Farnost Sedlice
v roce 2017

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. Sedlické farní společenství se schází při nedělní
mši v kostele sv. Jakuba Staršího. Tvoří ho přibližně 50 křesťanů všech
generací.

DUCHOVNÍ
Do 30. června 2017 byl administrátorem excurrendo farnosti Sedlice
P. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki, polský kněz dojíždějící z Blatné, který se
po pěti letech služby v České
republice rozhodl vrátit do katovické
arcidiecéze v Polsku. Od začátku
července
byl
jmenován
administrátorem
excurrendo
P. JCLic. Mgr.
Rudolf
Hušek,
výpomocným duchovním P. Karel
Vrba. Oba duchovní působí také ve
farnostech Blatná, Černívsko, Kadov
a Záboří. Ve stejných farnostech byl
od 1. listopadu 2016 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 A SLUŽBY V KOSTELE
V prvním pololetí se pravidelné nedělní bohoslužby konaly v 9.45. Mše
byla také pravidelně v úterý večer v 18 hodin. Ve druhém pololetí začínala
nedělní mše svatá v 9.30, v úterý a v pátek v letním čase od 18 hodin,
v zimním od 17 hodin. Ve všední den navštěvovalo bohoslužby 5‐12 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 ve všední dny na varhany doprovázel František
Hajdekr, v neděli se nepravidelně střídal s Richardem Semiginovským.
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KATECHEZE
Výuka náboženství probíhala ve školním roce 2016/2017 v prostorách
Základní školy v Sedlici pod vedením katechetky paní Marie Nehézové ze
Sousedovic u Strakonic. Výuku náboženství ve dvou věkových skupinách
navštěvovaly celkem 3 děti.
Od září 2017 vedli katechezi formou vyprávění biblických příběhů Ludmila
a František Jirsovi. Setkání probíhala na faře, v zimním období u Jirsů doma,
účastnilo se 8 dětí.

ÚKLID KOSTELA
Úklid kostela a úprava květinové výzdoby se prováděly každý týden.
Pravidelně se po měsíci střídalo pět dvojic: 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 s dcerou Jitkou.

Sv. Anna a malá Panna Maria ‐ malba na stropě kostela sv. Jakuba
_____________________________________________________________________________
Farnost Sedlice v roce 2017
3

OPRAVY A ÚDRŽBA
Začátkem roku provedla firma Petr Novák z Blatné na faře v přízemí
opravu podlahy ve velké místnosti a vybudovala zde sociální zařízení. Při jarní
brigádě byla sestavena nová kuchyňská linka. Různá setkání se tak nyní
mohou odehrávat v přízemí fary. V květnu nainstalovala restaurátorka
Simona Žálková vitrínu s Pražským Jezulátkem, na které opravila pozlacení.
Svépomocí byla vymalována úklidová místnost a Ladislav Mach z Kocelovic
vymaloval kapli Panny Marie Lurdské na hřbitově. V červenci provedl Vít
Hašek z Vimperka údržbu varhan, v říjnu byla dokončena výměna oken na
oratoři. Na podzim instalovala firma Montea z Písku elektrické topení do
kostelních lavic.

NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2017
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
6. ledna, v den slavnosti Zvěstování Páně neboli Tří králů se v kostele
sv. Jakuba konal koncert Markéty a Petra Lutkových. Petr Lutka byl
v sedmdesátých letech minulého století členem volného sdružení folkových
písničkářů „Šafrán“ spolu s Jaroslavem Hutkou, Vladimírem Mertou,
Vlastimilem Třešňákem a dalšími. Počátkem osmdesátých let konvertoval ke
křesťanství a začal zpívat nábožensky zaměřené národní písně, dnes zpívá
vlastní písně na texty různých autorů. Markéta Lutková hraje na všechny
klávesové nástroje, skládá hudbu, pod svým rodným jménem Markéta
Procházková vydala několik básnických sbírek.
Slyšeli jsem Petrovy písně se snadno zapamatovatelným nápěvem a se
slovy nutícími k zamyšlení. Markéta ho doprovázela na varhany, na které také
zahrála několik improvizací, společně jsme si zazpívali známé koledy, Markéta
přednesla vlastní báseň o Vánocích.
Nikdo z příchozích jistě nelitoval, že opustil teplo domova a přešel
v čerstvém sněhu do kostela, kde bylo tentokrát ve srovnání s velkým
venkovním mrazem docela teplo. Hodinka strávená s manželi Lutkovými
zahřála srdce.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V neděli 8. ledna se v Sedlici a Mužeticích konala Tříkrálová sbírka. Většina
koledníků přišla do kostela sv. Jakuba na mši, při které jim P. Marcin Piasecki
požehnal a vyjádřil obdiv k odvaze vyjít pro dobrou věc do mrazivého počasí.
První část Sedlice obešli koledníčci se zpěvem písně „My tři králové“ ještě
dopoledne. Jako poděkování za příspěvek do pokladničky rozdávali kromě
úsměvů také cukříky a kalendáříky. Kdo nebyl doma, dostal kalendářík
a cukřík do poštovní schránky. Po polední pauze vyrazily skupinky do
zbývajících ulic. Koledníci byli většinou velmi vstřícně přijímáni. Pět skupinek
si rozdělilo Sedlici tak, aby se dostaly ke každému domu a bytu. Šestá
skupinka koledovala v Mužeticích. V šesti skupinkách koledovalo celkem 23
malých králů.

Kolem čtvrté hodiny se všechny skupinky sešly na faře, kde obětavé ženy
připravily pro všechny občerstvení, které vymrzlým dětem přišlo opravdu
vhod. Každý dostal za odměnu drobnou pozornost a něco sladkostí, které lidé
přidávali k darovaným penězům. Hlavní odměnou pro všechny koledníky byl
však hřejivý pocit z dobrého skutku. Velké poděkování patří všem, kteří
otevřeli svá srdce i peněženky pro pomoc těm, kteří jsou na pomoc druhých
odkázáni.
Kromě poděkování byli všichni koledníci odměněni vstupenkou do
sedlického kina na film "Doba ledová ‐ Mamutí drcnutí".
_____________________________________________________________________________
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Největší část letošní sbírky (65%) byla použita na zakoupení automobilu
pro terénní služby Oblastní charity Strakonice, 15% využila na různé projekty
Diecézní charita České Budějovice, 10% pomohlo potřebným v zahraničí,
5% šlo na celostátní charitní projekty a 5% činila režie sbírky.

KURZ ALFA
Od ledna do března se konal v Sedlici již podruhé kurz Alfa.
Jedná se o sérii přednáškových večerů, kde se účastníci zamýšlejí nad
základními otázkami křesťanské víry. Každé setkání začíná společným
pohoštěním, pokračuje přednáškou na dané téma a po přednášce se účastníci
rozdělí do skupinek, kde mohou v přátelském prostředí hovořit o všem, co je
k danému tématu zajímá. Témata jednotlivých večerů jsou formulována
otázkou, která vybízí k přemýšlení. Například: 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? Proč a jak mluvit s druhými o víře? A co církev? Jak mohu prožít zbytek
života co nejlépe?
Kurz Alfa vytvořil v roce 1977 duchovní Charles Marnham. Kurz původně
vznikl v anglikánské církvi ve farnosti Holy Trinity Brompton v Londýně pro její
vlastní členy jako základní kurz biblického vzdělávání. V roce 1990 se vedení
kurzů Alfa ujal Nicky Gumbel a přepracoval koncepci tak, aby mohly být
zacíleny i na lidi, kteří běžně do církve nechodí. Kurzy Alfa se soustředí na
aspekty křesťanské víry, na kterých se shodnou téměř všechny křesťanské
církve a společenství. Kurz se začal rychle šířit po celém světě. Kurzu Alfa se již
zúčastnilo přes 29 milionů lidí ve 169 zemích světa. Byla přeložena do 112
světových jazyků. V České republice první kurz konal v roce 1998.
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V Sedlici probíhal kurz Alfa v zasedací místnosti Městského úřadu každý
týden od poloviny ledna do konce března vždy v neděli od 17 do 19 hodin. Je
třeba poděkovat starostovi ing. Jiřímu Rodovi i celému zastupitelstvu města
Sedlice za vstřícný postoj a za bezplatné poskytnutí prostor ke konání kurzu.
Organizační tým byl složen z lidí z Blatné, Záboří a Sedlice a z uvedených míst
také přijížděli účastníci kurzu. Součástí kurzu je také víkendové setkání, které
se letos uskutečnilo v polovině února v klášteře sester Congregatio Jesu ve
Štěkni. Průměrně se na jednom setkání sešlo 18 účastníků. Do organizačního
týmu se zapojili kromě sedlických také farníci z Blatné a ze Záboří.
I když je kurz Alfa určen primárně pro lidi, kteří dosud neměli možnost se
s křesťanstvím blíže seznámit, navštěvuje a oceňuje ho
i řada pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb.
V dnešní době, kdy si vzhledem ke světovým
událostem často klademe otázku, jaké jsou vlastně
evropské hodnoty, je jistě dobré poznat základy
křesťanství, ze kterého tyto hodnoty vyrůstají.

24 HODIN PRO PÁNA
"24 hodin pro Pána" je název iniciativy vzniklé v roce 2014 na podnět
papeže Františka. Po celém světě jsou od pátečního večera před 4. nedělí
postní 24 hodin otevřeny některé kostely, jež nabízejí možnost zpovědi,
modlitby nebo rozhovoru s knězem. V Sedlici jsme časově navázali na farnost
v Blatné, kde byla naplánována celonoční adorace od 18 hodin v pátek 24.
března do sobotního rána do 8 hodin. Adorace v kostele sv. Jakuba probíhala
v sobotu 25. března od 8 do 18 hodin. Do připraveného rozpisu se každý mohl
zapsat na určitou hodinu, a tak byla zajištěna nepřetržitá adorace.

JARNÍ BRIGÁDA NA FAŘE
V sobotu 8. dubna proběhl velký jarní úklid na faře. Na dvůr byl přistaven
velký kontejner a během dopoledne se celý naplnil zbytečnými a bezcennými
věcmi, které zde zanechali nájemníci po krátkodobém pronájmu na podzim
roku 2016. Josef a Tomáš Prexlovi smontovali a připevnili na zeď novou
kuchyňskou linku v přízemní místnosti. Ženy zametaly, vytíraly a myly okna.
_____________________________________________________________________________
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KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI
Na Květnou neděli 9. dubna
odpoledne se konala křížová cesta
pro děti. Byla zahájena v kostele
a vedla po Sedlici a okolí. Jednotlivá
zastavení
byla
u církevních
památek (např. kaplička svaté
Alžběty, kříž na náměstí, socha
Panny Marie na radnici, ...) nebo na
pěkném místě v přírodě. Děti se po
dvojicích střídaly v nesení kříže
a při každém zastavení se mohly
zamyslet nad situací, se kterou se
mohou setkat i ve svém životě
a podělit se o svoji zkušenost
s ostatními. Po čtrnáctém zastavení
následoval ještě obraz otevřeného
prázdného hrobu symbolizující
Vzkříšeného Krista. Křížové cesty se
účastnily nejen děti a rodiče ze
Sedlice, ale přijely i rodiny z Blatné.

VELIKONOCE
Mše svatá na Zelený čtvrtek večer a velikonoční vigilie byly společné pro
všechny farnosti spravované P. Marcinem v Blatné. Velkopáteční obřady vedl
v kostele sv. Jakuba jáhen František. Na Bílou sobotu 15. dubna byl kostel
otevřen od 8 do 18 hodin pro možnost adorace u Božího hrobu. Služba
v kostele byla zajištěna podle rozpisu stejně jako při akci 24 hodin pro Pána.

KŘEST DVOU SOUROZENCŮ
V sobotu 29. dubna byli v kostele pokřtěni sourozenci Štěrbovi. Obvykle se
křtí malé děti (v peřince) nebo dospělí. Tentokrát byla pokřtěna Zorinka (10
let) a její brat Daniel (2 roky). Křestní obřad vedl jáhen František, zazpíval
malý jednorázově sestavený sbor složený z návštěvníků kurzu Alfa. Po obřadu
následovalo na faře setkání s občerstvením.
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DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ S P. ANTONÍNEM
V sobotu 6. května odpoledne zavítal do farnosti P. Antonín Klaret
Dabrowski OFM, františkán z kláštera Panny Marie Sněžné v Praze. Na faře
vedl duchovní obnovu na téma "Skrytý potenciál". Ve dvou přednáškách
ukázal na příkladech ze života světců i z osobních zkušeností, jak je důležité
všímat si příležitostí, které nám život přináší. Vždyť Bůh k nám často mluví
také ústy druhých lidí a povzbuzuje nás, abychom v sobě objevili a využili jeho
dary, náš skrytý potenciál.
Na setkání přijeli lidé i z okolích farností (Blatná, Radomyšl) a také jáhen
Josef Košatka, který má blízký vztah k františkánům. Při mši svaté, která
následovala po přednáškách a po mariánské pobožnosti, měl tedy bratr
Antonín okolo sebe dva jáhny.
Po mši pokračovalo setkání na faře, kde u dobrého jídla a pití P. Antonín
vyprávěl a promítal obrázky ze své nedávné cesty do Svaté země.

KONCERT "O BONE JESU"
Poslední květnovou neděli 28. 5. se v kostele sv. Jakuba konal koncert
duchovní hudby nazvaný podle jedné ze skladeb, které zazněly. Sopranistku
Gabrielu Pechmannovou doprovázela na varhany Zuzana Němečková.
Gabriela Pechmannová vystudovala na Konzervatoři v Plzni obor klavír
a poté zpěv. Ještě před dokončením studií přijala nabídku ke spolupráci
v pedagogickém sboru konzervatoře, kde i nyní působí při pěveckém
oddělení. Svoji pěveckou kariéru rozvíjela postupně jako koncertní pěvkyně.
Její repertoár zahrnuje nejvýznamnější operní literaturu od baroka až po
20. století. Věnuje se rovněž interpretaci písní a duchovní hudby, natáčí pro
Český rozhlas. V poslední době často spolupracuje s hudebníky v Německu.
Zuzana Němečková absolvovala varhany na konzervatoři a následně na
AMU v Praze. Působila v České filharmonii a v komorním souboru Pražští
madrigalisté. Získala řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Na
klavír doprovází nejrůznější sólisty.
V Sedlici Gabriela Pechmannová zpívala mimo jiné árie od Vivaldiho,
Händla, několik Biblických písní Antonína Dvořáka i titulní píseň koncertu
"O bone Jesu" od Eduarda Treglera. Zuzana Němečková zahrála skladby pro
varhany od Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Segera a Jana Křitele Kuchaře.
Na přípravě koncertu se podílela farnost spolu s městem, a proto na závěr
poděkovali a kytice umělkyním předali P. Marcin Piasecki a starosta Ing. Jiří
Rod.
_____________________________________________________________________________
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 4. června
při slavnosti Seslání
Ducha svatého poprvé
přijali Anežka Prexlová
a Lukáš Hrdlička svátost
oltářní. Kostel byl pro
tuto událost slavnostně
vyzdoben. První čtení,
o zkušenosti apoštolů
s Duchem svatým, četla
katechetka paní Marie
Nehézová, která děti
k prvnímu
svatému
přijímání připravovala.
Druhé čtení přednesla
Lukášova
maminka
Hana, homilii pro děti
měl jáhen František,
o přímluvy se podělil otec Anežky Eduard a starší sourozenci
prvokomunikantů, Eduard a Zbyněk. Anežka s Lukášem přinesli chléb a víno
ke slavení eucharistie. Zanedlouho pak už nastal slavnostní okamžik, kdy
spolu s ostatními věřícími přijali poprvé tělo Kristovo i Anežka a Lukášek. Na
závěr byli všichni účastníci mše pozváni na faru, kde za pomoci dalších farníků
připravily rodiny Anežky a Lukáše bohaté pohoštění.

NOC KOSTEŮ
Noc kostelů se již stala tradicí, v Sedlici se konala popáté. Vlastně to nebyla
noc, ale podvečer. Program začal v 18 hodin půlhodinkou pro děti. Hana
Hrdličková nejprve v bloku „Co vidíme na kazatelně“ představila čtyři
evangelisty, jejichž sochy jsou na kazatelně, a jejich atributy. Poté vyprávěla
starozákonní příběh o Mojžíšovi, jehož socha s deskami desatera stojí na
vrcholu kazatelny. Návštěvníci si také mohli prohlédnout detailní fotografie
soch. Šestnáct dětí velmi pozorně naslouchalo a ochotně odpovídaly na
dotazy. Na závěr zazpíval malý dětský sbor tři písně proložené poděkováním
Pánu za všechno dobré.
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Navázala vernisáž výstavy fotografií výmalby kostela "Svatí sestupují ze
stropu". Kostel sv. Jakuba vymaloval pražský malíř Čeněk Gottlieb při celkové
rekonstrukci v roce 1902 v beuronském stylu. Beuronskou uměleckou školu
založili benediktinští mniši z kláštera Beuron v jižním Německu. Mezi roky
1880‐1918 žili mniši v Emauzském klášteře v Praze. Beuronský styl se
vyznačuje barevností a množstvím bohatých ornamentů. Typickým znakem je
vymalování celého prostoru chrámu. Na vystavených fotografiích bylo vidět
detaily, kterých si při pohledu na strop stěží všimneme. U každého obrazu byl
krátký vysvětlující popisek. David Maňhal podrobně komentoval všechny
vystavené obrazy a na závěr ještě přednesl stručnou historii kostela.

Celý večer byl zakončen ve 20 hodin písněmi z Taizé proloženými
poděkováním a prosbami za všechno dobré, za obyvatele Sedlice, ale i za
celou Zemi. Celkem se večera zúčastnilo cca 60 návštěvníků, všichni odcházeli
spokojeni.

PODĚKOVÁNÍ P. MARCINOVI
P. Marcin Piasecki oficiálně ukončil činnost jako administrátor farnosti ke
konci června, ale v červenci a srpnu zde ještě působil jako výpomocný
duchovní. První červencovou neděli po mši svaté následovalo setkání na faře,
kde všichni měli možnost poděkovat P. Marcinovi za jeho čtyřleté působení
v Sedlici. Za všechny farníky jako dar na rozloučenou předala ikonu
_____________________________________________________________________________
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sv. Martina Iveta Vágnerová.
Iveta zajistila výrobu ikony
v ikonopisecké dílně Martina
Damiana. Při setkání jsme
vzpomínali na řadu pěkných
společných zážitků. Ke konci
setkání
mezi
nás
zavítal
i starosta Sedlice Jiří Rod, který
poděkoval za dobrou spolupráci
farnosti s městem. Na závěr
P. Marcin
každého
objal
a připomněl nám, že se neloučíme navždy, vždyť do Polska není tak daleko
a můžeme se občas navštívit.

PĚŠÍ POUŤ NA SVATU HORU U PŘÍBRAMI
Ve dnech 5.‐7. července téměř dvacítka farníků z farností spravovaných
P. Marcinem prožila pěší pouť na Svatou Horu. Na svátek svatých Cyrila
a Metoděje jsme pouť zahájili mší svatou v blatenském kostele a pak už jen
naložit zavazadla do doprovodného auta, krátká modlitba s požehnáním na
cestu a hurá pěšky na první kilometry. Vedoucím putování byl P. Marcin, který
celou cestu předem podrobně naplánoval a při pouti dohlížel na dodržování
časového harmonogramu. Doprovodné vozidlo řídila a potřebné občerstvení
zajišťovala paní Ludmila Vlková z Blatné.
První delší zastávka byla v Černívsku u manželů Urbanových, kteří nás
pohostili výbornou polévkou a neméně vynikajícím koláčem. Ještě krátká
modlitba v místním kostelíku a šlo se dál, abychom dlouho nenechali čekat
hodnou panímámu Vlkovou, která poutníky vyhlížela s drobnou sladkostí na
cestu. Další velká zastávka – Simínský mlýn. Zde už se u mnohých dostavuje
únava. Někdo tedy smočí nohy v rybníce, jiný si pohoví na trávníku. Nikoho
však neopouští humor ani na poslední úsek cesty prvního dne. A tak krátce po
čtvrté hodině přicházíme do Březnice, abychom se ubytovali. Po večeři nás
čeká ještě společný večerní program (písničky, modlitba růžence a také
spousta legrace) a pak už jen zasloužený noční odpočinek.
Druhý den ráno vyrážíme po osmé hodině. V Tochovicích je přestávka na
výbornou polévku a už se za ztišení k soukromé modlitbě vydáváme na
posledních 13 km. Sluníčko nás nešetří, nohy už také dávají o sobě vědět, ale
naše úmysly, se kterými jsme se pro pouť rozhodli, nám dodávají sílu jít dál.
12

To už je tu ale 14. hodina a krátce odpočíváme před Příbramí, abychom
absolvovali poslední úsek cesty. Krátce po 15. hodině jsme v cíli. Pravda, náš
krok už není tak svěží jako ráno, o to více jsme však naplněni radostí, že jsme
to zvládli.
Po krátkém poděkování a tiché modlitbě v basilice Panny Marie jsme si
trochu odpočinuli a připravili se na mši svatou. Jaká velká radost nás čeká při
vstupu do baziliky, která je plná farníků z našich farností. Mše svatá byla
vrcholem naší poutě, kde jsme Panně Marii přinesli naše úmysly a poděkovali
za přijaté milosti, které jsme na pouti obdrželi a odnášíme si je domů.
Michaela Valášková
PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH DUCHOVNÍCH
V neděli 9. července se při mši svaté poprvé představili u oltáře noví
duchovní P. Rudolf Hušek, administrátor excurrendo, a P. Karel Vrba,
výpomocný duchovní.
P. Karel Vrba, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích, v Sedlici již působil jako administrátor v letech 1986‐1990. Ze
Sedlice odešel do Jindřichova Hradce, pak do Třeboně, do Písku, do Záhoří,
a nyní přesídlil do Blatné, kde oba kněží bydlí a odkud do Sedlice dojíždí.
P. Rudolf Hušek
byl na kněze
vysvěcen v roce
2016, jeden rok
působil v Záhoří
jako farní vikář.
Na závěr mše
přivítal
za
všechny farníky
nové duchovní
Eduard
Prexl.
Anička Šavrdová
a Ella Stone jim
v doprovodu ostatních dětí předaly kytice.
Seznamování s novými knězi pokračovalo v sobotu 15. července
odpoledne na faře u bohatě prostřeného stolu. Každý přítomný se krátce
představil, i když P. Vrba mnohé znal ze svého předchozího působení v Sedlici.
P. Hušek vyprávěl o svém životě a cestě ke kněžství takovým způsobem, že se
všichni přítomní často rozesmáli.
_____________________________________________________________________________
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POUTNÍ SLAVNOST
Pouť ze svátku sv. Jakuba byla v neděli 30. července. Slavnostní mši svatou
sloužil P. Rudolf Hušek a kostel byl jako každoročně dosti zaplněn. Návštěvníci
Sedlice mohli až do odpoledních hodin navštívit v kostele výstavu "Svatí
sestupují ze stropu" připravenou pro Noc kostelů. V odpoledních hodinách
nabídl David Maňhal návštěvníkům poutě komentovanou prohlídku kostela.
Na faře byla otevřena výstava fotografií „Očima františkánů“. Jednalo se
o kolektivní výstavu menších bratří‐františkánů bez uvedení jmen jednotlivých
autorů. Fotografie vysokých hor, budov klášterů, pohledy skrze okna,
městských zákoutí. Na mnohých fotkách jsme viděli i mnichy – při modlitbě,
na výletě, ve společenství mladých. V průvodním slově františkáni napsali:
„Společná
výstava
je
tedy
také
výrazem naší
vděčnosti za
bratry, kteří
podobně
vnímají svět,
i za všechny
bratry, jejichž
obraz je na
fotkách
zachycen.“
Na závěr pouťové neděle zazpíval na faře dětský sbor několik písní.
Výstavu v kostele a na faře bylo možné navštívit až do 10. září.

POUTNÍ MŠE VE ŠKVOŘETICÍCH
Poutní slavnost ve Škvořeticích letos připadla na sobotu 9. září. V kapli
Panny Marie Bolestné začalo setkání modlitbou růžence. Po ní následovala
mše svatá, kterou zde poprvé sloužil P. Rudolf Hušek. Zpěvem mši doprovodil
malý chrámový sbor ze Sedlice pod vedením varhaníka Richarda
Semiginovského. I když sbor má zatím jen několik členů (vlastně členek),
zastoupeny byly všechny hlasy a kapli při závěrečném Magnificat krásně
rozezvučel. Mše proběhla za denního světla a světla dvou svíček na oltáři,
nikomu z 55 účastníků nevadilo, že se elektřinu podařilo zprovoznit a hlavní
lustr se rozsvítil až po skončení slavnosti.
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VÝMĚNA OKEN
V říjnu provedla firma Jan Prexl z Blatné výměnu čtyř oken na oratoři.
Nejprve byla odstraněna stará dožilá okna a otvory byly dočasně zakryty
plastovými foliemi. Původní kování bylo zachováno a bylo použito na nová
okna. Na opravu přispělo Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
částkou 40.000 Kč a město Sedlice 8.500 Kč. Farnost doplatila 33.807 Kč.

ADVENTNÍ KONCERT
Na druhou adventní neděli 10. prosince se v kostele sv. Jakuba konal
koncert duchovní hudby nazvaný podle skladby Césara Francka, která na
koncertě zazněla, "Panis Angelicus".
Téměř zaplněný kostel slyšel mezzosoprán Lucie Hilscherové, na hoboj hrál
Zdeněk Rys a na varhany Jan Kalfus, všichni z Prahy. Slyšeli jsme skladby
J. S. Bacha, G. F. Händla, Césara Francka, Antonna Dvořáka i našeho
součastníka Františeka Xavera Thuriho. Tématicky a hlavně poslechově byl
koncert těžší než obvykle, nebylo tolik tzv. "zbožných hitů", ale i tak umělci
byli odměněni dlouhým potleskem.
Všichni odcházeli naplněni slavnostní atmosférou a jistě nelitovali, že na
chvíli přerušili pečení, nakupování dárků a další přípravné předvánoční práce,
a našli si čas na adventní zastavení.

ZPÍVÁNÍ KOLED U JESLIČEK
Tato akce se ve spolupráci s místní organizací Českého svazu žen
uskutečnila již počtvrté. Na svátek sv. Štěpána se sešlo 15 dětí, které se pod
vedením Jarmily Eignerové naučily zpívat 8 koled. Na varhany je doprovodil
Richard Semiginovský. Na druhý vánoční svátek jsme se všichni sešli v kostele
sv. Jakuba, abychom si děti poslechli. Do kostela přišlo přes 60 návštěvníků
a děti musíme pochválit, byly úžasné. Zpívaly nám děti: Linda Rodinová,
Kristýna Šavrdová, Anežka Prexlová, Terezka Peltánová, Lukášek Hrdlička,
Sandra Růžičková, Lukášek Růžička, Nela Kostěncová, Lukášek Kostěnec,
Amálka Barochová, Honza Janeček, Ella Stone, Fanda Barcal, Vanesa Trčová
a Charlie Stone.
Katka Prexlová
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Sedlice
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
Statutární zástupce:
P. Rudolf Hušek, administrátor excurrendo
Telefon: 736 766 746, mail: blatna@dicb.cz
IČO: 67177581, číslo účtu: 681259359 / 0800
Webové stránky: www.sedlice.farnost.cz

FARNOST SEDLICE V ROCE 2017
Redakce a nepodepsané příspěvky 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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