Farnost Sedlice
v roce 2013

Milí farníci,
máte v rukou první výroční zprávu farnosti Sedlice. Věřím, že uvedené údaje,
popisy událostí a vzpomínkové fotografie vás vybídnou nejen k zamyšlení nad
minulostí, ale také k plánům do budoucnosti.
Bůh vám žehnej.
P. Marcin Piasecki
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 praktikujících křesťanů všech generací, převažují věřící
v důchodovém věku.

BOHOSLUŽBY
Pravidelné nedělní bohoslužby se konaly v prvním pololetí v 9.15 hodin, ve
druhém pololetí v 10.15. Při nedělní mši se v ministrování střídají tři dospělí
a tři chlapci ve školním věku. V prvním pololetí byly bohoslužby také v pátek
v 18 hodin, od září do konce roku vždy v úterý v 18 hodin (v zimním čase v 17
hodin). Ve všední den navštěvuje bohoslužby šest až deset farníků.
Mnoho křesťanů se neúčastní mše každý týden, ale jen několikrát ročně při
velkých svátcích (Hod Boží velikonoční, půlnoční na Štědrý den, poutní mše na
svátek sv. Jakuba) nebo při rodinných událostech (křest, pohřeb, apod.).

CHRÁMOVÝ SBOR
Chrámový sbor pod vedením paní varhanice Marie Válkové a pana Václava
Rodiny doprovázel zpěvem mše při slavnostních příležitostech (Velikonoce,
Vánoce, poutní slavnost a další).

KATECHEZE
Výuka náboženství a příprava na první svaté přijímání probíhaly ve školním
roce v prostorách Základní školy pod vedením katechetky paní Marie
Nehézové ze Sousedovic. Výuku náboženství navštěvovaly 3 děti.

ÚKLID KOSTELA
Úklid kostela a květinová výzdoba se prováděly každý týden. Pravidelně se po
měsíci střídalo pět dvojic žen.
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VEDENÍ CÍRKVE
Dne 28. února 2013 rezignoval na svůj úřad papež Benedikt XVI. Velkým
darem pro celou církev se stal nový papež František (vlastním jménem Jorge
Mario Bergoglio z Argentiny, člen jezuitského řádu), jehož konkláve kardinálů
zvolilo 13. března 2013 jako 266. hlavu katolické církve.
Biskupem českobudějovické diecéze byl Jiří Paďour OFMCap., pomocným
biskupem Pavel Posád. Vikářem strakonického vikariátu byl P. Jan
Löffelmann, J.C.D., administrátor farnosti Strakonice.

VEDENÍ FARNOSTI
Od roku 1998 byl v Sedlici farářem
P. Jiří Cihelna, který byl k 30. 6.
2013 po 15 letech z farnosti
odvolán a přeložen do farnosti
Mladá Vožice, kde působí jako
výpomocný duchovní.
Od 1. 7. 2013 je administrátorem
excurrendo
farnosti
Sedlice
P. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki, polský kněz dojíždějící do Sedlice
z Blatné.

MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
Již několik let existuje modlitební společenství. V prvním pololetí se scházelo
ve středu večer, ve druhém pololetí vždy v pátek večer v maximálním počtu
šesti lidí, v zimním období v bytě Ivety a Davida Vágnerových, v létě na faře.

STATISTIKY ROKU 2013
Pokřtěni byli Jarmila Horvayová (2012), David Horvay (2007),
Tobias Běloušek (2013) a Martin Hrdlička (2013).
Pohřební mše v kostele: Jana Čapková (1934), Aleš Soukup (1978), Milada
Matějovská (1938), Anna Pobudová (1932), Božena Rešová (1919), Květoslava
Novotná (1934), Jaroslav Adamec (1929), Miloslav Pešek (1928) a Milada
Štěpánová (1930).
Bylo podáno 1500 svatých přijímání, svátost nemocných byla udělena 6x,
církevní sňatek nebyl uzavřen žádný.
_____________________________________________________________________________
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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). Farnosti patří také hřbitov, který je ve správě
města Sedlice. Movitý majetek farnosti tvoří vybavení kostela, fary
a bohoslužebné předměty.
Podle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi požádala farnost v červenci 2013 o vrácení
několika hektarů pozemků a přibližně o 20 hektarů lesa. Žádosti
administrativně zpracovalo českobudějovické biskupství.

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2013
Příjmy
Sbírky běžné
Nájem Konet s.r.o.
Nájem fary (P. Cihelna)
Koncerty
Dary
Sbírka na misie
Sbírka na bohoslovce
Svatopetrský haléř
Sbírka na charitu
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

74 760
17 974
14 400
13 500
8 600
3 800
3 500
2 300
2 000
4 203
145 037

Výdaje
Vrata do farního dvora
Odvody diecézi
Odeslané sbírky
Oprava věžních hodin
Elektřina v kostele
Telefon
Dar na povodně
Bohoslužebné výdaje
Katolický týdeník, tisk
Elektřina kaple Škvořetice
Ostatní drobné výdaje
Výdaje celkem

42 350
17 606
11 600
7 340
6 900
5 454
5 000
3 718
3 547
808
5 720
110 043

Příjmy: Hlavním zdrojem příjmů farnosti jsou nedělní sbírky. Firma Konet má
ve věži kostela umístěné antény pro internetovou komunikaci. V prvním
pololetí platil P. Jiří Cihelna nájem za užívání bytu na faře.
Výdaje: Účelové sbírky se odesílají celé, odvody diecézi zahrnují příspěvky do
svépomocného a havarijního fondu, příspěvek na opravu katedrály a část
příjmů z pronájmů.
V pokladně a na bankovním účtu bylo ke konci roku 2013 celkem 670 748 Kč.
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PREZENTACE AKTIVIT FARNOSTI
Svoje aktivity farnost prezentuje na nástěnkách v kostele a na pravidelně
aktualizovaných webových stránkách www.sedlice.farnost.cz. Od poloviny
roku 2013 také ve Farním zpravodaji farností Blatenska. Při propagaci akcí
určených pro širší veřejnost spolupracuje farnost s městem Sedlice
(plakátovací plochy v obci, hlášení v rozhlase).
___________________________

NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2013
NÁVŠTĚVA BISKUPA JIŘÍHO PAĎOURA
Začátkem května opět navštívil farnost po 11 letech
českobudějovický biskup P. Jiří Paďour. Sloužil nedělní
mši svatou a po skončení oznámil, že dlouholetý
sedlický farář P. Jiří Cihelna ukončí své působení ve
farnosti k 30. červnu a vedením farnosti bude pověřen
P. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki, který byl již od
ledna ustanoven administrátorem farnosti Blatná.

DUCHOVNÍ OBNOVA
Ve dnech 10. a 11. května se konala duchovní obnova vedená P. Antonínem
Klaretem Dabrowskim OFM z pražského františkánského kláštera Panny
Marie Sněžné. V pátek večer přivítal P. Jiří Cihelna P. Antonína a společně
koncelebrovali mši svatou. Po mši ještě následovala úvodní přednáška.
Tématem duchovní obnovy bylo Čtrnáct pražských mučedníků, františkánů,
zavražděných na masopustní úterý 15.
února roku 1611 v klášteře Panny
Marie Sněžné v Praze a blahořečených
v říjnu 2012. Nejednalo se ale
o přednášky historické. P. Antonín na
pozadí příběhu bratří františkánské
komunity, kteří přišli do Prahy v roce
1604, opravili pobořený chrám, ale pak
byli rozvášněným davem povražděni,
poskytl mnoho podnětů k zamyšlení
pro každodenní všední život.
_____________________________________________________________________________
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NOC KOSTELŮ
V pátek 23. května se sedlická farnost poprvé zapojila do celostátní akce Noc
kostelů. Členové modlitebního společenství připravili pro návštěvníky
komentovanou prohlídku kostela. Návštěvníci byli spokojeni, i když je škoda,
že jich nepřišlo mnoho. Ve skutečnosti bylo pořadatelů v kostele více než
návštěvníků. Pro příště bude třeba mnohem větší propagace podobných akcí.

ROZLOUČENÍ S P. JIŘÍM CIHELNOU
P. Jiří Cihelna přišel jako administrátor do sedlické
farnosti na jaře roku 1998. Kromě Sedlice spravoval po
celou dobu zdejšího působení také farnosti Záboří
a Radomyšl (včetně filiálního kostela v Zadních
Zborovicích). V neděli 23. června se na faře konalo setkání
„na rozloučenou“. Sedělo se, povídalo a vzpomínalo
u bohatého občerstvení. P. Jiří dostal kromě slov díků na
památku také mnoho dárků. Všichni přítomní byli trochu
smutní, vždyť za 15 let se vytvořily pevné vztahy, ale také
mu přáli mnoho Božího požehnání a ochrany Panny Marie na novém působišti
v Mladé Vožici. Poslední mši sloužil v Sedlici v neděli 30. června a v pondělí
1. července ráno definitivně farnost opustil.
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SETKÁNÍ S P. MARCINEM NA FAŘE
Po odchodu P. Jiřího Cihelny se vedení farnosti ujal P. Marcin Piasecki, polský
kněz, který přišel do českobudějovické diecéze v létě 2012. Krátce působil
v Třeboni a po náhlé smrti P. Heřmana Fritsche (v prosinci 2012) nastoupil
P. Marcin jako administrátor farnosti Blatná. Od poloviny roku mu k Blatné,
Černívsku a Kadovu přibyly ještě další dvě farnosti: Sedlice a Záboří. První mši
v Sedlici sloužil v neděli 7. července a všechny farníky mile překvapila jeho
výborná čeština. Ve středu 10. července odpoledne proběhlo na faře první
seznamovací setkání. Nejprve se představil P. Marcin a pak každý přítomný
o sobě řekl několik vět a také jakým způsobem se zapojuje do života farního
společenství. Na závěr se domluvily nezbytné činnosti na nejbližší období.

NEOBYDLENÁ FARA
Prázdná farní budova se může snadno stát cílem zlodějů, a tak hned začátkem
července odvezl P. Marcin nejcennější umělecké předměty, zejména
historické sochy, na bezpečnější místo. V srpnu byl proveden „velký úklid“
fary, tentokrát se jednalo o staré bezcenné věci, kterých bylo na faře plno,
především ve sklepě a na půdě. Po dohodě se starostou Sedlice bylo možné
pro vyklízení využít velkoobjemový kontejner určený na hřbitovní odpad. Za
jedno odpoledne se kontejner naplnil. Postupně pak byly z fary odvezeny
matriky, farní dokumenty, kronika i některé další předměty.
Na faře byla zařízena jedna místnost pro občasná setkávání. Paní Iveta
Vágnerová zajistila vyřazené kancelářské stoly a židle, kterými byla vybavena
místnost v prvním patře. V tomto farním sále se může nyní setkat až několik
desítek lidí. Další židle dovezl na faru také pan Josef Prexl.
_____________________________________________________________________________
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PÁD STROMU NA KAPLIČKU SV. ANNY
V srpnu při prudké bouři se silným
větrem rozlomil jeden ze dvou
velkých kaštanů u kapličky sv. Anny
stojící v polích severně pod kostelem.
Koruna stromu spadla na kapličku tak
nešťastně, že značně poničila střechu
i římsu nedávno opravené stavby.
Protože oba stromy byly již staré,
byla preventivně uřezána i koruna
druhého kaštanu. Opravu kapličky
provedl se svými pomocníky
pokrývač Eduard Prexl ml. a za měsíc
už kaplička opět zářila v plné kráse.
Tento objekt není v majetku církve,
opravu hradilo díky pochopení
starosty Jiřího Roda město Sedlice.
Eduard
Prexl
daroval
celou
obdrženou částku farnosti na obnovu dveří na jižní straně kostela.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
V neděli 25. srpna odpoledne se v kostele sv. Jakuba uskutečnil koncert
duchovní hudby pojmenovaný podle jedné z uvedených skladeb „In nomine
Domini“. Martina Podéšťová, členka Státní opery Praha, zpívala skladby
CH. W. Glucka, C. Franka, J. S. Bacha a dalších. Na varhany ji doprovázel
Richard Semiginovský ze Sedlice, varhaník a vedoucí pěveckého sboru
sv. Martina v Radomyšli. Doprovázel nejen na varhany, ale ve dvou skladbách
byl mezzosoprán Martiny doplněn Richardovým tenorem. Zážitek z hudby byl
umocněn přednesem žalmů, které mezi skladbami četl P. Marcin.
Městský úřad v Sedlici zajistil propagaci koncertu nejen ve městě, ale i v okolí,
což byl určitě jeden z důvodů překvapivě velkého počtu návštěvníků.
Posluchači zaplnili všechny lavice a mnozí ještě museli zůstat stát v zadní části
kostela pod kůrem. Vzhledem k tomu, že oba umělci účinkovali bez nároku na
odměnu, byla celá částka vybraná jako dobrovolné vstupné věnována na
plánovanou opravu jižních dveří kostela.
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NOVÁ VRATA DO FARNÍHO DVORA
Vrata z Kostelní ulice do farního dvora byla již řadu let vyvrácená. Po odchodu
faráře ze Sedlice se oprava vrat stala prvořadým úkolem. Budova fary se
uprázdnila a bylo potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob do farního
areálu. Nová vrata na farní dvůr vyrobila a 29. srpna osadila firma Jana Prexla
z Blatné.

POUŤ V KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ VE ŠKVOŘETICÍCH
Po několika letech se v neděli 7. září odpoledne opět uskutečnila mše v kapli
Panny Marie Bolestné ve Škvořeticích.

Mši sloužil P. Marcin, v zaplněné kapli byli nejen místní, ale i věřící z okolních
obcí. Hudební doprovod zajistili paní Marie Válková a pan Václav Rodina ze
Sedlice.

POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATOU HORU
V neděli 15. září se uskutečnila jedna z tradičních společných akcí farností
Blatná a Sedlice - poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami. Autobus byl jako
každý rok zcela obsazen.
_____________________________________________________________________________
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Po příjezdu na Svatou Horu byla možnost zastavit se u krámků
s upomínkovými předměty, zajít do prodejny knih a prohlédnout si výstavu
fotografií zachycující zajímavé a neobvyklé pohledy na exteriér a interiér
poutního místa v různých ročních obdobích. Před třetí hodinou se všichni
shromáždili v kostele k modlitbě růžence, po které následovala mše svatá a
uctívání milostné sošky Panny Marie. Před odjezdem zůstal ještě čas projít si v
klidu ambity. Nikomu určitě nevadilo, že v průběhu odpoledne občas drobně
pršelo – počasí při odjezdu odměnilo poutníky pohledem na krásnou duhu.
Poděkování všech účastníků patří paní Marcele Bolinové ze Sedlice, která již
řadu let tento zájezd organizačně připravuje a obstarává vše potřebné a paní
Věře Fousové z Blatné, která zajišťuje přihlašování účastníků v Blatné.

PRACOVNÍ SETKÁNÍ NA FAŘE
Další setkání s P. Marcinem se uskutečnilo v sobotu 21. září na faře. U kávy,
čaje a dobrých zákusků se kromě zážitků z prázdnin projednávaly také některé
“provozní“ farní záležitosti – jak se postarat o farní zahradu, budoucnost farní
budovy a hospodářských stavení, zazimování budovy fary.

KATEDRÁLY JIŽNÍ FRANCIE
V neděli 29. září na faře manželé Jirsovi promítali fotografie a povídali
o místech, která navštívili při srpnovém cestování po jižní Francii. Součástí
večera byla také ohlášená ochutnávka jihofrancouzských růžových vín.
Většina zúčastněných si uvědomila, že k vínu se hodí něco dobrého
k zakousnutí, a tak se na společném stole sešla řada dobrot. Nejvíce všichni
ocenili domácí kozí sýr, který přinesli manželé Cardovi z Radomyšle. Promítání
trvalo přibližně hodinu a další hodinu probíhala vzájemná výměna zkušeností
z vlastních cest, z návštěvy Lurd a dalších poutních míst.

OTEVŘENÉ DVEŘE DO KOSTELA
V neděli 27. října v podvečer si

všiml návštěvník hřbitova, který zašel do
kostela, že skleněné dvoukřídlé dveře vedoucí z „předsíně“ do prostoru
chrámu jsou otevřené. Vstupní pokovované dveře byly otevřeny jako obvykle
od ranní mše po celý den. Návštěvník hřbitova uvědomil starostu Sedlice pana
Jiřího Roda, který zavolal policii.
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Podle pokynů policie do prostoru kostela nikdo nevstupoval, na příjezd policie
lidé čekali venku. Obě křídla skleněných dveří byla nezajištěna a volně se
pohupovala v průvanu. Po příjezdu policie a prohlídce kostela včetně sakristie,
která byla zamčena, se nezjistilo, že se by se z prostoru kostela něco ztratilo.
Policie usoudila, že pokud se někdo snažil do kostela proniknout násilím, byl
asi vyrušen. Další variantou, o které se uvažovalo, je možnost, že skleněné
dveře nebyly po posledním otevření obou křídel (otevírají se pouze při velkém
úklidu a při pohřbu) dobře zajištěny a vítr, který ten den silně a nárazově
foukal, dveře uvolnil a otevřel.
Policie odjela, nebyl sepsán žádný protokol, oboje dveře byly zamčeny.
Následně byly vnitřní dveře zajištěny proti samovolnému otevření.

CESTA Z KOSTELA SV. JAKUBA V SEDLICI DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
V neděli 10. listopadu se na faře uskutečnila
přednáška s promítáním fotografií z pěší pouti
svatojakubskou cestou do Santiaga de
Compostela ve Španělsku, kde jsou v katedrále
uloženy ostatky sv. Jakuba Staršího.
O svém 340 kilometrů dlouhém putování
vyprávěli pánové František Šesták a RNDr. Josef
Michálek.
Není možné reprodukovat duchovní atmosféru
putování, kterou se snažili oba poutníci alespoň
trochu přiblížit. Tak alespoň několik spíše
neduchovních postřehů:
•

•
•

Pěší pouť zahájili z města Astorga a po
dosažení Santiaga de Compostela se
ještě vydali na mys Finisterre,
nejzápadnější
místo
pevninského
Španělska, dříve považovaný za konec
světa.

František před poutí vyzkoušel několik párů bot různé kvality a ceny.
Nakonec celou trasu ušel v botách zakoupených v Lidlu za 500 Kč.
Cestou zažili déšť, sníh i velké horko. V průběhu pouti se setkali
s poutníky z 28 různých národů.

_____________________________________________________________________________
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KONCERT LOVECKÉ A KLASICKÉ HUDBY
V sobotu 30. listopadu v podvečer
uspořádalo
v kostele
Myslivecké
sdružení Trchov Sedlice koncert lovecké
a klasické hudby. Jednalo se o koncert
souboru dechových nástrojů, převážně
lesních rohů. Účinkovali členové
Symfonického
orchestru
hlavního
města Prahy, Národního divadla
Moravskoslezského a Trubačského
půlkruhu při FLD ČZV. Kostel i kůr byly zcela zaplněny. Koncert uvedl
P. Marcin, účinkující pak o každé skladbě řekli několik vět. Posluchači slyšeli
většinou kratší skladby, zvuk lesních rohů zaplnil celý prostor kostela. Na
závěr byli hudebníci odměněni dlouhým potleskem, za který se umělci
odvděčili několika přídavky. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na
plánovanou opravu jižních dveří kostela.

VÁNOČNÍ DOBA
Po několika letech byla v Sedlici na Štědrý den opět sloužena půlnoční mše.
P. Marcin ji zahájil ve 22 hodin, kostel byl zcela zaplněn, chrámový sbor
nacvičil vánoční program a pro všechny zúčastněné jistě přispěla účast na mši
k plnějšímu prožití vánočních svátků.
Poslední den v roce odpoledne se uskutečnilo v kostele modlitební setkání poděkování za všechny dary uplynulého roku, chvíle tichého zamyšlení,
společná modlitba růžence. Modlitbu vedla Iveta Vágnerová.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Římskokatolická farnost Sedlice
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
Statutární zástupce:
P. 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
Úvodní slovo a schválení P. Marcin Piasecki, zpracovali Ludmila a František Jirsovi. Fotografiemi
přispěli: František Jirsa, Josef Michálek, Jiří Rod a Iveta Vágnerová. Neprodejné. Náklady na
jeden výtisk jsou 8 Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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