik otevřené, že do dnešní 

doby intenzivně koluje pověst o jejich 

svatosti. Jejich život se stal vzorem pro 

mnoho rodin a farní i diecézní pastoraci - 

natolik, že nyní probíhá proces jejich sva-

tořečení. Je zajímavé, že on byl katolík, 
ona protestantka. Seznámili se při službě 

v domě pro bezdomovce. Když se sobě 

zalíbili, řešili rozdílnost vyznání tím, že 

on i ona se věnovali věrouce vyznání toho 

druhého. Jemu se věnoval pastor, jí kněz. 

Do manželství vstupovali již s jednotným 

vyznáním. Anna Marie byla oslovena sí-

lou Eucharistie a ochranou Panny Marie. 

Láska v Eucharistii ji natolik uchvátila, že 

přijala za svou víru vyznání katolické. 

Tentokráte jsme se tedy věnovali manže-
lům, jejichž život vykazoval známky sva-

tosti a kteří jsou v této chvíli teprve 

v církevním procesu svatořečení. K jejich 

ostatkům dodnes putuje mnoho lidí 

s prosebnou modlitbou o přímluvu. Anna 

Marie a Marcello celý život usilovali 

o vzájemnou jednotu. Byli jednotní ve 

víře, v lásce, ve skutcích. Bylo nám tedy 

ctí prožít jejich život s dětmi a mladými 

na  v íkendovce  21 . -23 . 2 . 2020. 
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M A N ŽE L S T V Í  P R O  D R U H É 
V pátek jsme se sjeli s týmem a dětmi 

v 17:30 na faře v Kosově Hoře. Venku 

jsme si zahráli týmovou hru a šli do kos-

tela na modlitbu, při které nechybělo 

evangelium na den. Modlitba byla zamě-

řena na myšlenku „Co všechno musí člo-

věk pro Krista v manželství ztratit, aby 

získal věčný život.“ Byla tedy zaměřena 

na svatost manželství, na spiritualitu 

manželství. Krásná byla chvíle, kdy při 

modlitbě všechny děti a mladí napsali na 

lístečky jména svých rodičů, nahlas jmé-

na svých rodičů vyslovili a prosili o to, 

aby se stali svatými. Po modlitbě násle-

dovala výborná večeře od maminek a po 

večeři postupně usedali vedoucí ke kula-

tému stolu, aby sdíleli to, co je zaujalo při 

studiu životopisu Marcella a Anny Marie. 

Diskusní kulatý stůl vedoucích náhle 

přerušil příchod „bezdomovce“, který 

velmi naříkal na bolest nohy. Náhle se 

objevila ve dveřích Anna Marie, která jej 

s láskou ošetřila a v tu chvíli přišel i Mar-

cello a ten se do Anny Marie, sklánějící 

se nad hnisavými ránami, zamiloval. Oba 

dva nespojovala pouze služba nemoc-

ným, ale také hudba. A tak on, přední 

basista Sicilské filharmonie, ji pozval na 

svůj koncert, kde se ještě více sblížili. 

Postupně jejich přátelství přerostlo 

v opravdovou lásku. V průběhu pátku 

jsme s našimi herci prožili tyto momenty 

z jejich života, až k poznání, že má každý 

z nich jinou víru. Ba ještě více. Veronika 

Čiháková namaskovala část týmu tak 

dokonale, že když děti měly jít ošetřovat 

nemocné do ulic a nacházely své vedoucí 

s dokonale namaskovanou popáleninou 

třetího stupně, střepem v břiše, rozraže-

nou hlavou atd. málem uvěřily, že mají 

volat spíše záchranku než zažít péči 

o  n e m o c n é  n a  u l i c i .  

V sobotu nás čekalo, kromě ranní práce, 

také témátko o hledání jednoty víry Anny 

Marie a Marcella, o tom, jak je důležité 

znát, v co věříme, abychom byli schopni 

pochopit jiné vyznání. Velký úspěch mě-

lo vyrábění hudebních a rytmických ná-

strojů a ještě větší jejich využití při krás-

ných pohádkových písničkách v rámci 

etapové soutěže. Nebylo účastníka, který 

by neocenil j ízdu na skútru 

s „Marcellem“, kterým jezdil mezi svými 

koncerty za nemocnými. Své hudební a 

rytmické nástroje využily děti také při 

masopustním průvodu z Kosovy Hory do 

Štětkovic, kde byly všechny přijaty 

v našem domě, tak jako lidé bez domova 

u Marcella a Anny Marie a kde jsme spo-

lu s nimi prožily maškarní ples. Marcello 

a Anna je u nás obsluhovali, tak jako 

obsluhovali na své svatbě bezdomovce. 

Byla legrace, tanec, soutěže, zpěv … 

a vše bylo u nás doma zakončeno svědec-

tvím mladých lidí. O čem? To Vám děti 

doma řeknou, ty které to slyšely. Nechy-

běla závěrečná modlitba chval a díků 

a příprava na svátost smíření. Svátost 

smíření tentokrát udělil během tří hodin 

zpovídání v kostele sv. Bartoloměje 

P. David Horáček. A pak už jen neděle: 

vstávání, modlitba, snídaně, rozjímání 

nad evangeliem pod skupinkách, vyhláše-

ní nej masky a sobotní etapové hry, mše 

svatá, program s rodiči, loučení a velký 

úklid fary. V 16 hod za námi zaklaply 

dveře a dá-li Pán, za nějaký čas opět na 

v í k e n d o v c e  n a  v i d ě n o u .  

Říkáte si: Jak to mohli všechno stihnout? 

Také nechápeme. A to jsme zapomněli 

ještě sdělit, že jsme oslavil osmnáctiny 

dalšího týmáka, tentokrát Vojtěcha. 

A plno dalšího. Prostě se na víkendovce 

nenudíme … Za krásný program pro děti 

moc děkujeme mým spolupracovníkům, 

garantům manželům Magdě a Josefovi-

Sittovým, všem skvělým týmákům, 

P. Stanislavovi Glacovi, P. Davidovi Ho-

ráčkovi a všem, kteří se za nás modlili.  

Za tým FOKS-live zs Ivanka Čiháková 
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Ministranti v kostele + noví ministranti    
I když letošní zima nám sněhem vůbec nepřála, v našem Sedlčanském kostele sv. Marti-

na to o některých nedělích u oltáře vypadá, jako by tam zrovna nasněžilo. Je to i díky 

novým ministrantům Míšovi a Danielovi a jejich tatínkovi, který kluky k oltáři přivedl a 

tak rozšířili řady ministrantů. A tak, se kluci pravidelně každou neděli objevují u oltáře. 

Je to pro farnost velká radost, která ukazuje, že je stále živá a že má „zdravé podhou-

bí“,ze kterého vyrůstají noví ministranti. Je krásné, když u oltáře není pan farář osamo-

cený.  Jsem velmi rád, že se skupina ministrantů rozšířila a zvu další zájemce – NEBOJ-

TE SE a PŘIJĎTE MEZI NÁS!! 

 

Živý Betlém 
Jak se již stalo krásnou tradicí, jednou za dva roky se v zahradě u kostela sv. Martina 

koná živý Betlém. I když tentokrát, 25.prosince 2019, počasí nepřálo, sešlo se nakonec u 

jesliček velké množství lidí všech věkových kategorií. Od dětí, přes jejich rodiče, až po 

babičky a dědečky. Setkání k oslavě Narození Krista krásně obohatily svým vystoupe-

ním čtyři rodiny, které symbolizovaly čtyři světové strany, aby tak zdůraznily, že naro-

zení Spasitele nezná hranic a oslavují ho na celém světě. Společně s chrámovým sborem 

jsme si zazpívali nejznámější koledy a k připravenému čaji a svařenému vínu jsme 

ochutnali skvělé vánoční dobroty, které byly dobrovolnou vstupenkou na toto setkání. 

Děti krmily a obdivovaly živé ovečky a kozlíka a dospělí si vzájemně svátečně pohovo-

řili a popřáli krásné svátky.  Původním záměrem byla idvojice oslíků. Ale nakonec zů-

stalo jen u přání. Když se nám po hodině přesvědčování, různých pokusech 

a lstí,nepodařilo naložit oslíky ( no ani jednoho oslíka  ) do přepravního boxu, museli 

jsme konstatovat, že když si osel postaví hlavu, nikdo s ním nehne. A tak nám tato vý-

zva zůstane do dalšího Živého Betléma za dva roky… 

Jan Maňhal 

Zápis z Pastorační rady č. 3/2019 
dne 28.11.2019 

 

Účastníci:  P. Glac, S. Tereza, pí. Šimková, pí. Kosařová, p. Němeček, p. Kolín, p. 

Jelen, p Švejda, pí Čiháková, R. Soukupová (celkem 10) 

Omluveni: (2),p. Král, p. Maňhal   

Přizváni:   (0)  

Program:  Vstupní modlitba 

Rekonstrukce objektů ve farnosti:  

P. Glac informoval přítomné o stavu opravy věže kostela v Počepicích. 

Smluvní termín 15.11.2019 nebyl dodržen. Zbývá zajistit jednotný nátěr 

věže a převzít dílo. Bylo upozorněno na poškození omítky při instalaci 

opravovaných šindelů. Zatím není znám termín konečného předání díla.   

P. Glac informoval přítomné o stavu opravy věže střechy fary v Sedlčanech.  

Smluvní termín 22.11.2019 nebyl dodržen. Předpokládaný termín předání 

zatím není znám.Na fakturách zatím uhrazeno cca 65 % smluvní ceny. Za-


