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biskup Vlastimil Kročil 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FARNOSTI 
Římskokatolická farnost Sedlice patří do strakonického vikariátu 

v českobudějovické diecézi. Do farnosti patří také obce Čekanice, Dol, 
Holušice, Mužetice, Němčice a Škvořetice. Sedlické farní společenství se 
schází při nedělní mši v kostele sv. Jakuba. Tvoří ho přibližně 50 křesťanů 
všech generací.  

Administrátorem excurrendo je R. D. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki, 
polský kněz dojíždějící z Blatné. 

 

VEDENÍ ČESKOBUĚJVICKÉ DIECÉZE 
Na počátku roku diecézi vedl administrátor 

Mons. Adolf Pintíř. Dne 19. března 2015 byl 
papežem Františkem jmenován sídelním 
biskupem českobudějovické diecéze Vlastimil 
Kročil. Biskupské svěcení přijal 13. června 
2015. Pomocným biskupem byl Pavel Posád. 
Dne 11. prosince zemřel emeritní biskup Jiří 
Paďour, OFMcap. Vikářem strakonického 
vikariátu byl R.D. Jan Löffelmann,administrátor 
farnosti Strakonice, později farnosti Volyně.  

BOHOSLUŽBY 
Pravidelné nedělní bohoslužby se konaly v 9.45. Mše byla také pravidelně 

v úterý večer, kromě letních měsíců. Ve všední den navštěvovalo bohoslužby 
6-12 věřících.  

Při nedělní mši ministrovali tři dospělí - Martin Čapek, David Maňhal 
a Pavel Polánka a chlapci ve školním věku, Jakub a Šimon Semiginovských a od 
října také Joseph Stone. Službu kostelníka zastával František Talián, jeho 
zástupcem byl Josef Prexl. 

Bohoslužby v neděli i v úterý na varhany doprovázel František Hajdekr.  

 
KATECHEZE  

Výuka náboženství a příprava na první svaté přijímání probíhaly ve školním 
roce v prostorách Základní školy v Sedlici pod vedením katechetky paní Marie 
Nehézové ze Sousedovic u Strakonic. Výuku náboženství ve dvou věkových 
skupinách navštěvovalo celkem 8 dětí. 
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ÚKLID KOSTELA 
Úklid kostela a úprava květinové výzdoby se prováděly každý týden. 

Pravidelně se po měsíci střídalo pět dvojic: Zdena Taliánová a Pavla Šavrdová, 
Miloslava Prexlová a Hana Maňhalová, Marie Čapková s dcerou Annou, 
Ludmila Rodinová a Anna Soukupová, Marcela Bolinová a Iveta Vágnerová. 
Byl zakoupen nový výkonný vysavač. 

O výzdobu kaple Panny Marie Lurdské na hřbitově se staraly Jiřina 
Prokopcová s dcerou Jitkou. 

 
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Modlitební společenství pod vedením Ivety Vágnerové se scházelo podle 
možností v pátek večer v maximálním počtu pěti lidí v bytě Ivety a Davida 
Vágnerových. Členové společenství se podíleli také na vedení májových 
a říjnových mariánských modliteb a křížových cest v postní době.  

 
STATISTIKA ROKU 2015 

Za rok bylo podáno celkem 1910 sv. přijímání, svátost nemocných byla 
udělena 7x. 

Pokřtěno bylo 6 malých dětí: Daniel Běloušek, Laura Běloušková, Lucie 
Mašková, Gabriela Stuchlíková, Johana Ella Matějovská a Josef Šendera. 

Církevní sňatek uzavřeli Jitka Hovorková a David Hromádka.  
Pohřeb v kostele měli Jan Holeček z Mužetic (nar. 1931) a Marie Slezáková 

ze Škvořetic (nar. 1926). 
 

MAJETEK FARNOSTI 
Nemovitý majetek farnosti tvoří kostel sv. Jakuba (národní kulturní 

památka), kaple Panny Marie Lurdské na hřbitově, farní areál (fara, kaplanka, 
hospodářské budovy a zahrada). Vlastnictví hřbitova bylo v prvním pololetí 
2015 převedeno na Město Sedlice, které hřbitov dlouhodobě spravuje. Podle 
zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi bylo farnosti vráceno přibližně 20 hektarů lesa na Kněžské hoře 
a několik hektarů polí. Movitý majetek farnosti tvoří vybavení kostela, fary 
a bohoslužebné předměty. 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2015 
 

Příjmy Výdaje 

Sbírky  94 400 Odeslané sbírky 18 800 

Dotace od Města Sedlice 42 920 Energie(elektro,voda,plyn) 15 361 

Nájem (pacht) lesa 22 942 Odvody diecézi 15 941 

Nájem Konet s.r.o. 18 954 Materiál 13 915 

Ostatní příjmy 3 068 Oprava stropu na oratoři 10 000 

Úroky 2 191 Daně 2 548 

  Ostatní drobné výdaje 1 200 

Příjmy celkem 184 475 Výdaje celkem 77 765 

 
Příjmy: Hlavním zdrojem příjmů farnosti jsou nedělní sbírky, nájem firmy 

Konet za umístění antény pro internetovou komunikaci ve věži kostela 
(Konet s.r.o.) a pacht z lesa. Přijaté dotace od Města Sedlice byly na opravu 
dveří na jižní straně kostela realizovanou v roce 2014, na účet farnosti byly 
zaslány vzhledem k administrativnímu zdržení až v roce 2015. 

Výdaje: Účelové sbírky se odesílají celé, odvody diecézi zahrnují příspěvky 
do svépomocného a havarijního fondu, příspěvek na opravu katedrály a část 
příjmů z pronájmů. 

Na účtu farnosti bylo ke konci roku 754 833 Kč. 
 

OPRAVY A ÚDRŽBA 
Začátkem roku byla dokončena výstavba nových chodníků na hřbitově 

financovaná Městem Sedlice. Firma Petr Novák z Blatné opravila za 10.000 Kč 
strop na oratoři kostela poškozený pronikáním vody. Eduard Prexl ml. opravil 
na jaře stříšku nad bránou do farního dvora. Na podzim pak Pavel Čapek 
zajistil a zorganizoval opravu fasády na této bráně a opravu poškozené omítky 
na budově fary.  

Na jaře byla brigádnicky uklizena věž se zvony od holubího trusu, vyčištěny 
okapy a vyplety záhony s růžemi před farou. Na podzim záhony upravilo 
město: položilo fólii a zasypalo mulčovací kůrou. 
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Charlie Stone 

Některé události roku 2015 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V neděli 11. ledna 2015 se v Sedlici 

a Mužeticích konala Tříkrálová sbírka.  
V neděli po skončení ranní mše před 
kostelem koledovala skupinka pod 
vedením Katky Prexlové, která 
dopoledne obešla několik ulic. Ve 
13 hodin se sešli další koledníci na 
faře, oblékli si královské kostýmy, děti 
se rozdělily do čtyřech skupinek, 
vedoucí skupinek si rozdělili Sedlici 
a všichni vyrazili na koledu od domu 
k domu se zpěvem "My tři králové". 
Zpěv nejstarších koledníků doprovázel 
Jakub Semiginovský na flétnu. Pátá 
skupinka koledovala v Mužeticích 
a bylo v ní hned šest malých králů 
najednou. Všude byli koledníci velmi 
vstřícně přijímáni. Po dvou i více 
hodinách se všichni koledníci vrátili na 
faru, kde na ně čekalo zasloužené 
občerstvení a drobné dárečky. 

Přestože dva přihlášení chlapci 
onemocněli, koledovalo v Sedlici 
a Mužeticích v pěti skupinkách celkem 20,5 dítěte. Ta polovina je Lukášek 
Růžička, který se na část sbírky připojil ke skupince, kde byla jeho sestra 
Sandra a stal se tak nejmladším účastníkem sbírky v Sedlici. Úplně nejmladším 
ze všech byl ale Vítek Šindelář (3 a půl roku), který koledoval v Mužeticích. 

Při koledování jsme zažili různé příhody. Například se po zaklepání 
otevřelo okno, objevil se mladý muž a říká: 

"Běžte pryč, já nejsem křesťan." 
"To nevadí, my vám stejně zazpíváme."  
Při zpěvu koledy dostal od jednoho z králů kalendáříky, od druhého 

cukříky, a když zpěv dozněl, slyšíme: 
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"Tak chvilku počkejte, já dojdu pro nějaké peníze". A pokladnička byla zase 
o něco bohatší. 

Do pěti pokladniček se vybrala úctyhodná částka 18 936 Kč. 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI 
Na Květnou neděli odpoledne se v kostele sv. Jakuba konala křížová cesta 

pro děti. Texty k jednotlivým zastavením byly upraveny pro děti, ale každé 
zastavení mělo vše, na co jsme my dospěláci při křížové cestě zvyklí: úvodní 
pokleknutí, popis události na obraze, zamyšlení nad vlastním životem 
z pohledu dětí, několik slov modlitby, která bylo stvrzena společným „Amen“. 

Při čtrnáctém zastavení jsme neskončili u hrobu, ale podívali jsme se o tři 
dny dále a připomněli si také zmrtvýchvstání. Aby si děti mohly sami 
vyzkoušet „vzkříšení“, dostalo každé na závěr sáček s obilnými zrnky. Rodiče 
dostali knížečku křížové cesty pro rodiny s dětmi a každý účastník čerstvý 
lístek z olivové ratolesti, která byla před několika dny přivezena z Jeruzaléma. 

Děti se zapojovaly během jednotlivých zastavení, odpovídaly na otázky 
a byly celých 30 minut neobvykle klidné a soustředěné. Setkání 10 dětí a 10 
dospělých bylo určitě duchovním obohacením nejen pro děti, ale i pro nás 
dospělé. 
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CESTA SVĚTLA 
V souvislosti s pobožností Cesty světla, která se konala 24. dubna, bych 

chtěla poděkovat P. Marcinovi za to, že mě vytrhl ze stereotypu. Byla to pro 
mě nová modlitba. Už při vstupu do kostela mě upoutaly obrazy. Tato 
pobožnost je podobná křížové cestě, pouze místo kříže je nesen paškál 
a jednotlivá zastavení jsou věnována oslavě zmrtvýchvstalého Krista. Pro mě 
bylo podstatné, že jsem na chvíli zapomněla na známé modlitby, které se 
občas automaticky modlím, a byla jsem nucena se zaposlouchat a zamyslet.  

Iveta Vágnerová 

BESEDA O CESTĚ DO JERUZALÉMA 
V neděli 28. dubna vyprávěl a promítal fotografie ze své cesty z Vodňan do 

Jeruzaléma Mgr. Pavel Janšta. Putoval 40 dní a snažil se navštívit místa, kde 
působil jeho patron sv. Pavel. 

 
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 

První květnový den byla májová pobožnost v Sedlici společným mezifarním 
setkáním. Účastníci byli ze Sedlice, Blatné a Záboří. Po společné modlitbě 
v kostele jsme ještě poseděli při kávě, čaji a vzájemném rozhovoru na faře. 
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BIŘMOVÁNÍ V LIŠOVĚ 
Neděle 3. května byla pro nás tři biřmovance, Martina Čapka, Davida 

Maňhala a Pavla Polánku, výjimečným dnem. Přicestovali jsme do kostela 
sv. Václava v Lišově, abychom zde završili přijetím pečetě darů Ducha svatého 
naši přípravu.  

Odpolední mše nebyla výjimečná jen udělením svátosti biřmování 
a vzácnou návštěvou pomocného českobudějovického biskupa Pavla Posáda, 
ale i tím, že ji společně celebrovali čtyři polští kněží působící v českých 
farnostech českobudějovické diecéze a mezi nimi i náš pan farář, P. Marcin. 

Po přivítání lišovským panem farářem, P. Marcinem Krzysztofem 
Chmielewskim, i naším farářem jsme si do klop připnuli svá biřmovací jména 
s holubicí, symbolem Ducha svatého, a zaujali se svými kmotry místa 
v předních lavicích. Během mše jsme byli představeni otci biskupovi. Spolu 
s šesti lišovskými biřmovanci jsme tak prožili tento krásný liturgický úkon, kdy 
nás otec biskup pomazal křižmem, oslovil naším biřmovacím jménem 
a pozdravil pozdravením pokoje. Celou slavnostní mši doprovázel lišovský 
chrámový sbor a velkým zážitkem bylo slyšet píseň Veni Creator Spiritus (Přijď 
Duchu Stvořiteli), během níž jsme byli biřmováni. Každý z nás se již nějakou 
dobu aktivně zapojuje do života farnosti a otec biskup nám na závěr přál, 
abychom byli oporou našeho kraje.  

P. Marcinovi patří náš velký dík a upřímné Pánbůh zaplať za čas, který nám 
věnoval při naší přípravě a velké poděkování patří i našim kmotrům a našim 
rodinám.                                                                                                    David Maňhal 
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P. Bernard Šiman  

DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ 
V sobotu 16. května jsme v Sedlici hostili vikariátní pouť dětí. Chci 

poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci nebo se za tuto akci modlili. Já 
jsem se zúčastnila jen mše a bylo krásné sledovat plný kostel mladých lidí. 

Když jsem prvně slyšela, že bude vikariátní pouť, tak jsem se lekla. „Tady 
v Sedlici? Na té opuštěné faře? Kdo tam uklidí? Tam není teplá voda! Není ani 
kde vařit ani v čem! No, kdo tohle vymyslel…“ Možná se P. Marcin těšil, že až 
to oznámí, tak z něj bude první sedlický mučedník, ale marně. Protože kdo 
tohle vymyslel, dobře vymyslel. Nevím, jestli si to vůbec uvědomujeme, ale 
tato akce byla naplánována „nahoře“ . Myslím si, že to mělo být povzbuzení 
pro sedlické farníky, že i když je fara opuštěná, tak my opuštění nejsme. Když 
Pán nám bude žehnat, tak dokážeme táhnout za jeden provaz, dokážeme 
mnohé věci. Ano, chtělo to mnoho času a mnoho úsilí a mnoho strachu. Ale 
viděla jsem rozesmáté děti a myslím, že výsledek byl ohromný a že mile 
překvapil nejen mě.                                                                             Iveta Vágnerová 

 

SVATODUŠNÍ KONCERT - TRIO CANTABILE 
V den Slavnosti Seslání Ducha svatého uspořádala farnost ve spolupráci 

s městem v kostele koncert. Pražské Trio cantabile, Dagmar Vaňkátová 
(soprán), Lydie Härtelová (harfa) a Václav Kunt (flétna), předneslo skladby 
M. Ravela, G. F. Händla, J. Myslivečka a dalších skladatelů. Koncert uvedl 
P. Marcin a za nádherný zážitek poděkoval Jiří Rod, starosta Sedlice. 

 
NOC KOSTELŮ 

V pátek 29. května proběhla, stejně jako 
v celé České republice i v kostele sv. Jakuba 
v Sedlici, Noc kostelů. Úvod patřil dětem, pro 
které si Hana Hrdličková, maminka tří malých 
chlapců, připravila povídání o kostele spojené 
s hádankami. David Maňhal seznámil dospělé 
návštěvníky se sochami v kostele.  

Dalším bodem programu byla vernisáž 
výstavy o životě P. Františka Bernarda Šimana 
CFSsS (1925-1986), který působil od roku 1967 
až do své smrti v Sedlici. P. Šiman prožil celý 
svůj kněžský život v období komunistické 
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totality, v padesátých letech byl několik let vězněn, za jeho působení v Sedlici 
byl sledován a pronásledován StB. Výstavu uvedla Ludmila Jirsová, dále 
promluvili P. Cyril Havel, představený kongregace petrinů, jejíž byl P. Šiman 
členem a neteř P. Šimana, Marie Záveská, která poskytla na výstavu řadu 
osobních materiálů z pozůstalosti. Souběžně s výstavou byla připravena 
i životopisná brožura "Nenechat se zastrašit" se vzpomínkami pamětníků. 

Velký zájem byl o prohlídku zvonů, kam bylo nutné přistupovat, vzhledem 
k omezenému prostoru ve věži, jen v malých skupinkách. Informace 
o zvonech návštěvníkům poskytl David Maňhal.  

Na závěr večera bylo možné strávit v kostele chvíli v tichu a přemýšlení. 
Noc kostelů byla zakončena modlitbou se zpěvy Taizé, které na varhany 
doprovázel Richard Semiginovský. 
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VÝROČÍ KAPLIČKY PANNY MARIE U ČEKANIC 
V sobotu 4. července se konala velká slavnost 

při příležitosti 200. výročí postavení kapličky na 
kopci u Čekanic. Setkání zahájila Mgr. Marie 
Vanduchová, následovala mše svatá sloužená 
P. Marcinem, o historii kapličky promluvil David 
Maňhal. Program zpestřily svým vstoupením děti 
z Čekanic a duo dudaček ze Strakonic. Na 
slavnosti se sešel velký počet návštěvníků 
z Čekanic, Blatné, Sedlice i dalších obcí. Bylo 
možné si zakoupit pohlednice, keramiku a ani na 
občerstvení pořadatelé nezapomněli. 

 
POUTNÍ SLAVNOST 

Jakubská pouť v neděli 26. 7. byla zahájena mší, po které P. Marcin 
požehnal dopravní prostředky. V kostele byla po celý den k vidění výstava 
o životě P. Šimana. Na faře byla na tento den instalována výstava 
o zasvěceném životě "Blázni pro Boha" připravená pro pražské Dny víry. Na 50 
panelech se představily jednotlivé řády, kongregace a společenství působící 
v České republice. 
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CYKLOVÝLET A MŠE NA KŘESOVCI 
V sobotu 8. srpna 2015 se uskutečnil cyklovýlet farního obvodu Blatná do 

Škvořetic, odkud se šlo pěšky ke kostelu Proměnění Páně na Křesovci nad 
Pacelicemi. Samotný kostel je uzavřený, vchody zazděny a okolí značně 
zarostlé. P. Marcin sloužil mši na volném prostoru u kostela. Na výletě se 
sešlo téměř 60 poutníků. 

 
POŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM I PŘEDŠKOLÁKŮM 

V úterý 1. září před ukončením mše pozval P. Marcin všechny přítomné 
děti před oltář, aby jim požehnal do nového školního roku. Odvahu opustit 
své místo v lavici našlo 11 dětí. Školákům popřál hodně úspěchů při učení 
a všem Boží požehnání po celý školní rok. 

 
MŠE V KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ VE ŠKVOŘETICÍCH 

V sobotu 12. září odpoledne sloužil P. Marcin poutní mši v kapli Panny 
Marie Bolestné ve Škvořeticích. Kaple byla neobvykle zaplněna. Na klávesy 
zpěv doprovodil František Hajdekr za spolupráce Václava Rodiny. 

 

NOVÝ MINISTRANT 
V neděli 18. října byl oficiálně do služby u oltáře uveden nový ministrant. 

Joseph Stone již několik týdnů ministroval "v civilu" a tuto neděli mu 
P. Marcin oficiálně předal a oblékl ministrantskou albu.  

 

USTANOVENÍ AKOLYTŮ 
Páteční podvečer 23. října 2015 byl pro nás dlouholeté ministranty, 

Martina Čapka, Davida Maňhala a Pavla Polánku, i celou farnost Sedlice 
výjimečným dnem. Po více jak roční přípravě jsme byli ustanoveni akolyty 
během mše, kterou sloužil českobudějovický pomocný biskup Mons. Pavel 
Posád spolu s P. Marcinem. 

Otce biskupa jsme páteční podvečer před mší již netrpělivě očekávali 
a jeho malé zpoždění, způsobené velkým pátečním provozem na silnicích, o to 
více znásobilo naši radost po jeho příjezdu. Jako vždy, otec biskup dorazil 
s úsměvem na tváři a šířil tak kolem sebe pokoj a radost. Odznaky jeho úřadu, 
mitra a berla, byly po dobu mše svěřeny našim nejmenším ministrantům, 
Šimonovi Semiginovskému a Josephu Stoneovi. Během mše jsme předstoupili 
před otce biskupa a byli mu jednotlivě představeni. Před slavením eucharistie 
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biskup Pavel Posád  

proběhlo vlastní ustanovení akolytů. Na závěr 
mše nám byly předány listiny s ustanovením 
služby akolytů na 5 let pro jednotlivé farnosti 
spravované P. Marcinem.  

P. Marcin vzpomínal na svůj příchod do naší 
farnosti a na svůj tehdejší údiv nad tím, jak 
dlouho jsme u ministrantské služby vydrželi 
a už tehdy začal, aniž bychom to my tušili, 
uvažovat o naší přípravě pro službu akolytů.  

David Maňhal 

MODLITBA NA HŘBITOVĚ 
Po nedělní mši 1. listopadu, den před 

Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, se 
konala ještě pobožnost na hřbitově. 

 

LIDÉ NA CESTĚ - BESEDA S MGR. MIKULENKOVOU 
V sedlické farnosti jsme se rozhodli odpovědět na výzvu papeže Františka, 

podpořenou také českými biskupy, a nabídnout přijetí uprchlické rodiny na 
prázdnou faru, kde je možnost ubytování. To je ale jenom základ. „Přijetí“ 
znamená daleko více. 

Relativně jednoduché by bylo vybavit faru nábytkem a zajistit ošacení. 
Zabezpečit další potřeby rodiny už je náročnější. Proto si klademe mimo jiné 
následující otázky: Jsme schopni věnovat každý jednu nebo dvě hodiny týdně 
svého času tak, aby tím netrpěla naše vlastní rodina? Pomoci zařídit něco na 
úřadě, dovézt autem, navštívit na faře, pohlídat děti, pozvat na oběd? Jakým 
způsobem stanovit nějaká "pravidla soužití", "provozní řád", a to jak pro 
uprchlíky, tak pro ty, kteří jim budou ochotni věnovat čas? 

Také si uvědomujeme řadu rizik: nemáme v této oblasti žádné zkušenosti, 
je zde jazyková bariéra. Nevíme, jak zastavit lidi, kteří přicházejí do Evropy, 
hledají zde bezpečí a prosí o pomoc. Jistě jsou mezi nimi i takoví, kteří pomoc 
nepotřebují, možná i zločinci, kteří chtějí zneužít naší pohostinnost. Rozlišit 
jedny od druhých je jistě obtížné, ale možné. V tom spoléháme na naše státní 
orgány, které jsou v přidělování azylu velmi opatrné. 

Ve středu 25. listopadu jsme pozvali na besedu Mgr. Ivetu Mikulenkovou, 
vedoucí poradny pro cizince a migranty Diecézní charity České Budějovice. 
Mgr. Mikulenková nás seznámila s činností své poradny, vysvětlila rozdíly 
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mezi pojmy, se kterými se v současnosti často setkáváme – migrace, uprchlík, 
azylant, mezinárodní ochrana. Poznali jsme rozdíly mezi detenčním zařízením, 
přijímacím, pobytovým a integračním střediskem. Informovala nás 
o zákonném rámci, postupu při zajišťování a vracení cizinců, průběhu 
azylového řízení. Dozvěděli jsme se aktuální informace o počtech žadatelů 
o azyl u nás i v Evropě.  

Návštěva Mgr. Mikulenkové nám poskytla řadu cenných informací, utvrdila 
nás v tom, že právě nyní je třeba zachovávat základní křesťanské postoje, být 
nablízku potřebným a snažit se jim pomoci a jak je důležité zachovat vyvážený 
postoj a o tématu mluvit v klidu, bez zbytečných emocí. 

 

ZAHÁJENÍ ROKU MILOSRDENSTVÍ 
Mimořádný Rok milosrdenství 

vyhlášený papežem jsme zahájili v úterý 
8. prosince v kostele v Záboří. Slavná mše 
začala v 18 hodin. Mše se zúčastnili věřící 
nejen ze Záboří, ale i z dalších farností, 
které P. Marcin spravuje. Po mši P. Marcin 
krátce vysvětlil význam Milostivého léta 
a nakonec jsme se pomodlili korunku 
k Božímu milosrdenství. 

 

ADVENTNÍ KONCERT 
V pátek 11. prosince se konal v kostele 

adventní koncert. Na varhany hrála 
Zuzana Němečková, laureátka varhanní 
soutěže Pražského jara, na hoboj profesor 
pražské konzervatoře Jan Thuri, zpíval barytonista opery Národního divadla 
Jakub Hrubý. Koncert krátce uvedl starosta Sedlice Jiří Rod a pak už jsme se 
zaposlouchali do sváteční hudby. Na úvod zazněly typické adventní zpěvy – 
staročeské roráty Jiřího Strejce a Luboše Sluky. Převážnou část koncertu 
tvořily skladby starých i současných českých mistrů, včetně méně známých děl 
Jana Jakuba Ryby. Na závěr koncertu jsme slyšeli delší kompozici současného 
českého skladatele Františka Xavera Thuriho, velkého znalce barokní hudby. 

Nikdo z návštěvníků koncertu jistě nelitoval, že nechal doma starosti se 
sháněním dárků, odložil předvánoční úklid a mohl strávit v kostele 
hodinu v klidu v poslechem povznášející hudby.  
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BOHOSLUŽBA SLOVA 
Na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince se v kostele sv. Jakuba poprvé 

konala bohoslužba slova se svatým přijímáním. Bohoslužbu slova vedl David 
Maňhal. 

 

ZPÍVÁNÍ KOLED U JESLIČEK 
V neděli 27. prosince odpoledne připravila opět farnost Sedlice a místní 

organizace Českého svazu žen v kostele zpívání koled u jesliček. Již před půl 
čtvrtou se téměř všechny lavice zaplnily, kdo přišel až na začátek zůstal stát 
v zadní části kostela, ve vstupní chodbičce se tísnilo několik kočárků. Nejprve 
z kůru zazpívaly koledy sedlické děti. Malí zpěváčci se dva měsíce každý týden 
scházeli a s varhaním doprovodem Františka Hajdekra a pod vedením Ivany 
Eignerové a Josefa Prexla nacvičovali koledy, aby ve vánoční době zpěvem 
potěšili rodiče, sourozence, příbuzné a kamarády. Dětské zpívání jsme 
odměnili potleskem a pak jsme si všichni za doprovodu varhan zazpívali 
známé i méně známé koledy a zakončili zpěvem „Narodil se Kristu Pán“. Na 
závěr ještě všichni zpěváčci sešli z kůru před oltář a Kateřina Prexlová, která 
celou akci zorganizovala a uváděla, nám je jednotlivě představila. Na obrázku 
je zleva: Joe Stone, Lukáš Růžička, Vanesa Trčová, Lukáš Hrdlička, Anežka 
Prexlová, Sandra Růžičková, Zora Štěrbová, Filip Míčka a Filip Vrba. 

Po skončení byla ještě příležitost zajít na faru, ochutnat vánoční cukroví 
s čajem nebo svařeným vínem. Všichni příchozí byli potěšeni z možnosti 
setkání, podělili se o krásný prožitek v kostele plném nejen posluchačů, ale 
i atmosférou prosycenou radostí z narození Ježíše. 

Všem dětem i dospělým, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, patří velký 
dík a doufáme, že příští rok zase najdou čas a odvahu potěšit zpěvem koled 
a třeba překvapí i něčím novým. 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FARNOSTI 
Římskokatolická farnost Sedlice 
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná 
Statutární zástupce: 
R. D. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki, administrátor excurrendo 
Telefon: 383 422 375, mobil: 733 741 618, mail: p_yahoo@op.pl  
IČO: 67177581, číslo účtu: 681259359 / 0800 
Webové stránky: www.sedlice.farnost.cz  
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Neprodejné. Náklady na jeden výtisk jsou 10 Kč. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 


