
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Farnost Sedlice 
v roce 2020 

 



 

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 
v Sedlici  nepůsobil.  Oba  duchovní  působili  také  ve  farnostech  Blatná, 
Černívsko,  Kadov  a  Záboří. Ve  stejných  farnostech  byl  ustanoven  ke  službě 
trvalý jáhen František Jirsa.  

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.  
Při  nedělní mši  sloužili  u oltáře  obvykle  tři  akolyté, Martin  Čapek, David 

Maňhal a Pavel Polánka a ministrant 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.  

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  úklid  a  výzdobu  kaple  Panny  Marie  Lurdské  na  hřbitově  se  staraly 
zejména Jiřina Prokopcová s dcerou Jitkou. 
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NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2020 

NOVOROČNÍ PUTOVÁNÍ  
Do  kostela  Narození 

sv. Jana  Křtitele  nad 
Radomyšlí  se  první  den 
nového  roku  vydalo  šest 
pěších  poutníků  a  ještě  dva 
nejmladší účastníci vyrazili na 
koloběžkách.  Další  lidé  ze 
Sedlice  dorazili  ke  kostelu 
auty  před  14  hodinou.  
Připojili  jsme  se k poutníkům 
ze Strakonic a  společně  jsme 
slavili  mši  svatou,  kterou 
sloužil P. Roman Dvořák. 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce v naší zemi, slavila 20. výročí 
vzniku.  V  Sedlici  se  v  této  formě  konala  po  sedmé  a  stejně  jako  v  celé 
republice bylo počet koledníku opět o něco vyšší než minulý rok ‐ viz tabulka.   

Sbírka  začala  v  sobotu  4.  ledna  v Němčicích,  kde  se  koledovalo  poprvé. 
V sobotu  tři  králové  chodili  a  zpívali  také  v Holušicích. V neděli 5.  ledna  se 
koledníci shromáždili v kostele a  jistě nelitovali, protože při mši svaté mohli 

slyšet  Českou  mši  vánoční  od 
Jana  Jakuba  Ryby  v  provedení 
sboru sv. Martina z Radomyšle. 
Na  závěr mše  P.  Rudolf  Hušek 
požehnal  všem  koledníkům 
a vyslal je do ulic. Osm skupinek 
si  rozdělilo  Sedlici  tak,  aby  se 
zastavily  u každého  domu, 
devátá koledovala v Mužeticích. 
Kromě  nejmenších  koledníků 
chodily  děti  dopoledne 



 

i odpoledne a na závěr se všichni setkali na faře, kde pro ně bylo připraveno 
bohaté občerstvení.   

Pozdravit a poděkovat přišel také starosta Sedlice Vladimír Klíma. Z měšce 
na  stoly vysypal bonbóny, které  si děti  rychle posbíraly. Další odměnou pro 
koledníky  byla  volná  vstupenka  do  sedlického  kina  na  příběh  "Velké 
dobrodružství  Čtyřlístku".  Starosta nešetřil  chválou, ale  také  si posteskl nad 
jednou  trasou  koledníků  označenou  poházenými  prázdnými  sáčky  od 
tříkrálových cukříků.  

V  sobotu  4.  ledna  proběhla  sbírka  také  ve 
Škvořeticích,  kde  koledovaly  dvě  skupinky  složené 
převážně z blatenských dětí. 

V  Čekanicích  následující  sobotu  11.  ledna 
koledovaly  dvě  skupinky  složené  z  místních  dětí,  na 
závěr  se  všichni  sešli  k  občerstvení  ve  společenské 
místnosti na obecním úřadě. 

Poděkování patří dětem i doprovázejícím dospělým, 
těm, kdo připravili závěrečné pohoštění, ale  především 
všem  obyvatelům  za  otevřená  srdce  a ochotu  přispět 
na dobrou věc. 

Rok  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet 
koledníků  7 20 21 23 25  29 31 

Vybraná 
částka Kč  11 421 18 936 28 061 30 366 35 756 43 857 47 825 

 

Koledníci v Čekanicích
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MASOPUSTNÍ GULÁŠ 
Masopustní  setkání  se  letos  konalo  v  neděli  23.  února  odpoledne 

v hasičské  zbrojnici  formou  soutěže  o  nejlepší  guláš.  Kromě  farníků  byli 
pozváni  také  rodiny,  jejichž  členové  se  aktivně  zapojili do  Tříkrálové  sbírky. 
Sešlo  se  jedenáct  gulášů,  které  hodnotila  tříčlenná  porota.  Role  číšníků, 

zásobujících porotu vzorky gulášů, se ujaly děti 
vybavené  pravými  číšnickými  zástěrami: 
Anežka  Prexlová,  Lukáš  a  Zbyněk  Hrdličkovi. 
Porota  neměla  lehkou  práci:  prohlédnout, 
přivonět, ochutnat,  zhodnotit, porovnat,  zapít 
pivem...  A už  přistál  na  stole  nový  vzorek  a 
zase:  prohlédnout,  přivonět,  ochutnat, 
zhodnotit, ...  

Porota  vybrala  jako  nejlepší  guláš Roberta 
Štěpána  ml.  Cenou  pro  vítěze  byla  velká 
vařečka,  ze  které  měla  největší  radost  jeho 
dcera  Sára.  My  ostatní  jsme  to  měli 
jednodušší:  každý  ochutnal  dva  až  tři  guláše, 
protože víc už  to nešlo a nikomu nevadilo, že 
jeho guláš nevyhrál. Pěkné nedělní odpoledne 
strávené ve společnosti guláše, cibule, chleba a 
piva se všem líbilo. 

 
JARO S COVIDEM 

V  souvislosti  s  vládním  vyhlášením  stavu  nouze  v  důsledku  pandemie 
COVID‐19  vydal  13.  března  biskup  Vlastimil  Kročil  nařízení,  kterým  zrušil 
všechny  veřejné  bohoslužby,  společné  pobožnosti,  duchovní  obnovy, 
modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích. 

Společné  setkávání  nebylo  možné,  ale  individuální  přístup  do  kostela 
zakázán  nebyl,  a  tak  byl  v  Sedlici  každou  neděli  kostel  otevřen  a  od  devíti 
hodin do pozdního odpoledne  se  tam po hodině nebo po půlhodině  střídali 
farníci, kteří se tam v tichu modlili. Tímto způsobem jsme prožili i Velikonoce. 

Od neděle 26. dubna  již bylo povolena bohoslužba pro patnáct účastníků 
za následujících podmínek:  
‐ V  kostele  musí  lidé  dodržovat  minimální  rozestupy  dva  metry  mezi 

účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny). 



 

‐ Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce. 
‐ Všichni  účastníci  bohoslužeb  mají  roušku  vyjma  okamžiku  přijetí 

Eucharistie. 
‐ Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou. 
‐ Kněz  si  desinfikuje  ruce  minimálně  před  začátkem  bohoslužby,  před 

podáváním Eucharistie a po něm. 
‐ Délku  bohoslužby  je  třeba  při  zachování  liturgických  předpisů  zbytečně 

neprodlužovat. 
‐ Kostel  je  po  bohoslužbě  řádně  vyvětrán  a  jsou  desinfikovány  kontaktní 

plochy (kliky, lavice apod.) 
‐ Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče. 
‐ Je  omezen  přístup  věřících  do  dalších  míst  v  kostele  mimo  hlavní 

bohoslužebný prostor. 
Omezení  na  15  účastníků  platilo  tři  neděle. Od  11.  května  byl  povolený 

počet účastníků bohoslužeb při dodržení výše uvedených opatření zvýšen na 
100, což pro naši farnost prakticky znamenalo zrušení omezení. 
 
NOC KOSTELŮ 

Noc kostelů byla kvůli pandemii přeložena z května na 12.  června a byla 
věnována zvonům. Zvonění klekání v 18 hodin slyšíme pravidelně každý den, 
tentokrát  také  znamenalo  zahájení  Noci  kostelů.  Úvodní  čtvrthodinka 

nepatřila  zvonům,  ale  varhanám  a 
Anežce  Prexlové  a Aničce  Šavrdové, 
které  zahrály  několik  skladbiček, 
které se naučily pod vedením Jarmily 
Eignerové.  

V  kostele  byla  možnost 
prohlédnout  si  výstavu  o  zvonech. 
Několik  panelů  bylo  věnováno 
sedlickým  zvonům,  které  byly  v 
minulém  století  dvakrát  zabaveny  k 
válečným  účelům  a  dvakrát  znovu 
pořízeny.  Současné  zvony  byly 
pořízeny  v  roce  1972,  kdy  v  Sedlici 
působil  petrin  P.  František  Bernard 

Šiman. Vyrobilo  je dnes  již zaniklé zvonařství v Apoldě v Německu. Současně 
s výstavou  bylo  možné  vystoupat  po  78  schodech  na  věž  a  prohlédnout 
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i poslechnout si zvony zblízka. 
Zvony  zabírají  skoro  celý 
prostor jednoho patra ve věži, 
a  tak  se  návštěvníci  museli 
střídat ve  skupinkách po pěti. 
U  zvonů  je  přivítala  a  na 
dotazy  odpovídala  Hana 
Hrdličková se synem Lukášem. 
Zájemci  o  prohlídku  zvonů 
museli  na  prohlídku  čekat,  a 
tak se původně plánovaný čas 
do 19 hodin protáhl skoro o hodinu a stejně se na všechny nedostalo.   
 
NAROZENINY PANÍ MARIE VÁLKOVÉ 

V neděli 5. července po mši svaté poblahopřál P. Rudolf k 90. narozeninám 
paní Marii Válkové a poděkoval jí za dlouholetou varhanickou službu. Všichni 
přítomní vyjádřili dík paní varhanici potleskem. 

 
NÁVŠTĚVA DĚTÍ V KOSTELE 

Ve třetím červencovém týdnu probíhal v Sedlici příměstský dětský tábor a 
v úterý 14. 7. navštívily děti  také kostel. Mnohé z nich  ještě nikdy v kostele 
nebyly. Nejvíce je zaujala zobrazení různých zvířátek, kterých je v kostele celá 
řada a z nich nejvíce velká ryba polykající proroka Jonáše, která  je na spodní 
části kazatelny. Dostaly papír a pastely a mohly velrybu namalovat. Obrázky 
pak byly vystaveny v kostele při poutní slavnosti. Na závěr děti vystoupaly do 
věže ke zvonům.  

 



 

POUTNÍ SLAVNOST 
Poutní  slavnost 

v neděli  28.  července 
byla  v  9.45  zahájena 
slavnostní mší svatou. 
Protože  se  při  Noci 
kostelů  nedostalo  na 
všechny  zájemce 
o prohlídku zvonů, 
bylo  po  mši  možné 
v kostele  shlédnout 
výstavu  o  zvonech 
a odpoledne prohlédnout si zvony ve věži. Program byl ukončen přednáškou 
o zvonech a komentovanou prohlídkou kostela. 
 
POUŤ PO STOPÁCH MATKY ROSY DO ŠKVOŘETIC 

12.  září  v  deset  hodin  dopoledne  upozornil  hlas  zvonu  z  kapličky 
sv. Václava v Oboře u Radobytec na mimořádnou událost  ‐ začátek poutě ve 
stopách  Matky  Rosy  Vůjtěchové.  Z  Rajhradu  přijely  tři  sestry  a  pět  laiků. 
Celkem se sešlo dvacet sedm pěších poutníků. Byl mezi nimi také P. František 
Hemala, petrin z Písku, duchovní správce farnosti Radobytce.  

Sestra  Františka,  představená  rajhradského  kláštera,  všechny  přivítala. 
Připomněla,  že Matka Rosa na  tuto pouť  chodila. V  srdci nesla  Pána  Ježíše 
a jemu celou cestu věnovala. Vyzvala přítomné, aby si každý zvolil svůj poutní 

úmysl.  Po  modlitbě 
vykročila    zpívající 
skupina  na  cestu.  Asi 
po  hodině  došli  za 
vyzvánění  zvonů  ještě 
čerství  poutníci  ke 
kostelu  sv. Ondřeje 
v Radobytcích.  Po 
vyslechnutí  slov 
z Písma  a  myšlenek 
z textů  Matky  Rosy, 
pokračovali do Bořic. 
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V  Jaroticích vítala poutníky otevřená kaplička. Po modlitbě si všichni  rádi 
odpočinuli  ve  stínu  stromů  a  poobědvali. Minulý  rok  při  pouti  celou  dobu 
mrholilo nebo mírně pršelo. Letos bylo krásné slunečné počasí. Všichni uvítali, 
že cesta pokračovala lesem a po louce. Někteří se prošli trávou bosí. Určitě to 
tak činila i dávná procesí. Od křížku nad Škvořeticemi vedla cesta po silnici až 
ke kapli Panny Marie Bolestné. Poutníci spolu s farníky ze Škvořetic, Sedlice, 
Pacelic,  Radobytců  a  Blatné  ji  zcela  zaplnili.  Vzhledem  k  protiepidemickým 
opatřením  měli  všichni  účastníci  v prostorách  kaple  roušky.  P. František 
Hemala sloužil mši svatou. Připomněl odkaz Matky Rosy Vůjtěchové. Vyslovil 
přání,  aby  se  v započaté  tradici  obnovených  pěších  poutí  pokračovalo. 
Poděkoval  zastupitelům  a  obyvatelům  obce  Škvořetic  za  přípravu  kaple 

a vlídné přijetí. Po mši svaté obdarovaly sestry přítomné obrázky a Novénou 
s přímluvnou modlitbou k Matce Rose. Škvořetičtí připravili posezení a bohaté 
občerstvení ‐ kávu, čaj, pouťové koláčky.   

 
PODZIM S COVIDEN 

Koncem  září  se  prudce  zhoršila  epidemiologická  situace,  od  5.  října  byl 
opět  vyhlášen  nouzový  stav  a  v  souvislosti  s  tím  docházelo  k  postupnému 
omezování návštěvnosti bohoslužeb. Od 12. 10. byl počet účastníků omezen 
na  deset,  od  14.  10.  na  šest. Od  22.  10.  začal  platit  zákaz  všech  veřejných 
bohoslužeb.  Stejně  jako  na  jaře  byl  každou  neděli  otevřen  kostel,  kde  se 
farníci střídali po hodinách. 

Od  neděle  22.  listopadu  byl  povolena    účast  na  bohoslužbě  15  lidem 
(kromě služby u oltáře). 



 

Od  3.  prosince  bylo  omezení  ve  vládním  nařízení  stanoveno  procenty 
z celkového počtu míst k sezení: shromáždění pořádaného církví v kostele se 
nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k 
sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, 
po  většinu  času  sedí  na  sedadlech,  dodržují,  s  výjimkou  členů  domácnosti, 
minimální  rozestupy  2 metry mezi  účastníky  sedícími  v  jedné  řadě  sedadel, 
před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání 
ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému 
zpěvu. Dodržování tohoto opatření neznamenalo pro účast  na bohoslužbách  
prakticky žádné omezení.  

Obvyklé mikulášské  setkání  v Blatné  se nemohlo uskutečnit,  ale Mikuláš 
ani  letos  na  děti  nezapomněl.  V  neděli  6.  12.  našly  děti  v  kostele  tradiční 
balíčky s dobrotami. 

Od  18.  do  23.  prosince  byla  povolená  obsazenost  snížena  na  20% míst 
k sezení. Po Vánocích od 27. prosince byla povolená obsazenost  snížena na 
10%  míst  k  sezení.  Dodržování  desetiprocentní  obsazenosti  kostela  by  již 
znamenalo snížení obvyklé účasti věřících na bohoslužbách.   
 
ŠTĚDRÝ DEN 

Prosinec  a začátek 
nového  roku  je 
každoročně  bohatý 
na  různá  setkávání. 
V roce  2020  však 
kvůli  opatřením, 
jejichž  cílem  bylo 
omezit  šíření potvory 
zvané covid‐19, byla 
většina  akcí  zrušena 
nebo proběhla pouze 
symbolicky  on‐line. 
Možnost  dojít  si  na 
Štědrý den odpoledne do kostela sv. Jakuba pro betlémské světlo byla jednou 
z mála událostí, které bylo možné se zúčastnit  fyzicky  i při dodržování všech 
omezujících nařízení. To byl zřejmě důvod, proč návštěvníků bylo o dost více 
než v minulých letech.  
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Letos  proběhlo  předání  světla  do  České  republiky  netradičně.  Vzhledem 
k omezeným  možnostem  cestování  mezi  státy  si  světlo  předali  skauti 
v Mikulově, přímo na hranici Česka a Rakouska v neděli 13. prosince. V sobotu 
19.  prosince  proběhl  již  podle  obvyklého  scénáře  rozvoz  vlaky  po  hlavních 
tratích po  republice. A  jak  se dostalo betlémské  světlo do kostela v Sedlici? 
Stejně  jako  v minulých  letech  zajistil  vyzvednutí  světla  z  vlaku  Jan  Valášek 
z Blatné a od něj ho do Sedlice přivezl a do kostela donesl Eduard Prexl ml.  

Pro  Betlémské  světlo  bylo 
možné  do  kostela  zajít  mezi 
14  a  15 hodinou. Návštěvníci 
přicházeli v rouškách zapálit si 
svoji  svíčku  po  malých 
skupinkách  tvořených 
rodinnými  příslušníky. 
Ukázněně  čekali,  až  na  ně 
přijde  řada,  pokud  se  jich 
sešlo  více,  čekali  venku  před 
kostelem. Většina návštěvníků 
se také na chvíli zastavila před 
rozsvícenými  jesličkami.  Z 
kůru  kostela  bylo  slyšet 
varhany  a  zpěv ‐ manželé 
Semiginovští  zkoušeli  koledy 
na  vánoční  bohoslužby. 
Venkovní  podnebí  příliš 
betlémskému  světlu  nepřálo. 
Při prvním pokusu donést  světlo  z  auta do  kostela  silný  závan  větru  světlo 
zhasl. Naštěstí měl  Eduard  Prexl  betlémské  světlo  ještě  doma  a  po  několik 
minutách  čekání  se  druhý  pokus  o  přenesení  do  kostela  podařil.  Také  po 
zapálení  vlastních  svíček  nebo  lucerniček  mnohým  betlémsko  světlo  před 
kostelem nebo cestou domů zhaslo a  museli se vrátit pro světlo ještě jednou 
s vylepšenou ochranou proti větru. 

Na  Štědrý  den  tak  betlémské  světlo,  symbol  rodinného  pokoje,  lásky 
a naděje, prozářilo mnohé naše domovy. 

V 16 hodin sloužil P. Hušek "půlnoční" mši svatou. 
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FARNOST SEDLICE V ROCE 2020 
Texty Ludmila a František Jirsovi, Jana Kučerová 
Foto Hana Hrdličková, František Jirsa  
Tisk MAKO Blatná, T. G. Masaryka 112, Blatná 
Neprodejné. Náklady na jeden výtisk jsou 10 Kč. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 


