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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FARNOSTI
Římskokatolická farnost Sedlice je součástí 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.
Administrátorem excurrendo byl R. D. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki,
polský kněz dojíždějící z Blatné. Od 1. listopadu 2016 byl do farnosti
ustanoven ke službě trvalý jáhen František Jirsa.
Českobudějovickým biskupem byl Mons. ThDr. Vlastimil Kročil Ph.D.,
pomocným biskupem Pavel Posád. Vikářem strakonického vikariátu byl
R. D. Roman Dvořák, farář strakonické farnosti.

BOHOSLUŽBY A SLUŽBY V KOSTELE
Pravidelné nedělní bohoslužby se konaly v 9.45. Mše byla také v úterý
večer, kromě letních měsíců. Ve všední den navštěvovalo bohoslužby 7-10
věřících.
Při nedělní mši sloužili u oltáře tři akolyté - Martin Čapek, David Maňhal
a Pavel Polánka a tři chlapci ve školním věku, Jakub a Šimon Semiginovských
a Joseph Stone. Službu kostelníka zastával František Talián, jeho zástupcem
byl Josef Prexl.
Bohoslužby v neděli i v úterý doprovázel na varhany František Hajdekr, od
poloviny roku se v neděli střídal s Richardem Semiginovským.

Dlouholetý kostelník pan František Talián oslavil v listopadu 80. narozeniny.
Na snímku s manželkou Zdenkou přijímá gratulaci od farníků.
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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 5 dětí.

ÚKLID KOSTELA
Úklid kostela a úprava květinové výzdoby se prováděly každý týden.
Pravidelně se po měsíci střídalo pět dvojic. Od září to byly: Marie Šestáková
a Marie Matějovská, rodina Miloslavy Prexlové, rodina Marie Čapkové,
Ludmila Rodinová a Hana Maňhalová, Marcela Bolinová a Iveta Vágnerová.
O výzdobu kaple Panny Marie Lurdské na hřbitově se starala Jiřina
Prokopcová spolu s dcerou Jitkou.

MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
Modlitební společenství pod vedením Ivety Vágnerové se scházelo podle
možností v pátek večer v maximálním počtu pěti lidí v bytě Vágnerových nebo
Jirsových. Členové společenství se podíleli také na vedení májových
a říjnových mariánských modliteb a křížových cest v postní době.

STATISTIKA ROKU 2016
Za rok bylo podáno celkem 2 100 svatých přijímání, svátost nemocných
byla udělena šestkrát.
Pokřtěny byly 3 malé děti: Kryštof Pavlík, Amálie Vágnerová a Anna
Žáková.
První svaté přijímání přijali Zbyněk Hrdlička, Joseph Stone, Ella Stone.
A také Martin Kafka z Blatné.
V Blatné byla biřmována Anna Čapková.
Církevní sňatek uzavřeli Lucie Syrová a Miroslav Maleček, Anna Čapková
a Petr Šuba, Kristýna Vrbová, rozená Růžičková a Libor Vaníček.
Pohřeb v kostele měli Jan Veselý (nar. 1935), Lubomír Jareš (1956),
Miloslav Koubek (1942), Anna Hlaváčová (1926), Karel Balcar (1940),
Radoslava Krejčová (1938) a Božena Kostohryzová (1933).
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2016
Nemovitý majetek farnosti tvoří kostel sv. Jakuba (národní kulturní
památka), kaple Panny Marie Lurdské na hřbitově, farní areál (fara, kaplanka,
hospodářské budovy a zahrada), přibližně 20 hektarů lesa na Kněžské hoře
a asi 18 hektarů polí. Movitý majetek farnosti tvoří vybavení kostela, fary
a bohoslužebné předměty.
Příjmy
Sbírky
Účelové sbírky
Dotace
Pachtovné
Nájemné
Úroky

Příjmy celkem

Výdaje
Opravy
Účelové sbírky odeslané
Odvody diecézi
Elektřina v kostele
Elektřina na faře
Plyn
Vodné a stočné
Dary
Drobný majetek
Mzdové prostředky
Ostatní výdaje
221 510 Výdaje celkem
69 355
18 850
16 560
91 734
22 118
2 893

18 490
18 850
23 879
2 850
7 204
10 761
1 350
7 500
7 563
8 800
6 904
114 151

Příjmy: Hlavním zdrojem příjmů farnosti jsou nedělní sbírky, nájem firmy
Konet za umístění antény pro internetovou komunikaci ve věži kostela a pacht
z lesa a pozemků.
Výdaje: Účelové sbírky vyhlášené diecézí (Svatopetrský haléř, na
bohoslovce, misie, charitu, potřeby diecéze) se odesílají celé, z pachtu
a nájmu se odvádí část diecézi. Z těchto peněz platí diecéze administrátora
farnosti a další zaměstnance, jejichž služby farnost využívá (účetní, stavební
technik, právní služby apod.).
Ve dvou etapách (březen, září) byla provedena oprava zídky před farou. Ke
konci roku byla zahájena úprava přízemí fary (nová podlaha v místnosti pro
setkávání a vybudování sociálního zařízení).
V listopadu se konala mimořádná sbírka pro Hospic sv. Jana Nepomuka
Neumanna v Prachaticích. Vybraná částka (7 500 Kč) byla odeslána jako dar.
Na účtu farnosti bylo ke konci roku 814 776 Kč.
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Co se konalo ve farnosti v roce 2016
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka se konala v neděli
10. ledna. Již ve čtvrtek se koledníci sešli
na faře a připravili si oblečení, takže
v neděli dopoledne se mohli setkat
v královských kostýmech v kostele na
mši, kde je P. Marcin při kázání pozval
k oltáři a požehnal jim.
Od domu k domu pak děti koledovaly
v doprovodu dospělého se zapečetěnou
kasičkou. Nejvíce do kasičky vybrala
Kateřina Prexlová, která koledovala se
svými
třemi
dětmi
dopoledne
i odpoledne. Společně s ní chodila Hana
Růžičková a její dvě děti. Jedna ze
skupinek zašla také do hospody Na
Velké – kromě příspěvku do pokladničky
dostali děti limonádu a vedoucí deci
vína.
Na závěr se všichni koledníci sešli na
faře, kde bylo připraveno bohaté
pohoštění.
Jako
poděkování
za
koledování dostali děti vstupenku do
sedlického kina na animovaný film
„Velká šestka“ a také vstupenku do bazénu.
V Sedlici a v Mužeticích se do koledování zapojilo celkem 21 dětí: Karolína
a Petr Brabcovi, Zbyněk a Lukáš Hrdličkovi, David a Standa Ježkovi, Štěpánka
a Jindřich Klímovi, Magda Mazáčková, Anežka Prexlová, Sandra a Lukášek
Růžičkovi, Šimon Semiginovský, Joseph, Ella a Charlie Stone, Kristýna
Šavrdová, Jakub a Vítek Šindelářovi, Adam a Jan Štokovi a Vanesa Trčová.
Celkem se v Sedlici a v Mužeticích vybralo 28 061 Kč. Vybrané peníze byly
použity pro Oblastní charitu Strakonice na nákup auta pro rozvoz obědů
a dopravu pečovatelek pro terénní sociální služby a pro nákup průmyslové
pračky pro Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
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KURZ ALFA
Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš? Proč a jak se
modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede?
Uzdravuje Bůh i dnes? Jak mohu prožít zbytek
života co nejlépe? Proč a jak mluvit s druhými
o víře? Proč tu vlastně jsem? A co církev? Má život
vůbec smysl?! A jaký? Na tyto a podobné otázky
pomáhá nalézt odpovědi kurz Alfa.
Kurzy Alfa vznikly v Anglii jako vzdělávací kurz
pro zájemce o křesťanství a postupně se rozšířily
po celém světě. V Sedlici probíhal kurz od
poloviny ledna do konce března na faře každou
neděli od 17 do 19 hodin. Setkání vždy začalo
společným občerstvením, následovala přednáška
a pak při kávě diskuse ve dvou skupinkách. Není
možné říci, že po skončení kurzu účastníci znali
odpovědi na všechny otázky uvedené v úvodu, ale
určitě se jejich poznání prohloubilo. Co dal kurz
Alfa účastníkům? Uvádíme několik postřehů ze
závěrečného setkání:
• Duchovní růst. Kurz mi obohatil neděli, oslavu Boha.
• Rád jsem poznal ty, co jsem neznal.
• Začala jsem více číst Bibli.
• Moje modlitba je nyní soustředěnější.
• Více se společně modlíme.
• Měl jsem obavy, že účastníci nebudou chtít sdělit své niterné pocity, ale
opak je pravdou.
• Setkala jsem se s Duchem svatým.
• Kurz mi pomohl v tom, že nyní dokážu o Pánu Bohu mluvit před
známými a přáteli.
• Společenství stejného smýšlení, uvolněný rozhovor.
• Z každé přednášky si chci něco vzít, chci se zlepšit.
• Taky jsme si hezky zazpívali.
• Poznala jsem prožívání víry jiných lidí, což je hodně obohacující.
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KŘÍŽOVÁ CESTA V POSTNÍ DOBĚ
Pobožnost křížové cesty se konala v postní době každý pátek v podvečer,
vedení zajišťovali členové modlitebního společenství.
V sobotu před Květnou neděli se odpoledne v kostele sv. Jakuba konala
křížová cesta pro děti. Při každém zastavení se děti mohly zamyslet nad
situací z běžného života, vystřídaly se v nesení křížku. Po čtrnáctém zastavení
jsme si u sochy vzkříšeného Krista připomněli také zmrtvýchvstání. Setkání
dětí i dospělých bylo určitě pro všechny duchovním obohacením.
Na Velký pátek 25. března vedl křížovou cestu P. Marcin, byla zakončena
u rozsvíceného Božího hrobu.
Obřady velikonočního tridua byly v Blatné.

KONCERT AVE MARIA
V neděli 22. května se v kostele konal koncert „Ave Maria“. Soprán zpívala
Ludmila Vernerová, sólistka Opery Národního divadla, na harfu hrála Stania
Ramešová a na housle Roman Fedčuk. Jak název koncertu napovídá, slyšeli
jsme několik variant mariánské modlitby: od F. Schuberta, P. Mascagniho
i nejznámější od Ch. Gounouda. Na programu byla dále řada známých i méně
známých skladem J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. F. Händla, A. Vivaldiho a dalších
autorů.
Slyšeli jsme sólové skladby na harfu i na housle, které v prostoru chrámu
nádherně zněly. Posluchače zaujala zejména adaptace Smetanovy Vltavy pro
sólovou harfu. Velmi zajímavě zněly i housle v doprovodu harfy. Celému
koncertu dával vysokou úroveň také soprán Ludmily Vernerové.
Na závěr koncertu byli umělci odměněni dlouhým potleskem. Za nádherný
zážitek za všechny posluchače poděkovali P. Marcin a Ing. Jiří Rod, starosta
Sedlice.
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NOC KOSTELŮ
V pátek 10. června proběhla Noc kostelů. Vlastně to nebyla noc, ale
podvečer – program začal v 18 hodin a končil po osmé, ještě za světla.
První část programu byla určena dětem. Hana Hrdličková nejprve
vyprávěla o svatém Vojtěchovi a postupně přiváděla děti k určení jeho sochy
na hlavním oltáři. Následovala soutěž, ve které bylo úkolem dětí obejít pět
míst v okolí kostela, odpovědět na pět otázek a z pěti písmen sestavit slovo.
Děti postupně obešly dveře zvonice, obou hřbitovních kaplí, zastavily se u lip
před kostelem a zašly i k faře. Hledaným slovem bylo VESLO – symbol
sv. Vojtěcha. Menším dětem pomáhali se sestavením slova rodiče. Soutěž
neměla poražené, všichni vyhráli a dostali zaslouženou odměnu.
Letos byla menší účast dětí, protože v pátek večer žáci dvou tříd odjeli na
Muzejní noc do Blatné. Pozvání dětí na jinou akci nás mrzelo.
Následovala prohlídka kostela s výkladem. Začala před hlavním oltářem,
kde David Maňhal seznámil návštěvníky s historií vzniku kostela a podrobně
se věnoval oltářnímu obrazu sv. Jakuba. Pozornost pak obrátil k soše
sv. Antonína, která byla vystavena pouze tento večer. Prohlídka pokračovala
přes boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Bolestné, u sošky
Pražského Jezulátka, u jednotlivých soch a obrazů a skončila vzadu pod
kůrem. Na závěr zodpověděl David Maňhal několik dotazů.
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VÝSTAVA VÝZNAMNÝCH CÍRKEVNÍCH OSOBNOSTÍ
Dalším bodem programu Noci kostelů byla vernisáž výstavy významných
církevních osobností spjatých s dějinami sedlické farnosti. Většinou se jednalo
o kněze, kteří v Sedlici působili a jejichž jména nám již dnes nic neříkají, ale
určitě by byla škoda na ně zapomenout. Například Msgr. Josef Hessoun (18301906) byl devět let kaplanem v Sedlici a pak podle kroniky „pro nevděk
a pronásledování sedlických žádal o jiné místo“. Posledních 10 let života
strávil v Americe, kde založil osadu Sv. Jana v St. Louis a byl jmenován
papežským prelátem. P. Mikuláš Levý (1876-1942) se v Sedlici narodil
a dlouhá léta zde žil, ale jako duchovní zde nebyl nikdy ustanoven. V roce
1926 poprvé vyšel jeho překlad slavného díla sv. Augustina „Vyznání“ a tento
překlad byl opakovaně vydáván téměř 100 let, naposledy vyšel
v nakladatelství Kalich v roce 2012.
Na výstavě měli svoje panely také biskupové ThDr. Martin Josef Říha,
ThDr. Antonín Eltschkner, ThDr. Šimon Bárta a Jiří Paďour OFMCap a sedličtí
děkanové Msgr. František Seyvalter, Matěj Kolářík a Bernard Šiman CFSsS.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V úterý 5. července při slavnosti Cyrila a Metoděje byla mimořádně mše
svatá, při které přijaly čtyři děti poprvé svátost oltářní. Byli to Zbyněk
Hrdlička, Martin Kafka a sourozenci Joseph a Ella Stone.
Dlouhá příprava, za kterou děti vděčí především svým rodinám
a katechetce Marii Nehézové, jistě nebyla marná. Zážitek byl velmi radostný
pro všechny přítomné.
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POUŤOVÁ SLAVNOST
Slavná mše ze svátku sv. Jakuba (25. 7.) se slavila v neděli 31. července. Po
mši P. Marcin požehnal dopravní prostředky, na kterých lidé přijeli automobily, motorky i kola. V kostele byla opět instalována výstava
významných církevních osobností spjatých s dějinami sedlické farnosti, která
byla připravena pro Noc kostelů, kostel byl po celý den otevřený.
Na faře byla na tento den otevřena výstava „Pražské františkánské kostely
a kaple“ připravená v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Jejím autorem je
člen konventu františkánů P. Michal František Pometlo OFM. Na devíti
panelech formátu A0 si mohli návštěvníci prohlédnout fotografie a krátké
popisy starých i nových kostelů. Na dobové rytině a na starých fotografiích byl
například hybernský klášter zrušený za Josefa II., kde je dnes muzikálové
divadlo „U Hybernů“. Nejmladší zobrazenou stavbou byl kostel sv. Alžběty ve
Kbelích postavený v roce 2004.

KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Slavnostní
zahájení
sedlických
Krajkářských slavností v sobotu 6. srpna
proběhlo v kostele sv. Jakuba. Nejprve
zazpíval chrámový sbor z Tiefenbachu
a pak
všechny
účastníky
přivítali
starostové dvou měst s dlouholetou
krajkářskou tradici, starosta Sedlice Jiří
Rod a starosta bavorského Tiefenbachu
Ludwig Prögler.
Tiefenbach je obec v Bavorsku (2 000
obyvatel) ležící těsně u hranic s naší
republikou. Na začátku 20. století tam
bavorská vláda založila krajkářskou školu,
ve které ze ženy a dívky z regionu učily
umění paličkované krajky a dostaly tak
možnost získat vedlejší příjem. Tradice
paličkování se v obci udržela až dodnes,
v současnosti obec krajkářskou tradici
úspěšně rozvíjí. V roce 2002 zde otevřeli
„Muzeum krajkářství“. Sedlice již několik
_____________________________________________________________________________
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let s Tiefenbachem spolupracuje, Sedlická krajka tam uspořádala výstavu
krajek, hosté z Bavorska navštěvují naše Krajkářské slavnosti. Před dvěma
roky byla poprvé instalována výstava německých krajek s církevní tématikou
také v kostele sv. Jakuba a letos přivezli hosté z Tiefenbachu opět nádherné
krajky.
Ve vitrínách byly vystaveny krajky zobrazující symboly používané při křtu,
při prvním svatém přijímání nebo při svatbě, ale také různé tvary křížků,
Madona i Pražské Jezulátko. Mohli jsme si prohlédnout slavnostní kněžské
ornáty zdobené krajkami, na bočních oltářích byla plátna zdobená krajkou.
Výstava zůstala v kostele až do konce srpna. Bylo možné ji navštívit vždy
v neděli nebo na požádání i v týdnu.

MŠE V KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ VE ŠKVOŘETICÍCH
V sobotu 10. září odpoledne sloužil P. Marcin poutní mši v kapli Panny
Marie Bolestné ve Škvořeticích. Kaple byla neobvykle zaplněna. Zpěv na
klávesy doprovodil František Hajdekr za spolupráce Václava Rodiny.
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ZIMNÍ KONCERT LOVECKÉ HUDBY
V sobotu 10. listopadu v podvečer uspořádal „Myslivecký spolek Trchov
Sedlice“ v kostele Zimní koncert lovecké hudby. Všechna místa k sezení byla
obsazena, řada posluchačů stála vzadu za lavicemi nebo na kůru. Účinkující
i návštěvníky přivítal P. Marcin. V první části koncertu zahrál Trubačský
Půlkruh parforsní skladby od Ondřeje Antona. Ondřej Anton byl trubač
a hudební skladatel ve službách rodu Schwarzenberků. Trubačský Půlkruh
tvoří čtyři hudebníci s lesnicemi: Lukáš Linhart, Jan Rohla, Jan Cukor a Petr
Obleser, který tuto část koncertu uváděl a vysvětloval lovecké souvislosti
jednotlivých skladeb.
Předěl mezi první a druhou částí zajistila Iva Klímová (15 let), která hrála
sólo na flétnu: Madrigal Phllipa Gauberta a koledu Chtíc aby spal. Ve druhé
části zahrál AJAN kvartet, jednotlivé skladby uváděla Jana Adámková hrající
na lesní roh. Spolu s ní tvoří AJAN kvartet ještě tři Janové: Jan Garláthy, Jan
Kratochvíl (oba lesní roh) a Jan Fišer (trubka). Slyšeli jsme skladby H. Purcella,
J. S. Bacha, J. Clarka a F. X. Thuriho. Na závěr byli hudebníci odměněni
dlouhým potleskem, za který se odvděčili několika přídavky.

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Poslední neděli v listopadu (26. 11.) začal advent. Na adventním věnci
hořela první svíce, P. Marcin požehnal adventní věnce, které si pak lidé
odnesli do svých domovů. Právě tento den se dožil dlouholetý kostelník
František Talián 80 let a proto mu i jeho manželce Zdence zástupci farnosti za
jejich obětavou službu ve farnosti poděkovali a předali mu malou pozornost.
Při kázání pak P. Marcin pozval všechny přítomné děti k oltáři a přiblížil jim
jednoduchými slovy význam adventní doby.
_____________________________________________________________________________
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ZDOBENÍ STROMEČKŮ
Do předvánoční přípravy kostela se letos kromě úklidové služby zapojily
také děti, které v neděli odpoledne (18. 12.) ozdobily vánoční stromečky.
A protože některé děti pozvaly na zdobení rodiče nebo prarodiče, byli na
zdobení dospělí v převaze (9 dětí a 11 dospělých).

ZPÍVÁNÍ KOLED U JESLIČEK
Na pondělí 26. prosince připravila farnost a místní organizace Českého
svazu žen tradiční zpívání koled u jesliček v kostele. Během celého adventu se
malí zpěváčci každý týden scházeli a společně s Ivou a Jarmilou Eignerovými,
Josefem Prexlem a některými rodiči nacvičovali koledy pod vedením Richarda
Semiginovského, který je doprovázel na varhany. Na svátek sv. Štěpána se ve
čtyři hodiny odpoledne kostel zaplnil posluchači. Kateřina Prexlová, která
celou akci zorganizovala a moderovala, všechny pěkně přivítala a pak už děti
předvedly, co se naučily. Byly odměněny dlouhým potleskem. Následně
František Jirsa přečetl úryvek o narození Ježíše z evangelia sv. Lukáše a řekl
několik slov o smyslu Vánoc. Anička Šavrdová zaplnila ztichlý prostor chrámu
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melodií dvou koled zahraných na housle. Poté jsme společně se všemi
návštěvníky zazpívali několik známých koled.
Na úplný závěr ještě všechny děti sešly z kůru před oltář, Kateřina Prexlová
je jednotlivě představila a každého odměnila perníkovým stromečkem.
Zpívali: Petr Brabec, Lukáš a Zbyněk Hrdličkovi, Nela a Lukáš Kostěncovi,
Natálka Musilová, Anežka Prexlová, Linda a Sabina Rodinovy, Lukáš Růžička,
Joseph Stone, Anička Šavrdová, Zorinka Štěrbová a Vanesa Trčová.
Podvečer se zpěvem a duchovním slovem jsme zakončili koledou „Narodil
se Kristu Pán“.
Všem dětem i dospělým, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, patří velký
dík za krásný vánoční zážitek, který nám připravili.

ZAKONČENÍ ROKU 2016
Poslední den roku byla v 16 hodin v kostele bohoslužba slova, po které
následovalo setkání na faře, kde farníci při kávě, čaji (pro dospělé
i s ostřejšími přísadami) a drobném vánočním občerstvení zavzpomínali na
uplynulý rok a navzájem si popřáli Boží požehnání do roku 2017.
_____________________________________________________________________________
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Sedlice
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
Statutární zástupce:
R. D. 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

FARNOST SEDLICE V ROCE 2016
Schválení R. D. Marcin Piasecki
Připravili 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.
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