
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Farnost Sedlice 
v roce 2021 

 



 

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.  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 ministranti bratři 
Joseph  a  Charlie  Stone  a Martin  Kafka.  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, v jejímž vedení se střídali akolyté. 

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

Pravidelně se po měsíci ve službě střídalo pět dvojic žen.  
O  úklid  a  výzdobu  kaple  Panny  Marie  Lurdské  na  hřbitově  se  staraly 

zejména Jiřina Prokopcová s dcerou Jitkou. 

 SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ  
V době covidu, kdy nebylo vhodné stýkat se osobně, organizovali Ludmila 

a František Jirsovi setkávání dětí vždy v neděli dopoledne on‐line na platformě 
Zoom. Připojovali  se  také děti z Blatné a dalších  farností,  často  se zúčastnili 
i rodiče.  Od  září  probíhalo  setkávání  dětí  ze  Sedlice  již  fyzicky  v  neděli 
dopoledne po mši svaté u Jirsů doma. 
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NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2021 
 
ZAČÁTEK ROKU S COVIDEM 

Od  27.  prosince  2020  bylo  omezení  shromaždování  ve  vládním  nařízení 
stanoveno procenty z celkového počtu míst k sezení: 

shromáždění  pořádaného  církví  nebo  náboženskou  společností  v  kostele 
nebo  v  jiné místnosti  určené  pro  náboženské  obřady  se  nesmí  účastnit  více 
účastníků,  než  odpovídá  obsazenosti  nejvýše  10  %  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  s  výjimkou, 
kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, 
aby bylo zabráněno šíření kapének. 

Do kostela byla přineseny židle z fary, o něco zvýšil počet míst k sezení, ale 
i tak dodržování předepsané obsazenosti znamenalo pro návštěvníky kostela 
jisté omezení.   
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DOBĚ PANDEMIE 

Koncem  roku  2020  jsme  se  jako obvykle  začali  připravovat na  lednovou 
Tříkrálovou  sbírku.  Již  koncem  listopadu  proběhlo  koordinační  setkání 
v  sídle  charitní  Pečovatelské  služby  v  Blatné.  Bylo  jisté,  že  vzhledem 
k  pandemii  nemoci  covid‐19  bude  sbírka  jiná  než  v  minulých  letech,  ale 
okolnosti  vypadaly  nadějně.  Epidemická  situace  se  zlepšovala,  omezení  se 
zmírňovala,  Protiepidemický  systém  (obecně  nazývaný  PES)  přešel  do 
čtvrtého stupně namísto nejtvrdšího pátého. 

A  tak  jsme  naplánovali  průběh  sbírky  s  mnoha  omezeními:  nebude 
obvyklé  požehnání  koledníků  v  kostele,  nebude  zahajovací  koncert, 
koledníci  budou  mít  roušky,  budou  dodržovat  odstup  2  metry,  nebudou 
zpívat,  nebudou  vstupovat  do  domů,  s  pokladničku  bude  manipulovat 
pouze dospělý doprovod, bude mít při tom rukavice, ... 

V minulých  letech  jsme vždy obešli všechny  třídy v  základní  škole a  zvali 
děti  ke  koledování  ‐  to  letos  také  odpadlo  a  tak  jsme  obvolali  vedoucí 
skupinek a větší děti z loňského koledování. Trochu jsme se obávali, že budou 



 

mít  strach  z  nákazy,  ale  všichni  rádi  souhlasili  s  tím,  že  půjdou  v  neděli 
3. ledna koledovat. 

Když  nebylo možné  zpívat,  vyrobili  jsme  plakáty  s  nápisy,  které  budou 
koledníci  ukazovat  ‐  formát  A3,  vytisknout  barevně,  oboustranně, 
zalaminovat ‐ pro každou skupinku 3 plakátky, celkem 10 skupinek.  

Z  Blatné  jsme  přivezli  křídy,  cukříky,  kalendáříky  a  hlavně  pokladničky, 
které jsme na Městském úřadě zapečetili. 

A  pak  jsme  už  jen  sledovali,  jak  se  postupně  situace  zase  zhoršuje,  jak 
se zlobivý PES chystá na pátý stupeň a  jak se tam po Vánocích přesunul. Od 
vedení  charity  přišel  pokyn,  že  po  dobu  5.  stupně  PES  koledníci  nevyjdou, 
koledování po domech bylo definitivně zrušeno. Plakáty zůstaly schované ve 
skříni a všichni jsme doufali, že už je příští rok nebudeme potřebovat. 

Přispět do sbírky bylo možné on‐line a v hotovosti do dvou pokladniček  ‐ 
jedna  byla  v  neděli  v  kostele  a  druhá  dva  týdny  v  kanceláři  na Městském 
úřadě. Celkem se vybralo 15.040 Kč.     
 
NOC KOSTELŮ 

Při  Noci  kostelů  jsme  věnovali  pozornost  památce  zemřelých,  jejich 
hrobům, připomněli  si  jejich pozemskou  službu druhým  i Pánu. Přibližně 30 
návštěvníků  vytvořilo  živé  společenství, procházeli  jsme hřbitov,  zastavovali 
jsme se u některých hrobů a vzájemně jsme si doplňovali informace. Největší 
pozornost vzbudil fotoobraz dvakrát ukradené sochy Panny Marie Bolestné ve 
výklenkové kapli ve zdi v dolní části hřbitova. Večer doplnila výstava v kostele 
a  soutěž  "Jak  znáte  náš  hřbitov?"  Účastníci  dostali  do  ruky  papír  s  řadou 
zobrazení  různých  částí  náhrobků  a  měli  určit,  které  z  nich  nejsou  na 
sedlickém hřbitově. Odměnou soutěžícím byl výtisk Nového zákona.                              
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NÁVŠTĚVA DĚTÍ V KOSTELE 
V  první  polovině  července  probíhal  v  Sedlici  příměstský  dětský  tábor 

a v pondělí 12. 7. navštívily děti také kostel. Hana Hrdličková pro ně připravila 
test (viz níže) a při vyhodnocování odpovědí provedla děti celým kostelem. 
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POUTNÍ SLAVNOST 
Při slavnosti sv. Jakuba v neděli 25. července po slavnostní mši svaté zůstal 

kostele otevřený po celý den. K vidění byly práce dětí z příměstského tábora 
inspirované  návštěvou  kostela  a  hřbitova  i  výstavka  věnovaná  zajímavým 
náhrobkům  na  hřbitově.  Od  15  hodin  proběhla  komentovaná  prohlídka 
kostela, kterou tradičně připravil David Maňhal, o následnou komentovanou 
prohlídku hřbitova se pak podělili František Jirsa a Hanka Hrdličková.  

 
POUŤ NA SVATOU HORU 

 Letos byla pouť pouze jednodenní v sobotu 2. října. Využili jsme vlaku do 
Březnice, kde nás už nedočkavě vyhlížely 4 poutnice. Hanka s Jarmilkou vyšly 
den předem ze Sedlice a měly v nohou už 30 km.    Ivonka vyběhla v 5 hodin 
ráno z Bezdědovic a Jana přijela vlakem z Písku.  

Po    společné  modlitbě  na  nádraží  jsme  putovali  do  Horčápska. 
V Tochovicích  nám  kostel    sv. Martina  ochotně  otevřela  paní  Tůmová.  Pak 
dvanáct  poutníků  pokračovalo  směr  Ostrov,  slunce  nás  hřálo  do  tváří 
a teplota byla příjemná, asi 17 stupňů.  

V 17 hodin  jsme slavili na Svaté Hoře mši svatou společně s farníky, kteří 
přijeli auty a ochotně nabídli odvoz pěším. 



 

ZEMŘELA PANÍ MARIE VÁLKOVÁ 
(6. 7. 1930 ‐ 29. 11. 1921) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paní Marie prožila dětství v Domažlicích, vystudovala učitelský ústav v Plzni a 
jako učitelka mateřské školy přišla v roce 1954 do Sedlice. Vdala se za Rudolfa 
Válka, postavili si domek. Dlouhé roky sloužila  jako varhanice nejen v Sedlici, 
ale i v okolních farnostech.  
 
VÁNOCE 

Několik dní před Vánoci navštívily kostel děti ze sedlické mateřské školy. 
Poslechly  si vánoční příběh, prohlédly  si některé  zajímavosti   v kostele a na 
závěr návštěvy se zastavily u jesliček.  

Na Štědrý den odpoledne si lidé ze Sedlice i okolí přicházeli do kostela pro 
betlémské  světlo,  které  stejně  jako  v  minulých  letech  do  Sedlice  přivezl 
Eduard Prexl. "Půlnoční" mše svatá byla ve 22 hodin. 

V pondělí 27. prosince proběhlo v kostele vánoční zpívání. Antonín Knížek 
na elektrickou kytaru a Anna Šavrdová na housle zahráli a společně zazpívali 
několik vánočních písní. 
 
FARNOST SEDLICE V ROCE 2021 
Texty Ludmila a František Jirsovi  
Foto na titulní straně Josef Eigner 
Neprodejné. Náklady na jeden výtisk jsou cca 10 Kč. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 


