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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 55 křesťanů všech generací.  

Papež František přijal 1. března 2014 
rezignaci  biskupa  českobudějovické 
diecéze  Jiřího  Paďoura  OFMCap. 
Sedmdesátiletý  biskup  se  rozhodl  pro 
odchod  z vedení  diecéze  ze  zdravotních 
důvodů.  

Do  konce  roku  2014  diecézi  vedl 
dosavadní  generální  vikář  ‐ 
jednašedesátiletý  P. Adolf  Pintíř,  
pomocným biskupem byl Pavel Posád. 

Vikářem  strakonického  vikariátu  byl 
P.  Jan  Löffelmann, J.C.D.,  administrátor 
farnosti Strakonice.  

Administrátorem  excurrendo  v Sedlici  byl  P. ThLic.  Marcin  Aleksander 
Piasecki, polský kněz dojíždějící z Blatné. 

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

v úterý  v 18 hodin  (v zimním  čase  v 17 hodin),  kromě  tří  letních měsíců. Ve 
všední den navštěvovalo bohoslužby 6‐12 věřících.  

Při  nedělní  mši  ministrovali  tři  dospělí  ‐  Martin  Čapek,  David  Maňhal 
a Pavel Polánka a tři chlapci ve školním věku,  Jakub a Šimon Semiginovských 
a Karel Šavrda. Službu kostelníka zastával František Talián, jeho zástupcem byl 
Josef Prexl. 

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

Chrámový  sbor  pod  vedením  Václava  Rodiny  doprovázel  zpěvem  mše  při 
slavnostních příležitostech (Velikonoce, Vánoce, poutní slavnost).  

papež František 
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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 7 dětí. 

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

Pravidelně  se  po  měsíci  střídalo  pět  dvojic  žen:  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.  

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

Řadu růží před farou vypleli a upravili před poutí Jaroslav Čapek s dcerou 
Jaroslavou Šalomovou. 

 
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Modlitební  společenství  pod  vedením  Ivety  Vágnerové  se  scházelo  vždy 
v pátek  večer  v maximálním  počtu  pěti  lidí,  v zimním  období  v bytě  Ivety 
a Davida Vágnerových, v létě na faře. Členové společenství se podíleli také na 
vedení májových a říjnových mariánských modliteb a křížových  cest v postní 
době. Od podzimu byla vzhledem k mateřským povinnostem Ivety Vágnerové 
páteční setkání nepravidelná. 

 
STATISTIKA ROKU 2014 

Pokřtěni byli Matěj Komrska a Lukáš Vodička. 
Dne  30.  května  byli  v Blatné  biskupem  Pavlem  Posádem  biřmováni 

Miroslav Šavrda a Anna Šavrdová.  
K prvnímu  svatému  přijímání  přistoupili  Šimon  Semiginovský  a Anička 

Šavrdová.  
Pohřební  mše  s rozloučením  v  kostele:  Jiří  Vačkář  (1944),  Josef  Slezák 

(1922), Jiří Panuška (1931), Miroslava Klečková (1929), František Kopal (1930) 
a Anna Kuřáková (1944).  

Bylo podáno 1560  svatých přijímání a uděleno 24 pomazání nemocných. 
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  bylo  farnosti  v dubnu  2014  vráceno  přibližně 
20 hektarů lesa na Kněžské hoře.  

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2014 
 

Příjmy  Výdaje 
Sbírky běžné   60 111 Boční dveře kostela  72 600 
Nájem Konet s.r.o.  18 225 Odeslané sbírky  18 400 
Nájem (pacht) lesa  13 981 Spotřeba plynu  15 120 
Sbírka na misie  7 500 Odvody diecézi  14 168 
Sbírka na charitu  4 600 Spotřeba elektřiny ‐ kostel  4 019 
Sbírka na diecézi  2 300 Spotřeba elektřiny ‐ fara  2 445 
Sbírka na bohoslovce   2 200 Poskytnuté dary  2 850 
Svatopetrský haléř  1 800 LED žárovky  2 831 
Úroky  2 100 Spotřeba vody  593 
  Ostatní drobné výdaje  2 416 
Příjmy celkem  112 817 Výdaje celkem  135 442 
 

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.  

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

Byla poskytnuta půjčka ve výši 250 000 Kč římskokatolické farnosti Štěkeň. 
Půjčka má být vrácena v roce 2015. 

Na bankovním účtu bylo ke konci roku 2014 celkem 428 123 Kč. 
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OPRAVY A ÚDRŽBA 
Počátkem roku provedli Josef a Tomáš Prexlovi výměnu žárovek v kostele 

za  nové  LED  žárovky  s výrazně  nižší  spotřebou,  což  zamezilo  občasným 
výpadkům jističů. 

V srpnu  proběhla  výměna  dvou 
bočních  dveří  na  jižní  straně  kostela. 
Výměnu provedla firma Jan Prexl z Blatné. 
Nové dveře stály celkem 72 600 Kč, město 
Sedlice  přispělo  částkou  10 000  Kč 
z vlastního  rozpočtu  a zprostředkovalo 
dotaci od Ministerstva kultury z programu 
Regenerace  městských  památkových 
rezervací  a městských  památkových  zón 
ve  výši  30 000  Kč.  Oba  příspěvky 
z městského účtu budou na účet  farnosti 
vzhledem  k administrativnímu  zdržení 
zaslány až v roce 2015. Zbývající peníze na 
nové  dveře  byly  získány  z dobrovolného 
vstupného na koncerty konané v kostele a 
jako účelové dary.    

Do kaple na hřbitově instaloval Lubomír Pešek restaurovaný železný kříž. 
Na  podzim  bylo Městským  úřadem  Sedlice  opraveno  několik  drobných 

církevních  památek,  které  jsou  v majetku  města  Sedlice:  kříž  na  náměstí 
(32 600 Kč), kříž a 4 sloupky před kostelem (22 400 Kč) a tři kříže u silnice na 
Písek (23 000 Kč). Opravy kompletně hradilo město. 

Koncem  roku  zahájilo  město  výstavbu  nových  chodníků  na  hřbitově, 
celková  cena  byla  419 801 Kč,  z této  částky  činily  dotace  Jihočeského  kraje 
170 000 Kč a podíl města 249 801 Kč.  

 
INFORMAČNÍ ČINNOST 

Aktivity farnosti byly prezentovány na nástěnkách v kostele, na pravidelně 
aktualizovaných  webových  stránkách  www.sedlice.farnost.cz,  ve  Farním 
zpravodaji farností Blatenska. Informace o vybraných akcích byly publikovány 
také  v diecézním  zpravodaji  Setkání  a  v dvouměsíčníku  Blatensko  SOBě.  Při 
propagaci  akcí  určených  pro  širší  veřejnost  spolupracuje  farnost  s městem 
Sedlice (tisk plakátů, využití plakátovacích ploch v obci, hlášení v rozhlase). 
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NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 
 

TŘÍKRÁLOVÁ, DVOUKRÁLOVÁ A PĚTIKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Tříkrálová  sbírka  se  v Sedlici 

konala  v neděli  12.  ledna.  Začala 
nejprve  pro  účastníky mše  svaté  ‐ 
při  odchodu  z kostela  je  čekali 
Ellinka,  Pepino  a Jakub,  který  hrál 
na  flétnu.  Před  obědem  pak  tato 
trojice  obešla  ještě  část  Sedlice. 
Chodili  od  domu  k domu,  zvonili 
a zazpívali koledu "My, tři králové". 
Odpoledne  koledovaly  dvě 
skupinky:  dvoukrálovou  vytvořili 
sourozenci Ellinka a Pepino se svojí 
maminkou Kateřinou Prexlovou. Ve 
druhé  se  sešlo  králů  pět:  Vojta 
Brožovský,  Samuel  Drátovský, 
Standa  Ježek,  Jakub  Navrátil 
a znovu  Jakub  Semiginovský 
s flétnou.  Doprovázela  je  Ludmila 
Jirsová.  Byli  vždy  velmi  vstřícně 
přijímáni.  Po  dvou  hodinách 

koledování  se  všichni  vrátili  na  faru,  kde  na  ně  čekalo  bohaté  občerstvení, 
drobné dárečky, P. Marcin a farníci. Do dvou pokladniček se vybralo celkem 
11 421 Kč. 

Všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu sbírky, patří velký dík za to, 
že nabídli svým sousedům možnost ukázat odvahu a dobré srdce.  
 

PŘEDVELIKONOČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Ve  dnech  4.  a 5.  dubna  se  konala  předvelikonoční  duchovní  obnova, 

kterou  vedl  P.  Eliáš  Tomáš  Paseka OFM,  františkán  z kláštera  Panny Marie 
Sněžné  v Praze.  Obnova  začala  v pátek  večer  mší  svatou  a pokračovala 
moderovanou adorací. 
První přednáška v sobotu byla – o úklidu a hostech. Ale hlavně o úklidu našich 
srdcí,  o tom,  co  máme  různě  ukryto  a kam  našeho  hosta  ‐  Pána  Boha 
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nechceme pustit. Další přednáška byla zaměřená na naše odevzdání se zcela 
Bohu, poslední  byla  o životě  v radosti,  radosti  z daru  víry,  ze  všech milostí, 
kterých se nám dostává. Následovala adorace, možnost přistoupit ke svátosti 
smíření  a pobožnost  křížové  cesty.  Duchovní  obnova  byla  zakončená  mší 
svatou v 16 hodin. Na závěr jsme přijali novokněžské požehnání.  

Iveta Vágnerová 

KONCERT SBORU SV. MARTINA Z RADOMYŠLE 
V  sobotu  17.  května  v 16  hodin  byla  mimořádně  mše  svatá  s nedělní 

platností  a bezprostředně  po  ní  od  17  hodin  následoval  koncert  Sboru 
sv. Martina  z Radomyšle.  Slyšeli  jsme  duchovní  hudbu  minulých  století 
známých  (P. I. Čajkovskij,  W.  A.  Mozart)  i méně  známých  autorů  (např. 
Ch. Tye, N. Kedrov, W. Boyce), ale  také od současných skladatelů  (B. Korejs, 
A. Viro).  Koncert  uvedl  P. Marcin  a za  nádherný  zážitek  poděkoval  starosta 
Sedlice Jiří Rod. 

Po koncertě  ještě zůstali všichni účinkující  i někteří návštěvníci v družném 
posezení  na  faře.  Občerstvení  připravili  farníci.  Dlouhý  potlesk  posluchačů 
a následné  setkání  na  faře  bylo  jediným  poděkováním  zpěvákům,  protože 
všichni účinkovali bez nároku na odměnu. 

Na  dobrovolném  vstupném  se  vybralo  4 700  Kč.  Peníze  byly  použity  na 
opravu dveří na jižní straně kostela. 
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NOC KOSTELŮ 
V pátek 23. května proběhla, stejně jako v celé České republice, i v kostele 

sv. Jakuba Noc kostelů. Cílem akce je otevřít kostely co nejširší veřejnosti.  
Program Noci  kostelů připravili  a role průvodců  se ujali  Iveta Vágnerová 

a David  Maňhal.  Zájemců  o komentovanou  prohlídku  kostela  přišlo  velké 
množství. Městu Sedlice patří poděkování za propagaci akce a dar v podobě 
pohledů  s obrázky  kostela  a brožurek  o historii  Sedlice,  které  si mohl  každý 
návštěvník odnést.  

Byl vystaven obraz patera Františka Seyvaltera, který v Sedlici působil od 
roku 1894 do roku 1916 a návštěvníci byli seznámeni s jeho životem.  

Po prohlídce hlavní lodi kostela následovala prohlídka kůru.  
David Maňhal 

 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V  neděli  1.  června  přistoupili  při mši  svaté  k prvnímu  svatému  přijímání 
Anička Šavrdová a Šimon Semiginovský, oba 10  roků. Děti měli  rezervované 
první lavice, kde s nimi byli rodiče a kmotři. Starší sourozenci Aničky a Šimona, 
Karel a Jakub při mši ministrovali a zapálili od paškálu jejich křestní svíce. Celý 
obřad měl zásluhou P. Marcina důstojný průběh a byl povzbuzením nejen pro 
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Aničku  a Šimona,  ale  pro  všechny  přítomné.  Znovu  jsme  si  uvědomili,  že 
tvoříme  jedno  farní společenství a plnější zapojení do křesťanského života  je 
svátkem pro celou farnost. 

Veliký dík patří katechetce Marii Nehézové, která děti připravovala. 

 

ÚKLID KOSTELA 
Každoročního  velkého  předpouťového  úklidu  kostela  se  12.  července 

zúčastnil  také P. Marcin, který se sám zabýval úklidem bohoslužebných věcí 
v sakristii  a oratoře nad  sakristií,  kde byla uložena dříve používaná  kněžská 
mešní  roucha a ministrantské oděvy. Starou  skříň v  sakristii, která  šla  těžko 
otvírat,  farníci vyklidili a Václav Zdychynec,  truhlář z Blatné,  ji v následujících 
dnech opravil.  
 

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ P. KARLA VRBY 
Dne 22.  července 2014 se  Jeho Milost Karel Maria Vrba,  čestný kanovník 

Katedrální  kapituly  u sv.  Mikuláše  v Českých  Budějovicích,  kněz 
českobudějovické diecéze, člen Diecézní liturgické komise, dožil požehnaného 
věku 80  let. Po vysvěcení v roce 1971 působil  jako kněz v Českém Krumlově, 
Lomnici  nad  Lužnicí,  Kardašově  Řečici,  v Sedlici  (1986‐1990),  Jindřichově 
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Hradci,  Třeboni,  kde  byl  okrskovým  vikářem 
jindřichohradeckým, v Písku (2002‐2013), kde byl 
opět  okrskovým  vikářem,  a  v přilehlých 
farnostech  uvedených  měst.  Od  roku  2013  je 
P. Vrba  administrátorem  v Záhoří  u Písku 
a administrátorem  excurrendo  v Chřešťovicích 
a Oslově.  

V  sobotu  19.  7.  odpoledne  oslavil  jubileum 
mší  svatou  ve  farním  kostele  sv. Michaela 
archanděla  v Záhoří.  Mše  se  zúčastnili  nejen 
místní,  ale  i lidé  z blízkých  farností,  kde  P.  Vrba 
v minulých  letech  působil.  Při  homilii  poděkoval 
za dar dlouhého a naplněného  života a děkoval  také všem, kteří ho na  této 
cestě doprovázeli.  Jmenovitě zmínil dlouholetou hospodyni Bětušku a svého 
současného asistenta Rudu.  

P. Vrba pak pozval všechny přítomné na faru, kde bylo bohaté občerstvení. 
Věřící  ze  Sedlice  předali  jubilantovi  zarámovanou  fotografii  interiéru 
sedlického  kostela  sv.  Jakuba,  o jehož  opravu  se  P.  Vrba  v letech  svého 
působení v Sedlici zasloužil, a blahopřání podepsané farníky. 

 
SKAUTSKÉ PŘEKVAPENÍ 

V neděli 20. července těsně před zahájením mše napochodovalo do první 
lavice pět skautů v krojích s šátky kolem krku. Jen co dosedli, přišlo dalších pět 
skautů  a sedli  si  za  ně  do  druhé  lavice.  Po  skončení  mše  jejich  vedoucí 
překvapivou návštěvu představil.  Jednalo se o skautskou skupinu z Čelákovic 
u Prahy  tábořící nedaleko  Jindřichovic u Blatné. Skauti nebyli  jenom katolíci, 
několik  z nich  bylo  i jiného  vyznání.  Po  mši  před  kostelem  jsme  se  mohli 
setkat  i s dalšími členy skautské skupiny, kteří přijeli do Sedlice, ale považují 
se za ateisty a proto se mše nezúčastnili a raději strávili čas venku na sluníčku. 
 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ A POŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Na  svátek  svatého  Jakuba  25.  července  se  k pravidelnému  pátečnímu 

modlitebnímu setkání sešlo skoro 20 věřících. Modlitbu obvyklým způsobem 
vedla  Iveta Vágnerová  ‐ po  třech desátcích  růžence následovala chvíle  ticha 
k soukromému  zamyšlení, po modlitbě  chval, díků  a proseb přečetla úryvek 
z listu  sv.  Jakuba  a pak  bylo modlitební  setkání  ukončeno modlitbou  „Otče 
náš“. Setkání se zúčastnil také P. Marcin, a protože kromě sv. Jakuba si 25. 7. 



_____________________________________________________________________________ 
Farnost Sedlice v roce 2014                                                                                    11 

připomínáme  také  svátek  sv.  Kryštofa,  patrona  poutníků,  řidičů  a všech 
cestujících,  požehnal  P. Marcin  po  skončení modlitebního  setkání  dopravní 
prostředky (auta a kola), kterými někteří do kostela přijeli.  
 

VÝSTAVA KRAJEK V KOSTELE 
Třetí  ročník  krajkářských  slavností  v Sedlici  se  konal  v sobotu  9.  srpna. 

Součástí slavností byla také výstava krajek s církevní tematikou z bavorského 
města  Tiefenbach  v kostele.  Příprava  výstavy  pod  vedením Martiny  Srbové 
proběhla  ve  středu a  z plánovaného odpoledne  se protáhla až do pozdního 
večera. Bavorské krajky byly umístěný v nových vitrínách, které dodalo město, 
a vystaveny  byly  také  rochety  a oltářní  plátna  zdobené  krajkami  ze  Sedlice. 
V pátek byl proveden úklid na  faře, doplněny  židle, připravena místnost na 
promítání.  

V sobotu krátce po slavnostním zahájení na náměstí se skupina německých 
hostů, kteří přijeli z Tiefenabachu, přesunula do kostela, kde je David Maňhal 
seznámil  s historií  a provedl  interiérem.  Německé  hosty  po  Sedlici 
doprovázela Kateřina Brabcová, která pro ně mimo  jiné připravila prezentaci 
o historii sedlické krajky, kterou zájemci shlédli na faře. 

Vystavené krajky obdivovaly nejen zkušené krajkářky ze Sedlice a okolí, ale 
i všichni, kdo do kostela po celý den přicházeli.  
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MEZIFARNÍ SETKÁNÍ V BLATNÉ 
V  neděli  24.  srpna  odpoledne  se  v Blatné  konalo  setkání  pěti  farností 

spravovaných  P.  Marcinem  (Blatná,  Černívsko,  Kadov,  Sedlice,  Záboří). 
P. Marcin  zahájil  setkání  modlitbou,  v moderování  celého  odpoledne  mu 
pomáhala  Barbora  Zdychyncová.  Na  úvod  a na  závěr  účastníci  setkání 
zazpívali několik písní  za doprovodu dvou  kytar. Pro děti, ale nejen pro ně, 
byly  připraveny  „sportovní  hry“.  Škoda,  že  ze  Sedlice  se  setkání  zúčastnilo 
málo farníků.  

Avizované  opékání  vuřtů  bylo  jenom  záminkou  pro  příjemně  strávené 
odpoledne,  možnost  setkání  se  známými  lidmi  a navázání  nových  vztahů. 
Řada účastníků přinesla na společný stůl něco sladkého, slaného,  lahev vína, 
a tak jsme odcházeli osvěženi na těle i na duši. 
 

POUTNÍ ZÁJEZD DO POLSKA 
Ve dnech 31. 8.  ‐ 4. 9.  se  zúčastnilo 20 věřících  z farního obvodu Blatná 

(z toho 5 ze Sedlice) poutního zájezdu do Polska. Cílem zájezdu bylo navštívit 
významná  polská  poutní  místa  a na  nich  načerpat  znalosti,  zkušenosti 
a milosti. 

První zastávkou byly Vambeřice, poutní místo nedaleko od Náchoda. Dvě 
noci  jsme přespali v klášteře pallotinů v Čenstochové  ‐ historicky a duchovně 
významném celosvětově známém poutním místě. Dále jsme navštívili Krakov ‐ 
bývalé  královské  hlavní  město,  baziliku  Božího  milosrdenství, budované 
centrum Jana Pavla  II. a na závěr Vadovice  ‐ rodiště papeže sv. Jana Pavla  II. 
Cestou domů jsme si ještě prohlédli katedrálu sv. Václava v Olomouci. 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
První neděli v září, na konci mše, pozval P. Marcin všechny přítomné děti 

před  oltář,  aby  jim  požehnal  do  nového  školního  roku.  Sešlo  se  celkem  12 
školáků a předškoláků. Školákům popřál hodně úspěchů při učení a všem Boží 
požehnání po celý školní rok. 

 
POUTNÍ MŠE VE ŠKVOŘETICÍCH 

V sobotu  13.  září  odpoledne  sloužil  P. Marcin  poutní mši  v kapli  Panny 
Marie  Bolestné  ve  Škvořeticích.  Vzhledem  k deštivému  počasí  byla  účast 
menší  než  v minulém  roce  –  asi  30  věřících.  Zpěv  na  klávesy  doprovodil 
František Hajdekr. 
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PRACOVNÍ SETKÁNÍ 
Na  faře  se  v neděli  14.  září  konalo  pracovní  setkání,  kde  se  diskutovaly 

různé stránky života farnosti, mimo jiné: Bylo by dobré společenství pro děti, 
ale není kdo by  je vedl. Pokud  se žalm nebude  zpívat, bude  se  recitovat od 
ambonu. Byla zahájena příprava tří dospělých ministrantů pro službu akolytů. 
Plánuje  se  převod  pozemku  hřbitova  na město.  Potřebné  opravy:  strop  na 
oratoři a následný úklid oratoře, vymalování kaple Panny Marie na hřbitově, 
fasáda kaplanky a zděný plot do ulice,  stříška a fasáda nad vraty do  farního 
dvora. Byl pořízen seznam držitelů klíčů od kostela a fary. 

Setkání  se  zúčastnili:  P.  Marcin,  Marcela  Bolinová,  Jaroslav  Čapek, 
František  Hajdekr,  Ludmila  a František  Jirsovi,  Miloslava  a Josef  Prexlovi, 
Ludmila Rodinová, Miroslav Šavrda a Iveta Vágnerová. 
  

VOLBY DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
Ve  dnech  10.  a 11.  října  se  konaly  v ČR  volby  do  zastupitelských  sborů. 

v Sedlici  lidé  vybírali  ze  tří  kandidátek.  Zajímavostí bylo,  že  členové  farnosti 
byli  zastoupeni  na  všech  třech  kandidátkách:  KDU‐ČSL  (Marcela  Bolinová 
a David  Vágner),  S.O.V.A  (Kateřina  Prexlová),  Starostové  a nezávislí  (Josef 
Doubek).  
 

KONCERT VARHANNÍ HUDBY 
V sobotu 11. října odpoledne se rozezněl 

kostel  varhanní  a vokální  hudbou  v podání 
mladých manželů Aleše a Blanky Noskových 
z Rakovníka.  Zazněly  skladby  starých 
hudebních  mistrů  barokního  období  (J.  S. 
Bach, J. G. Walter, A. Grandi, G. Caccini), ale 
také F. Mendelssohna a A. Dvořáka. 
P. Marcin  proložil  hudbu  četbou  biblických 
textů  z knihy  Exodus, Daniel  a Judit.  Kostel 
zaplnili  hlavně  obyvatelé  Sedlice,  kteří 
nepatří  k pravidelným  návštěvníkům 
bohoslužeb. Podle ohlasů  se koncert velice 
líbil,  zejména  to,  jak  varhaník  Aleš  Nosek 
dokázal  rozeznít  jednomanuálový  královský 
nástroj s nevelkým počtem rejstříků. 

Aleš Nosek
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SČÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB 
V neděli  12.  října  proběhlo  v celé  republice  sčítání  návštěvníků 

bohoslužeb.  
Mši v Sedlice  ten den navštívilo 47 věřících  (22 žen, 27 mužů), z toho 17 

výdělečně činných, průměrný věk 56,5 roku. 
Mnoho křesťanů se neúčastní mše každý týden, ale jen několikrát ročně při 

velkých svátcích (Boží hod velikonoční, půlnoční na Štědrý den, poutní mše na 
svátek sv. Jakuba) nebo při rodinných událostech (křest, pohřeb, apod.). 

 
KONCERT LOVECKÉ HUDBY  

V sobotu 22.  listopadu v podvečer uspořádalo Myslivecké sdružení Trchov 
Sedlice  opět  po  roce  v kostele  koncert  lovecké  hudby.  Spoluúčinkovali 
členové  Symfonického  orchestru  Hl.  města  Prahy,  Národního  divadla 
Moravskoslezského  a Trubačský  půlkruh.  Slyšeli  jsme  soubor  dechových 
nástrojů,  převážně  lesních  rohů.  Lovecký  ráz  koncertu  byl  umocněn  živým 
sokolem, který několikrát přeletěl nad hlavami posluchačů v lodi kostela. 

 

 



_____________________________________________________________________________ 
Farnost Sedlice v roce 2014                                                                                    15 

BESEDA O POUTI DO POLSKA 
V neděli  23.  listopadu  se mohli  ti,  kdo  nebyli  na  zářijovém  zájezdu  do 

Polska,  zúčastnit  besedy  na  faře,  a vyslechnout  vyprávění  účastníků 
s promítáním  fotografií. Sešlo se 20 zájemců nejen ze Sedlice. Z Blatné přijel 
také P. Marcin, který připravené občerstvení doplnil polskými cukrovinkami, 
zejména „ptačím mlíčkem“.  

 
ZPÍVÁNÍ KOLED U JESLIČEK 
 

V sobotu 27. prosince odpoledne pozvala místní organizace Českého svazu 
žen  obyvatele  Sedlice  do  kostela  ke  společnému  zpívání  koled.  Program  se 
skládal  ze dvou  částí. Nejprve několik  koled  zazpívaly děti  z první  třídy pod 
vedením paní učitelky Pavlíny  Jiskrové. Z dětských hlasů bylo  slyšet nadšení 
a radost  z toho,  že mohou  zpívat na  kůru  v kostele  a že  je dole poslouchají 
rodiče,  prarodiče  a další  známí.  Poté  jsme  si  všichni  za  doprovodu  varhan 
zazpívali známé koledy. U většiny koled si pamatujeme jenom první sloku, ale 
pomohly nám zpěvníky, kterých bylo v kostele pro všechny dostatek. Zpěv na 
varhany  doprovázel  František  Hajdekr.  Velký  dík  patří Miloslavě  a Kateřině 
Prexlových, které celou akci připravily.  

V kostele jsme strávili necelou hodinu, ale byly to příjemné chvíle – sejít se 
v době vánočního klidu a pohody se sousedy, zastavit a pomodlit se u jesliček, 
zazpívat a připomenout si tak duchovní poslání Vánoc. 
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