
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Farnost Sedlice
v roce 2019 

 



 

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  (její  část  Pacelice  patří  do  farnosti  Blatná). 
Sedlické  farní  společenství  se  schází  při  nedělní  mši  v kostele  sv.  Jakuba 
Staršího. Tvoří ho přibližně 40 křesťanů všech generací.  

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

výpomocným duchovním P. Karel Vrba, který vzhledem k zdravotnímu stavu 
koncelebroval při mši svaté z lavice. Oba duchovní působili také ve farnostech 
Blatná,  Černívsko, Kadov a Záboří. Ve  stejných  farnostech byl ustanoven ke 
službě  trvalý  jáhen František  Jirsa. P. Hušek byl od poloviny  roku 2019  také 
administrátorem excurrendo farnosti Lnáře. 

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

BOHOSLUŽBY  
Nedělní mše  svatá  byla 

v 9.45.  V  prvním  pololetí 
byla mše svatá také v úterý 
večer. 

Při  nedělní  mši  sloužili 
u oltáře  tři akolyté, Martin 
Čapek,  David  Maňhal 
a Pavel  Polánka  a čtyři 
ministranti,  Jakub  a Šimon 
Semiginovských a Joseph 
a Charlie Stone.  

Bohoslužby na varhany doprovázel Richard Semiginovský, v případě  jeho 
nepřítomnosti František Hajdekr.  

Půl hodiny před každou mší svatou byla modlitba růžence, v postní době 
křížová cesta. Každý první pátek v měsíci byla v kostele v podvečer adorace. 
V měsíci říjnu se každé úterý konala v kostele modlitba růžence. 
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SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ  
Setkávání dětí vedli Ludmila a František Jirsovi. V první polovině roku 2019 

se na faře každý týden setkávali samostatně 3 děti předškolního věku, skupina 
7 dětí navštěvujících 1. stupeň ZŠ a nepravidelně tři starší chlapci. 

Od  září  již  setkávání  na  faře  nebylo  možné,  skupinka  malých  dětí  se 
scházela každý čtvrtek odpoledne u Jirsů doma. 

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, Ludmila Rodinová a Hana Maňhalová, rodina Miloslavy Prexlové, 
Marcela Bolinová a Iveta Vágnerová, Ilona Prexlová a Anna Šavrdová.  

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

  

NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2019 

NOVOROČNÍ PUTOVÁNÍ  
Na novoroční pouť do kostela sv.  Jana Křtitele do Radomyšle chodí věřící 

ze Strakonic  již několik  let. V  roce 2019  se poprvé putovalo  také od kostela 
sv. Jakuba v Sedlici. Sraz byl 1. ledna v 11.30, zahájili jsme modlitbou v kostele 
a pak už se na cestu se vydalo devět poutníků včetně dvou dětí  (Anežka na 
koloběžce  a  Lukáš  na  kole).  V  cíli,  v  kostele Narození  sv. Jana  Křtitele  nad 
Radomyšlí, slavil P. Roman Dvořák ve 14 hodin mši svatou s prosbou, aby nám 
Bůh na naší životní cestě žehnal nejen v tomto roce. 



 

Tříkrálová sbírka  
Tříkrálová  sbírka  se  v  Sedlici  a  Mužeticích  konala  v  neděli  6.  ledna, 

v Holušicích již v sobotu 5. ledna. Většina koledníků přišla v neděli do kostela 
sv. Jakuba, kde jim P. Rudolf Hušek požehnal a poděkoval za ochotu věnovat 
čas potřebným. Hned po požehnání a  společném  focení  se  skupinky  rozešly 
do určených oblastí Sedlice a také do Mužetic, aby ještě před obědem obešly 
část své určené  trasy. Po polední přestávce se koledníci opět sešli na místě, 
které  si  dohodli  a  za  zpěvu  písně  "My  tři  králové  jdeme  k  vám",  dokončili 
koledování. Pak už všichni zamířili na  faru, kde se konalo závěrečné setkání. 
Počasí  bylo  celkem  přívětivé,  ale  přesto  se  všichni  rádi  vrátili  do  vyhřátých 
prostor  fary,  kde  pro 
děti  i  vedoucí 
skupinek  bylo 
připraveno  bohaté 
občerstvení. Koledníci 
si  mohli  vyměnit 
zkušenosti a  zážitky  z 
koledování.  Pozdravit 
a  poděkovat  přišel 
také starosta Vladimír 
Klíma,  který  z měšce 
na  stoly  vysypal  zlaťáky  (čokoládové).  Další  odměnou  pro  koledník  byla 
vstupenka  do  sedlického  kina  na  film  "Hotel  Transylvánie  3:  Příšerózní 
dovolená". 

Ale největší odměnou pro všechny byl pocit užitečnosti, radost z toho, že 
mohly udělat  radost  lidem,  kteří přispěli do  sbírky,  a  tak  společně pomohli 
těm,  kteří  jsou  již  závislí  na  druhých.  Prostředky  ze sbírky  byly  použity  na 
podporu  zdravotní  péče  v  Domově  klidného  stáří  v  Sousedovicích  a na 
podporu terénních služeb Oblastní charity Strakonice, které půdobí i na území 
Sedlice. 

Letos došlo k omlazení a  stejně  jako v minulých  letech k  rozšíření počtu 
koledníků. Někteří starší chlapci se už koledování neúčastnili, ale místo nich 
nastoupila  nová  generace  koledníků:  děti  ze  školky  a  z  první  třídy  základní 
školy. Nejmladší účastník byl dokonce  ještě předškolkový: Matěji Šindělářovi 
z Mužetic bylo v den koledování přesně 21 měsíců a jako princ byl rozkošný. 
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Poděkování  patří  všem  koledníkům,  doprovázejícím  dospělým, 
organizátorům i těm, kdo se podíleli na přípravě závěrečného setkání na faře, 
ale především obyvatelům Sedlice za velkorysé příspěvky.  

Ve  Škvořeticích  probíhala 
sbírka  v  sobotu  5.  ledna.  Ve 
dvou  skupinkách  bylo  šest 
koledníků z Blatné pod vedením 
Barbory  Zdychyncové  a Evy 
Čížkové.  

V Čekanicích se sbírka konala 
až  v  sobotu  12.  ledna. 
Koledovaly 4 místní děti  (sestry 
Kristýna  a  Tereza  K.,  Růženka, 
Jitka M.)  

 
V závorce je uveden počet koledujících skupinek. 

  Vybraná částka    Vybraná částka 
Holušice (1)  2 355 Čekanice (1)  3 372 
Mužetice (1)  2 815 Škvořetice (2)  7 435 
Sedlice (7)  38 687 Farnost celkem  54 664 
 
MASOPUSTNÍ VEČEŘE  

V  úterý  5.  března  před  Popeleční 
středou  se  konala  již  podruhé  farní 
masopustní večeře. Po mši svaté jsme 
se  sešli  v  přízemí  na  faře. 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).  

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



 

VELIKONOCE 
Na  Květnou  neděli  14.  dubna  dopoledne  při mši  svaté  zazněly  zpívané 

pašije. Odpoledne se konala pobožnost křížové cesty pro rodiče a děti. Sešlo 
se nás celkem 19, kvůli chladnému počasí jsme zůstali v kostele.  

 
Mši svatou na Zelený čtvrtek a velkopáteční obřady vedl P. Tomáš Koňařík 

ze Štěkně. Na Bílou sobotu dopoledne požehnal P. Rudolf velikonoční pokrmy 
(chléb, vajíčka, beránci, mazance, velikonoční nádivky, maso, uzeniny, sůl aj.), 
večer v Sedlici velikonoční vigílie nebyla. 

V neděli Božího milosrdenství se ve 14 hodin konalo na faře malé divadelní 
představení  ‐  děti  předvedly  tři  scénky  o  Ježíšově  vzkříšení.  Nejprve  starší 
chlapci  jako  vojáci  zaspali  příchod  andělů,  kteří  odvalili  kámen  od  hrobu. 
Následovala  scénka  příchodu  Marie  ke  prázdnému  hrobu  a  její  setkání 
s Ježíšem,  kterého 
nejprve  považovala  za 
zahradníka,  v  podání 
třech  předškoláků. 
A na  závěr  stejný 
příběh  s podrobnějším 
scénářem  předvedený 
šesti  dětmi  z  prvního 
stupně  ZŠ.  Diváci  byli 
rodiče a další příbuzní, 
takže  děti  hráli  bez 
trémy. Byla to zároveň generálka na Noc kostelů, kde již diváků bylo mnohem 
více.  



_____________________________________________________________________________
Farnost Sedlice v roce 2019                                                                                 7 

NOC KOSTELŮ 
Při letošní Noci kostelů (pátek 

24. 5.)  byl  hlavní  vchod  do 
kostela  sv.  Jakuba  uzavřen, 
návštěvníci  vcházeli  bočními 
dveřmi.  Ve  vstupní  chodbě 
kostela byla  totiž herecká  šatna, 
kde se připravovaly na první bod 
programu  děti.  Celkem  13  dětí  
předvedlo  tři  scénky,  které 
připomněly  události,  které  se 
staly  před  dvěma  tisíci  roky 
u prázdného  hrobu  po  Ježíšově  vzkříšení  z  mrtvých.  Následoval  komentář 
k výstavě liturgických předmětů a oděvů, kterou si návštěvníci mohli prohlížet 
celý  večer.  Pak  všichni  vystoupali  na  kůr,  kde  jim  varhaník  Richard 
Semiginovský vysvětlil principy fungování varhan, umožnil podívat se dovnitř 
královského nástroje a předvedl ukázku hry. Následně  ještě několik zájemců 
vyslechlo přednášku o dobrodincích kostela, kterou připravil David Maňhal. 
 
OSLAVY 480 LET POVÝŠENÍ SEDLICE NA MĚSTEČKO 

V sobotu  22.  června  od  13  hodin  proběhly  oslavy  spojené  s povýšením 
Sedlice na městečko, ke kterému došlo v roce 1539.  

V  rámci  zahajovacího  setkání  před  radnicí  zazněla  také  "Modlitba 
jubilující", kterou složil tehdejší děkan Matěj Kolářík v roce 1939 u příležitosti 
oslav 400 let od této události. 

Následovala  historická  vycházka,  která  měla  celkem  šest  zastavení 
a připomenula  významné  události 
z minulosti  Sedlice.  Dvě  scénky  se 
týkaly farnosti:  

Druhá  scénka  se  odehrála  před 
budovou  kostela  sv.  Jakuba 
a připomněla  začátek  jeho  výstavby 
v roce 1744. Tehdejší majitelka panství 
hraběnka  Černínová  rozmlouvala  se 
stavitelem Jermářem o podobě kostela 
a  zahájila  jeho  stavbu  poklepáním  na 
základní kámen.  



 

Třetí vystoupení se konalo před farou. Pojednávalo o výstavbě fary, kterou 
v roce 1908 provázely velké problémy. Občané stavbě nepřáli. Naštěstí zasáhl 
tehdejší  starosta  Josef  Šavrda,  postavil  se  na  stranu  děkana  Františka 
Seyvaltera  a  stavba  byla  schválena.  Atmosféru  doby  dokreslil  dav 
rozhořčených obyvatel Sedlice v dobovém oblečení. 
 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

Na  závěr  oslav  480  let  povýšení 
Sedlice na město se konal v kostele 
sv. Jakuba koncert duchovní hudby. 
Vystoupil  pražský  soubor  Trio 
cantabile  ve  složení  Ludmila 
Vernerová  –  soprán, Václav  Kunt  – 
flétna,  Lydie  Härtelová  –  harfa. 
Zazněly  skladby  G.  F.  Händla,  J.  S. 
Bacha, M. Ravela, F. Mendelssohna 
a  dalších  autorů.  Po  závěrečné 
Biblické písni Antonína Dvořáka odměnili diváci umělce dlouhým potleskem 
a umělkyně  dostaly  jako  poděkování  krásné modré  kytice,  které  se  hodily 
k jejich šatům. 

 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V  neděli  23.  června  poprvé  přijal  svátost  oltářní 
Charlie Stone. Kostel byl pro  tuto událost  slavnostně 
vyzdoben. První čtení z knihy proroka Zachariáše četla 
Charlieho  maminka  Kateřina,  která  také  spolu 
s Charliem přinesla chléb a víno ke slavení eucharistie. 
Zanedlouho  pak  už  nastal  slavnostní  okamžik,  kdy 
Charlie  na  klekátku  před  oltářem  přijal  poprvé  tělo 
Kristovo. 

 
POUTNÍ SLAVNOST 

Poutní slavnost v neděli 28. července byla zahájena slavnostní mší svatou. 
Po ní byl kostel otevřen k volné prohlídce. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
výstavu  o  léčbě malomocenství  zapůjčenou  na  tento  den  z  kláštera  sester 
Congregatio  Jesu  ve  Štěkni.  Odpoledne  přednesl  František  Jirsa  průvodní 



_____________________________________________________________________________
Farnost Sedlice v roce 2019                                                                                 9 

slovo k výstavě. Následovala přednáška o donátorech kostela, kterou stejně 
jako následnou komentovanou prohlídku kostela připravil David Maňhal. 
 
PUTOVÁNÍ Z OBORY NA KŘESOVEC UKONČENÉ VE ŠKVOŘETICÍCH 

V sobotu 7. září se uskutečnila pouť z Obory u Radobytec ke kostelíku na 
Křesovci. Pouť připravily sestry těšitelky (www.sestrytesitelky.eu) na památku 
své  zakladatelky Matky  Rosy  ‐  Barbory  Vůjtěchové.  Barbora  Vůjtěchová  se 
v Oboře narodila a  jako mladá chodila na pouť ke kostelíku nad Pacelicemi. 
Sestry  měly  obrázek  místa  kam  jejich  zakladatelka  chodila,  ale  dlouho 
nemohly  určit,  kde  se  stavba  nachází.  Až minulý  rok,  při  návštěvě  farnosti 
Radobytce, se podařilo místo určit.  

Sestry  přijely  v  sobotu  ráno  ke  kapličce  v  Oboře,  kde  v  10  hodin  pouť 
začínala. Devět  sester  bylo  z  Rajhradu  u  Brna,  dvanáct  ze  Slovenska  a  dvě 
dokonce  až  z  Argentiny.  Přivítaly  je  starostka  Mirotic  Martina 
Mikšíčková a Marcela  Vašínová,  starostka  Cerhonic,  kde  bylo  připraveno 
zázemí a program pro  sestry, které  se necítily na pěší pouť a dojely do  cíle 
auty. Kromě občerstvení a modlitby v zámecké kapli vyslechly také přednášku 
pana Přibyla o počátcích křesťanství v jižních Čechách. Pěší pouti se účastnily 
nejen sestry těšitelky, ale i lidé z okolních farností. Za mírného mrholení jsme 
šli přes Radobytce, kolem Bořic do Jarotic, kde rodina Veselých připravila pro 
poutníky výborný oběd (pečené maso, zelenina, koláče). Cestou  jsme se pod 
vedením moderátorky sestry Heleny modlili, zpívali, povídali si, navzájem se 
seznamovali.  Doufali  jsme,  že  mrholení  přestane,  ale  mrholení  naopak 
postupně přešlo v drobný déšť, který nás provázel celou druhou část pouti. 

Na  závěr  pouti  byla 
plánována  mše  před 
kostelíkem  nad 
Pacelicemi.  Barokní 
kostel  Proměnění  Páně 
na  vrchu  Křesovec  již 
desítky  let  chátrá,  jeho 
technický  stav  je 
žalostný.  Byl  postaven 
v letech  1763–1765, 
zřejmě podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera nebo jeho žáků. Kostelík je 
nyní v majetku spolku Omnium, který postupně začíná s jeho záchranou. 



 

Ve  Škvořeticích  a  Pacelicích  věnovali  místní 
občané přípravě  závěru poutě hodně úsilí a  času. 
V sobotu  týden  před  poutí  vyrazili  na  brigádu  ke 
kostelíku,  zbavili  jeho  okolí  náletových  dřevin, 
stromů,  posekali  trávu.  V  den  pouti  tam  pod 
vedením  starosty  Jaroslava Chlandy navezli  lavice 
a stoly.  Další  brigáda  byla  v  kapli  Panny  Marie 
Bolestné  ve  Škvořeticích,  kde  byl  proveden  velký 
úklid pro případ deštivé  varianty pouti. A deštivá 
varianta  opravdu  nastala.  Závěrečnou mši  sloužil 
ve zcela zaplněné kapli ve Škvořeticích P. František 
Hemala,  člen  komunity  petrinů  v  Písku.  Během 
mše  déšť  ustal  a  po  skončení  mše  připravili 

škvořetičtí pro účastníky u kaple bohaté pohoštění.  
Velký dík patří sestrám těšitelkám za iniciativu a všem, kteří se na přípravě 

pouti podíleli.  
 
SETKÁNÍ NA HŘBITOVĚ 

V pátek 1.  listopadu v předvečer Vzpomínky na všechny věrné zemřelé se 
konalo na hřbitově u kostela  setkání dětí a  rodičů.  Sešlo  se nás  celkem 16. 
Hřbitov  byl  ozářen  světlem  ze  svíček  na  slavnostně  upravených  hrobech. 
Úkolem dětí bylo nalézt pozapomenuté hroby, ke kterým letos nikdo nepřišel 
zavzpomínat na své předky. Nebylo jich mnoho, ale nakonec každé dítě našlo 
alespoň  jeden  opuštěný  hrob.  Pokaždé  jsme  se  u  něj  všichni  shromáždili, 
přečetli  jsme  jména  na  náhrobku  (pokud  bylo možné  je  ve  světle  baterky 
přečíst) a pomodlili jsme se za lidi zde pochované. 
 
KONCERT 

Ještě  před  začátkem  adventního 
období v sobotu 23. listopadu se v kostele 
sv.  Jakuba  uskutečnil  koncert  duchovní 
hudby.  V  podání  tria  Blanka  Nosková  ‐ 
zpěv, Marta Talířová ‐ housle, Aleš Nosek ‐ 
varhany.  Zazněly  skladby  J. S. Bacha, 
F. Schuberta, A. Dvořáka a dalších autorů. 
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VIKARIÁTNÍ KONFERENCE 
V úterý 17. prosince  se  konala  v  Sedlici  vikariátní  konference  ‐ pracovní 

setkání  kněží  strakonického  vikariátu.  Zahájena  byla  v  9  hodin mší  svatou 
v kostele. Hlavním  celebrantem  byl  P. Miroslav  Šašek  ze  Strakonic.  Setkání 
pokračovalo jednáním na faře a obědem v restauraci Na Velké. 

 
VÁNOCE 

O  štědrovečerním  dni  od  14  do  15  hodin  bylo  v  kostele  sv.  Jakuba 
k dispozici betlémské světlo. V České republice se tato tradice dodržuje již 30 
let.  Světlo  k nám putuje přímo  z místa narození  Ježíše  ‐  z Betléma a o  jeho 
přepravu  se  starají  skauti. Mnoho občanů Sedlice využilo příležitost  zajít do 
kostela,  na  chvíli  se  zastavit  u  jesliček  a  přinést  si  do  svých  domovů 
světlo ‐ symbol míru a vánočního pokoje. Další možnost navštívit kostel byla 
při  "půlnoční"  mši  svaté,  která  začala  již  ve  22  hodin.  Na  závěr  všichni 
přítomní zazpívali koledu "Narodil se Kristus Pán". 

Na  svátek  sv.  Štěpána  26.  prosince  zorganizovala  Kateřina  Prexlová 
tradiční  zpívání  dětí  u  jesliček.  Několik  známých  koled  děti  nacvičovaly 
v adventním  čase  pod  vedením  varhaníka  Richarda  Semiginovského. 
Příležitostný  sbor  letos  tvořilo  14  dětí  a  některé  koledy  si  s  nimi  z  kůru 
zazpívalo  i několik odvážných maminek. Děti nejen zpívaly: Anička Šavrdová 
doprovázela  koledy  hrou  na  housle.  Píseň  "Chtíc  aby  spal"  na  varhany 
doprovodila Anežka Prexlová, Lukášek a Sandra Růžičkovi na flétny. 



 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FARNOSTI 
Římskokatolická farnost Sedlice 
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná 
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FARNOST SEDLICE V ROCE 2019 
Redakce 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. 


