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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FARNOSTI 
Římskokatolická  farnost  Sedlice  patří  do  strakonického  vikariátu 

v Českobudějovické diecézi. Do farnosti patří také obce přidružené do Sedlice: 
Důl,  Holušice,  Mužetice  a  Němčice.  Dále  Čekanice  (osada  města  Blatná) 
a samostatná obec Škvořetice. Sedlické farní společenství se schází při nedělní 
mši  v kostele  sv.  Jakuba  Staršího.  Tvoří  ho  přibližně  50  křesťanů  všech 
generací.  

DUCHOVNÍ    
Administrátorem excurrendo byl P. JCLic. Mgr. Rudolf Maria Hušek, SChLJ, 

výpomocným  duchovním  P.  Karel  Vrba.  Oba  duchovní  působili  také  ve 
farnostech  Blatná,  Černívsko,  Kadov  a  Záboří.  Ve  stejných  farnostech  byl 
ustanoven  ke  službě  trvalý  jáhen  František  Jirsa. V  červnu  prodělal  P. Vrba 
lehkou mozkovou příhodu, ze které se obdivuhodně rychle zotavoval a již od 
září každý den koncelebroval mši svatou z první lavice. 

Českobudějovickým  biskupem  byl  Mons.  ThDr.  Vlastimil  Kročil  Ph.D., 
pomocným  biskupem  Pavel  Posád.  Vikářem  strakonického  vikariátu  byl 
P. Roman Dvořák, farář strakonické farnosti. 

BOHOSLUŽBY  
V prvním  pololetí  se  pravidelné  nedělní  bohoslužby  konaly  v  9.30. Mše 

svatá  byla  také  pravidelně  v úterý  a  v  pátek  večer  v 18  hodin.  Ve  druhém 
pololetí  začínala nedělní mše  svatá  v 9.45  a  ve  všední den byla  jen  v úterý. 
V letním čase od 18 hodin, v zimním od 17 hodin. Ve všední den navštěvovalo 
bohoslužby 5‐12 věřících.  

Při nedělní mši  sloužili u oltáře  tři  akolyté, Martin  Čapek, David Maňhal 
a Pavel  Polánka  a tři  ministranti,  Jakub  a Šimon  Semiginovských  a Joseph 
Stone. Službu kostelníka zastával František Talián, vypomáhali mu Josef Prexl 
a František Hajdekr. O věžní hodiny se starali Josef a Tomáš Prexlovi. 

Bohoslužby  ve  všední  dny  na  varhany  doprovázel  František  Hajdekr, 
v neděli občas zastupoval regenschoriho Richarda Semiginovského.  

Půl  hodiny  před  každou  mší  svatou  byla  modlitba  růžence,  májové 
pobožnosti byly v květnu v úterý a v pátek po mši svaté. Křížová cesta v postní 
době každou neděli přede mší svatou. 
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SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ  
Setkávání  dětí  organizovali  Ludmila  a  František  Jirsovi.  V  první  polovině 

roku 2018 bylo náplní setkání vyprávění biblických příběhů. Setkání probíhala 
na faře, v zimním období u Jirsů doma, účastnilo se 8 dětí školního věku.  

V novém školním roce se od září setkávali každý týden samostatně 3 děti 
předškolního věku, skupina 7 dětí navštěvujících 1. stupeň ZŠ a nepravidelně 
tři starší chlapci. 

ÚKLID KOSTELA 
Úklid  kostela  a úprava  květinové  výzdoby  se  prováděly  každý  týden. 

Pravidelně se po měsíci ve službě střídalo pět dvojic: Marie Šestáková a Marie 
Matějovská, rodina Miloslavy Prexlové, Ludmila Rodinová a Hana Maňhalová, 
Marcela Bolinová a Iveta Vágnerová, Ilona Prexlová a Anna Šavrdová.  

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

OPRAVY A ÚDRŽBA 
Na  podzim  byly  instalovány  ozdobné mříže  na  dřevěné  dveře  oddělující 

kostelní předsíň od hlavní lodě kostela.  
 

Soška Pražského Jezulátka v kostele sv. Jakuba
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NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2018 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V  Sedlici  se  letos  v  této  formě  konala  Tříkrálová  sbírka  již popáté,  letos 
poprvé  také  v  Holušicích  a  v  Čekanicích.  Děkujeme  všem  dárcům  za  jejich 
vstřícnost  a  štědrost  a  koledníkům  i  jejich  doprovodu  za  drahocenný  čas 
i nachozené  kilometry.  Výtěžek  z  Tříkrálové  sbírky  byl  použit  na  zakoupení 
nového vybavení kuchyně v Domově klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. 

Koledování v Sedlici a v Mužeticích 
Většina  koledníků  přišla  v  neděli  7.  ledna  v  půl  desáté  do  kostela  sv. 

Jakuba na mši, po které jim P. Rudolf požehnal a vyslal je koledovat. První část 
Sedlice obešli koledníčci  se  zpěvem písně „My  tři králové“  ještě dopoledne. 
Kdo nebyl doma, dostal kalendářík a cukřík do poštovní schránky. Po obědě 
vyrazily  skupinky  do  zbývajících  ulic.  Koledníci  byli  většinou  velmi  vstřícně 
přijímáni.  Počet  koledníčků  se  každý  rok  zvyšuje,  proto  letos  bylo  možné 
vytvořit šest skupinek, které si rozdělily Sedlici tak, aby se dostaly ke každému 
domu a bytu. Sedmá  skupinka koledovala v Mužeticích. V sedmi  skupinkách 
koledovalo celkem 25 králů. 

Většina  koledníčků  se  sešla  na  závěrečném  setkání  na  faře  již  před 
plánovanou  čtvrtou  hodinou.  Sedlické  ženy  nejen  z  farnosti  připravily  pro 
všechny  hojné  občerstvení  a  některé  z  nich  pomáhaly  s  pohoštěním 
unavených, ale nadšených koledníčků i jejich doprovodu. 
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Koledování v Čekanicích 
V roce 2017 se Tříkrálové sbírky v Sedlici zúčastnil také Josef Šlais z Čekanic 

a jeho maminka přišla s nápadem uspořádat sbírku i v Čekanicích. Zajistila tři 
místní koledníky. Žádný z nich ještě nikdy dříve nekoledoval, ale písničku znali 
a Martínek, který byl "černým vzadu" krásně zpíval své sólo.  

Při koledování  se nám náhle  zdálo,  že  slyšíme píseň  "Tři králové"  jakoby 
s ozvěnou.  Ale  nebyla  to  ozvěna:  tří  dívky  seděly  na  lavičce  před  domem 
a zpívaly  stejnou písničku. Rády  se k nám připojily a  tak bylo králů  šest. Na 
závěr koledníčci zazpívali prababičce Martínka, paní Márii Polákové, která se 
v lednu 2018 dožila 97 let.  

Koledování v Holušicích 
Do  Holušic  jsme 

vyrazili v sobotu 6.  ledna. 
Zastavili  jsme  u  kapličky 
a jakmile  jsme  vystoupili 
z auta,    rozštěkali  se 
pejskové  snad  z  celých 
Holušic. Byli  jsme  rádi, že 
všude  jsou  pevné  ploty, 
které  psi  nepřekonají 
a viděli  jsme,  že  domy 
jsou  opravdu  dobře 
hlídány.  Poslední  dům, 
který  koledníčci  navštívili,  připravil  překvapení.  Po  zazvonění  se  otevřely 
dveře a z nich vykoukla holčička.  Ihned zmizela, ale za chvíli se objevily dvě 
holčičky, pak  třetí a  čtvrté dítě a pak už  jsme  je přestali počítat. Přišla  také 
babička a maminka a prozradily, že mají sedm dětí.  

Koledování ve Škvořeticích 
Ve  Škvořeticích  koledovalo  ve  dvou  skupinkách  6  koledníků  z  Blatné. 

Stejně  jako  v minulých  letech  skupinky  vedly  sestry  Barbora  Zdychyncová 
a Eva  Čížková,  jejichž prarodiče Marie  Josef  Slezákovi prožili  ve  Škvořeticích 
celý život.   

 
  Vybraná částka    Vybraná částka 

Holušice  1 527 Čekanice  3 734 
Mužetice  3 090 Škvořetice  8 696 
Sedlice  31 139 Farnost celkem  48 186 
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MASOPUSTNÍ VEČEŘE  
V  úterý  6.  února  před  Popeleční  středou  se  konala  farní  masopustní 

večeře. Po mši svaté jsme se sešli na faře ve velké místnosti v patře, pro děti 
byl  připravený  stůl  ve  vedlejší  místnosti.  Večeře  se  zúčastnili  i  P.  Karel 
a P. Rudolf. Hlavním chodem byl guláš  s chlebem a  s cibulí  (pro vegetariány 
bylo připraveno náhradní menu:  chleba  s  cibulí). Eduard Prexl porazil krávu 
a Richard Semiginovský z ní uvařil výborný guláš.  

Na  stole byly  také  chlebíčky,  zákusky, koláčky, pivo,  čaj, káva. Důležitější 
než  jídlo  byla  ale  příjemná  atmosféra  setkání, možnost  popovídat  si   mezi 
sebou i s našimi duchovními.  

POSTNÍ SETKÁNÍ  
V únoru  se konala na  faře dvě  setkání, která účastníky vedla k hlubšímu 

prožití  potní  doby.  Po  četbě  evangelia  z  příslušné  neděle  jsme  si  vyslechli 
krátké  katecheze,  které připravili a namluvili P. Roman Dvořák  ze  Strakonic 
a jáhen Vojtěch Blažek (byl vysvěcen na kněze v červnu 2018). Po chvíli ticha, 
kdy jsme se každý v myšlenkách vrátili k tomu, co se nás v textu dotklo, jsme 
si  navzájem  sdělili,  co  nás  zaujalo.  Nebyla  to  diskuse,  ale  spíše  vzájemné 
naslouchání.  Vždyť  Bůh  k  nám  často  mluví  skrze  ústa  druhého  člověka. 
Setkání bylo zakončeno společnou modlitbou. 
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KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI 
Křížová cesta pro děti se konala na Květnou neděli 25. března odpoledne. 

Počasí  bylo  slunečné,  ale  chladné  a  větrné.  Proto  se  neuskutečnil  původní 
plán obejít Sedlici a  jednotlivá zastavení byla kolem kostela. Děti  se aktivně 
účastnily, připomínaly si a sdílely s ostatním své vlastní zážitky i příhody, které 
se staly jejich kamarádům. 

VELIKONOCE 
Po několika letech byly v kostele sv. Jakuba všechny obřady velikonočního 

tridua,  které  vedl  P.  Karel  Vrba.  Na  Zelený  čtvrtek  byla  večerní  mše  na 
památku ustanovení Večeře Páně. Na Velký pátek v šest hodin ráno vyrazilo 
několik  farníků  na  křížovou  cestu  ke  kostelu  sv.  Jana  Křtitele  v  Radomyšli 
a večer jsme se sešli na velkopátečních obřadech. Na Bílou sobotu v 10 hodin 
požehnal P. Rudolf v kostele pokrmy. Po požehnání až do 18 hodiny se farníci 
střídali  při  adoraci  u  Božího  hrobu  a  v  19  hodin  začala  Velikonoční  vigilie. 
V den  slavnosti  Zmrtvýchvstání  Páně  byla  mše  svatá  jako  každou  neděli 
v 9.30, stejně tak i na Velikonoční pondělí. 

SVATODUŠNÍ KONCERT  
V  neděli  20.  května  2018  se  konal  v  kostele 

koncert  duchovní  hudby.  Na  varhany  hrál  Jakub 
Janšta na trubku Jan Pohořalý, oba přijeli z Prahy. 
Slyšeli  jsme  skladby  známých  klasických  autorů 
(J. S. Bach, G. F. Handel, ...), i těch méně známých 
(např.  John Stanley, G. B. Viviani, Marc  ‐ Antonie 
Charpentiére),  ale  i  současného  skladatele  Ennia 
Morriconeho.  Jakub  Janšta    potěšil  posluchače 
také dvěma improvizacemi na svatodušní píseň. 

LITANIE KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU 
V úterý 15. května v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého jsme po mši 

svaté  šli  na  náměstí  k  soše  tohoto  národního  světce  a  pomodlili  se 
svatojánské litanie. 
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NOC KOSTELŮ  
Letošní  Noc  kostelů  začala  v  pátek 

25.  května  v  17.30 modlitbou  růžence, 
následovala  mše  svatá  a  májová 
pobožnost.  Program  pro  děti  tradičně 
připravila Hana Hrdličková, tentokrát se 
týkal  čtyř  velkých  obrazů  světců 
vymalovaných  na  stropě  kostela.  Na 
panelech  byly  vystaveny  fotografie 
obrazů  se  zvětšenými detaily:  sv.  Jiří  je 
zobrazen  s  drakem,  kterého  přemohl, 
sv. Anna se svou dcerou malou Pannou 
Marií, František z Assisi se symbolickým 
zobrazením přijetí stigmat, sv. Václav se 
štítem,  na  kterém  je  svatováclavská 
plamenná  orlice.  Uvedení  světci  zde 
nejsou  zobrazeni  náhodou,  jedná  se 
o křestní  patrony  lidí,  kteří  se  zasloužili 
o výmalbu a celkovou úpravu kostela na 
počátku  20.  století.  Kostel  byl  vymalován roku  1902  Vincencem  (Čeňkem) 
Gottliebem  v beuronském  stylu, proto  je  výmalba  velmi bohatá. Dobrodinci 
kostela  byli  kníže  Jiří  Kristián  Lobkowicz,  jeho  manželka  Anna 
z Liechtensteinu,  děkan  František  Seyvalter,  kteří  se  zasloužili  ve  své  době 
o zvelebování kostela. Sv. Václav je zobrazen jako patron české země. 

Program  pokračoval  představením  Pražského  Jezulátka,  jehož  originální 
soška,  stará  více  než  400  let,  je  umístěna  v  kostele  Panny Marie  vítězné 
v Praze na Malé Straně.  Její původ není  jasný, ale  je  jisté, že do Čech sošku 
Jezulátka přivezla ze Španělska vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se 
roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama  ji pak odevzdala  jako 
svatební dar své dceři Polyxeně z Lobkovic. Úcta k Pražskému Jezulátku se na 
přelomu 19.‐20. století rozšířila po celém světě, nejvíce se ujala ve Španělsku, 
kde má  Jezulátko  svůj  původ.  Španělé  a  Portugalci  převezli  obrazy  a  sošky 
Jezulátka  přes  Atlantický  oceán  do  koloniálních  zemí  Jižní  Ameriky.  Díky 
misionářům  a  evropským  přistěhovalcům  Jezulátko  znají  i  v  Indii,  Číně,  na 
Filipínách  a  v  Severní  Americe.  Dnes  je  nejvíce  uctíváno  ve  španělsky 
mluvících zemích. 
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V kostele sv. Jakuba v Sedlici  je kopie sošky, kterou věnovala v roce 1901 
paní Marie Nováková z Prahy. V současnosti  je  Jezulátko oblečeno v nových 
šatičkách,  které  ušila  paní  Justina  Jarešová,  švadlena  ze  Sedlice.  Ozdobné 
prvky    jsou  převzaty  z  původních  šatiček.  Soška  stála  původně  na  oltáři 
sv. Jana Nepomuckého, dnes je umístěna ve zdobené pozlacené vitríně v levé 
části kostela nad křtitelnicí.  

Program  pokračoval  na  faře  výkladem  o  historii  výstavby  farní  budovy. 
Závěr večera patřil modlitbě doprovázené několika písněmi z Taizé.  

DIECÉZNÍ POUŤ V SUŠICI 
V sobotu 9.  června se v Sušici konala pouť na  téma: Církev, naše  rodina. 

Program byl velice pestrý a vyvrcholil mší sv. v 15 hod. na sušickém náměstí. 
Slavnostní mši celebrovali biskup Vlastimil Kročil, biskup Pavel Posád a kněží 
z celé  diecéze.  Poutním  kazatelem  byl  biskup  Pavel  a liturgii  doprovázel 
sušický chrámový sbor.  

Z  našich  farností  se  poutníci  sjížděli  vlakem,  auty  a  pan  Hajdekr  přijel 
tradičně na  kole. Dopoledne  se děti  přemístily  z náměstí na ostrov  Santos, 
kde  spolu  se  svatým  Františkem  Xaverským  prokazovaly milosrdenství.  Pro 
dospělé bylo připraveno šest přednášek.  

Během  odpoledne  si  poutníci  mohli  prohlédnout  památky  města, 
doputovat  na  Andělíček  (t. j.  ke  kapli  svatých  Andělů  Strážných)  nebo 
vyslechnout  přednášku Prof.  ThLic.  PaedDr.  Martina  Weise,  Th.D.  "Bude 
biskup Josef Hlouch blahořečen?" Martin Weis je církevní historik a postulátor 
beatifikačního  procesu. Nejprve  nám  přiblížil  významné momenty  ze  života 
devátého  českobudějovického biskupa  Josefa Hloucha,  zejména  jeho  skutky 
blíženecké  lásky,  odpuštění  pronásledovatelům  či  jeho  hlubokou 



_____________________________________________________________________________ 
Farnost Sedlice v roce 2018                                                                                   11 

a neochvějnou  víru. V druhé  části poukázal na nepřetržitou  kontinuitu úcty 
lidí k pověsti svatosti zesnulého Josefa Hloucha a na všechny kroky, které  již 
byly podniknuty na cestě k jeho blahořečení. Na konci jsme si mohli sáhnout 
na  purpurovou  kleriku  biskupa  Hloucha  a prohlédnout  si  jeho  další  osobní 
věci.  

Na závěr nezbývá než poděkovat Bohu za  to, že se celá akce vydařila, že 
nám počasí přálo a že jsme mohli být spolu a vzájemně se posilovat ve víře.  

Lenka Scheinherrová 
A jak prožila pouť rodina Hrdličkova? 

Zbynďa  (12):  Líbila  se 
mi  procházka  po  Sušici. 
Plnili  jsme  různé  úkoly, 
měli jsme například udělat 
dobrý  skutek.  Tak  jsme 
koupili holčičce zmrzlinu. 

Lukášek  (10):  Šel  jsem 
s  babičkou  na  ostrov 
Santos.  Tam  jsme  třeba 
měli  postavit  lodičku 
a poslat ji po řece. Složit ji 
bylo  dost  těžké,  ale 
povedlo  se  mi  to.  Hezká 
byla  i  procházka  na 
Andělíček. 

Martínek  (5):  Zaskákal 
jsem  si  na  skákacím 
hradu.  Bráškům  jsem 
vybral  barevné  svíčky  (od 
Šedých sester z Lomečku). 
Hezky tam zpívali a všichni 
jsme  šli  na  kopeček 

k andělíčkům. A mají tam hezké kachničky na řece. 
Za nás rodiče chci říct, že se nám líbil celý den. Dopoledne jsme si prošli na 

náměstí všechny stánky (všude něco koupili), odpoledne jsme šli na Andělíček 
‐  tam  lesem, zpátky po  schodech. A mše na náměstí pod  širým nebem byla 
taky moc fajn. Není nad to strávit celý den s rodinou.  

Hana Hrdličková 



12 

POUTNÍ SLAVNOST 
Poutní slavnost v neděli po svátku patrona kostela sv. Jakuba Staršího byla 

zahájena slavnostní mší svatou. V kostele byla výstava o Pražském  Jezulátku 
připravená pro  letošní Noc  kostelů  a odpoledne byla doplněna přednáškou 
o historii  i  současné úctě. Poté následovala komentovaná prohlídka kostela, 
kterou  vedl  David Maňhal,  a  na  faře  přednáška  o  tom,  jak  se  na  počátku 
20. století stavěla farní budova. 

Na  faře  byly  vystaveny  velkoformátové  panely  seznamující  se  životem 
písecké  rodačky Dagmar  Šimkové  (1929‐1995). Někteří návštěvníci  znali  její 
autobiografickou knihu "Byly jsme tam taky" popisující život v komunistickém 
vězení.  Otec  Dagmar  Šimkové  brzy  zemřel.  Kvůli  „buržoaznímu  původu“ 
nemohla Dagmar  studovat,  v  roce  1952 byla  zatčena  a  za  roznášení  letáků 
odsouzena  k  15  letům  vězení.  Krátce  poté  byla  na  11  let  odsouzena  i  její 
matka.  Majetek  rodiny  propadl  státu.  Ve  vězení  odmítala  kvůli  své  víře 
v neděli pracovat, za což se mnohokrát ocitla na samotce. Z vězení se dostala 
po 14 letech. Po okupaci v roce 1968 emigrovala i s matkou do Austrálie, kde 
žila  její sestra. Vystudovala  tam dvě vysoké školy. Pracovala  jako výtvarnice. 
Usilovala  o  lepší  podmínky  v  místních  věznicích,  v nichž  pracovala  jako 
terapeutka. Výstava byla zapůjčena ze zámku ve Štěkni od sester Congregatio 
Jesu, u kterých Dagmar Šimková nějaký čas žila. 
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KRAJKÁŘSKÉ VÝSTAVY 
Návštěvníci  Krajkářských 

slavností  v  Sedlici  si  v sobotu 11. 8. 
mohli  prohlédnout  několik  výstav  ‐ 
na radnici, v kostele i na faře.  

V kostele  mohli  obdivovat 
prostorové  a  velkoformátové  krajky 
s  církevní  tématikou.  Při  vstupu  do 
kostela  mezi  dveřmi  vítali  příchozí 
dva vznášející se andělé. Pod kůrem 
nejvíce  zaujaly    několikametrové 
krajky  ve  tvaru  gotických  oken 
"Okouzlení Mikolášem Alšem", které 
navrhla a vyrobila Dana Vařilová. Od 
stejné  autorky  bylo  uprostřed 
kostela  dvoumetrové  dílo  s názvem 
„Poslání“,  dole  zatížené  kameny,  ze 
kterých  vyrůstaly  kmeny  stromů, 
stály na nich domy, nad nimi mraky 
a  pak  už  se  zvedala  krajka 
symbolicky  až  k nebi.  Před  sochou 
Pražského  Jezulátka  bylo  jeho 
krajkové  zobrazení  v „životní  velikosti“.   V přední  části  kostela  byly  k vidění 
krajkové závěsy, před bočním oltářem byla na černém pozadí velká Madona 
s Ježíškem  v náručí  a  naproti  vícebarevná  velká  sv.  Anežka  ‐ dílo  Věry 
Lansingerové,  které  na  výstavu  zapůjčila  Petra  Kurschová  ze  Strakonic. 
Oblíbeným námětem  krajek  je betlémská  scéna. V kostele  jsme mohli  vidět 
hned  tři.  Jeden  velký  Betlém  v kliprámu  a  dva menší  umístěné  na  bočních 
oltářích.  

Výstava na faře měla název "Krajky k nakousnutí". Krajkářky z německého 
Tiefenbachu vyrobily krajky, které opravdu sváděly k jídlu ‐ dorty, bonboniéry, 
zákusky,  lízátka,  chaloupka  z  perníku.  A  kdo  nemá  rád  sladké,  dostal  chuť 
třeba na sýr, chléb se šunkou, topinku s vajíčkem nebo na špagety s kečupem. 
Při  vstupu  do  místnosti  vypadalo  vše  jako  opravdové  jídlo,  až  při  bližším 
pohledu návštěvníci zjistili, že se jedná o krajky a pro uspokojení chutě si musí 
dojít do stánků s občerstvením na náměstí.  
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POUTNÍ MŠE VE ŠKVOŘETICÍCH 
Poutní mše  svatá  ve  Škvořeticích  se  konala  v  sobotu  8.  září  na  svátek 

Narození  Panny  Marie.  Před  mší  jsme  se  pomodlili  růženec,  hudební 
doprovod zajistil Richard Semiginovský. 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE 
V úterý 23. října se konala v Sedlici vikariátní konference ‐ pracovní setkání 

kněží strakonického vikariátu. Zahájena byla v 9 hodin mší svatou v kostele. 
Hlavním  celebrantem  byl  P.  Josef  Prokeš  z  Vodňan.  Setkání  pokračovalo 
jednáním  na  faře,  kde  sedlické  ženy  připravily  pro  účastníky  bohaté 
občerstvení. 

PŘIPOMÍNKA KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Dne  11.  listopadu  si  celá  Evropa  připomněla  konec  první  světové  války, 

resp. den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost 
příměří.  V  mnoha  zemích  Evropy  je  zvykem  si  tuto  skutečnost  vhodným 
způsobem připomenout. V roce 2018, kdy se slavilo 100 let od konce války, se 
katolická  církev  v  České  republice  připojila  k  těmto  iniciativám  zvukem 
kostelních  zvonů. V neděli 11.  listopadu  se  v  celé naší  vlasti  a  také  ve  věži 
kostela  sv.  Jakuba  na  půl  hodiny  rozezněly  kostelní  zvony  jako  připomínka 
konce této války a symbolické uctění památky padlých. 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
Dvě  setkání,  která  účastníkům  umožnila  na  chvíli  se  zastavit 

v předvánočním  ruchu a  zamyslet  se nad  smyslem Vánoc,  se konala na  faře 
12. a 19. prosince. Texty k zamyšlení připravili a namluvili P. Jan Doležal, farář 
v Písku, a P. Michal Pulec, administrátor v Táboře. Vyslechli jsme evangelium, 
krátkou  katechezi,  byl  čas  na  přemýšlení  v  tichu,  čas  na  sdílení myšlenek 
s ostatními i čas na modlitbu. 

SETKÁVÁNÍ NA FAŘE PO NEDĚLNÍ MŠI 
Setkání dětí, rodičů a všech dalších zájemců se konalo nejprve v červnu na 

závěr školního roku. Na svatováclavské zářijové setkání přišli také dva vzácní 
hosté:  sv.  Václav  a  jeho  babička  sv.  Ludmila  a  přiblížili  přítomným  několik 
událostí  z  jejich  života.  Při  listopadovém  setkání  byla  ochutnávka 
svatomartinského vína (pro děti svatomartinská Coca‐Cola). Občerstvení bylo 
vždy  zajištěno  stylem  co,  kdo  donese.  Krátká  promluva    při  setkání  byla 
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určena především pro děti, ale  i dospělí poslouchali se zájmem. Na závěr byl 
vždy malý  test.  Zvláštní  test byl pro dospělé, pro  školní děti  a  ti,  kdo  ještě 
neumějí  číst,  dostali  test  obrázkový.  Výsledek  testu  se  neznámkoval,  cílem 
bylo osvěžit si znalosti, případně dozvědět se něco nového. Zhruba po hodině 
se účastníci rozcházeli prožít zbytek svátečního dne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁNOCE 
Na  Štědrý  den  odpoledne  bylo  v  kostele  k  dispozici  Betlémské  světlo.              

Betlémské světlo se zapaluje z věčného světla hořícího v místě narození Ježíše 
Krista  v  Betlémě. Do  naší  republiky  jej  dovezou  skauti  z  Rakouska,  kam  je 
dopraveno letecky, a následně je rozváženo za spolupráce Českých drah, aby 
pak  bylo  rozneseno  do  kostelů  i  domácností.  Toto  světlo  nám  připomíná 
radostnou zvěst o narození Ježíše Krista. 

Štědrovečerní půlnoční mši svatou slavil P. Rudolf ve 21.30. 
Na svátek sv. Štěpána ve středu 26. prosince v 15 hodin v kostele proběhlo 

zpívání koled u jesliček.  
Na svátek Svaté rodiny v neděli 30. prosince pozval P. Rudolf při mši svaté 

k oltáři všechny přítomné manželské páry k obnově manželských slibů. Před 
oltářem  se  shromáždilo  12 manželských  párů. Manželé  si  připomněli  sliby, 
které  si  dali  při  svatebním  obřadu  a  potvrdili  ochotu  je  i  nadále  dále 
zachovávat. 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FARNOSTI 
Římskokatolická farnost Sedlice 
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná 
Statutární zástupce: 
P. Rudolf Hušek, administrátor excurrendo 
Telefon: 736 766 746, mail: blatna@dicb.cz 
IČO: 67177581, číslo účtu: 681259359 / 0800 
Webové stránky: www.sedlice.farnost.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FARNOST SEDLICE V ROCE 2018 
Redakce a nepodepsané příspěvky Ludmila a František Jirsovi  
Tisk Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
Neprodejné. Náklady na jeden výtisk jsou 10 Kč. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 


