ROŽEŇ
Mimořádné číslo zpravodaje farnosti sv. Vavřince

PRIMICE 2015

Milí bratři a sestry, řečkovičtí farníci, vážení hosté!
Toto mimořádné číslo farního zpravodaje vychází při příležitosti primiční
mše svaté našeho farníka P. Zdeňka Sedláka.
Najdete zde program slavnosti, texty písní ke mši svaté a také rozhovor s
novoknězem Zdeňkem.

Program primičního dne:
14:30 - modlitba růžence
15:00 - začátek mše svaté průvodem z kostela
16:30 - pohoštění pro všechny hosty a farníky
17:00 - hraje kapela Vikýř
Novokněžské požehnání bude uděleno hromadně,
na konci mše svaté, a pro zájemce také individuálně
během odpoledne v označených prostorách areálu.

ZPĚVNÍK K PRIMIČNÍ MŠI SVATÉ
ÚVOD
K SVÁTKU TAJEMNÉMU (Kancionál, č. 710)

2. Chvála na památku večeře se vzdává, / když v předvečer svátků
beránka Pán dává, / s ním chléb nekvašený, dávno podle práva /
v Písmech otcům přislíbený.
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Před evangeliem
3. Když jsou nasyceni jídla tělesného, / Pán jim k podivení dá jíst
těla svého: / vlastní rukou láme všem i pro každého, / sebe –
chléb, jak vyznáváme.

K obětování
DEN JAK DEN
1. Den jak den toužím jít za tebou, být tvojí, Pane můj.
Žít s tebou, tobě dát duši svou, být tvojí, Pane můj.
Ref.: Lásko, ty věčná, s námi zůstávej
a dej pokoj svůj všem nám.
V pokorné prosbě ruce spínáme.
Skloň se milostivě k nám.
2. Den jak den hojíš mé zranění, jsi se mnou, Pane můj.
Sílu mám konat tvé spasení, buď se mnou, Pane můj.
Ref.: Lásko, ty věčná …
3. Den jak den chceme jít za tebou, být tvoji, Pane náš.
Sloužit všem, aby též mohli žít, být s tebou, Pane náš.
Ref.: Lásko, ty věčná …
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K přijímání
CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ
1. Chci, Pane, chválit Tě
den ode dne víc, chci, Pane, chválit Tě den ode dne víc,
chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.
Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, ruce pozvednout k oslavě Tvé.
2. Chci Tebe více znát …
Chci k Tobě lásku mít …
3.

4.
5. Jen Tobě sloužit chci …

VZÁCNÝ JSI
1. Vzácný jsi pro mne, Pane můj. Vzácný jsi pro mne, Pane můj.
Ref.: Tebe mám, tebe mám rád, tebe mám rád,
ty sám’s mě dřív měl rád.
Tebe mám, tebe mám rád, tebe mám rád,
ty sám’s mě dřív měl rád.
2. Láska tvá je vzácná, to vím. Láska tvá je vzácná, to vím.
Ref.: Tebe mám …
3. Vůle tvá je správná, to vím. Vůle tvá je správná, to vím.
Ref.: Tebe mám …
4. Cestou tvou já navždy chci jít. Cestou tvou já navždy chci jít.
Ref.: Tebe mám …
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Závěr
BOŽE, CHVÁLÍME TEBE (Kancionál, č. 932)

2. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, / chválí tě,
velký Bože, / nebe, země zástupové, / ode všech jsi nazýván: /
Svatý, Svatý, Svatý Pán.
3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, / jenž pomáhá
z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody / plné jsou cti, chvály
tvé, / neb vše tvoje dílo je.
12. Pane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání; / oč prosíme, staniž se / podle našeho doufání. / Kdo v tě doufá samého, / neopustíš žádného.
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Dnes představujeme…

…P. Zdeňka Sedláka, novokněze
Prosím, řekni nám něco o sobě (odkud pocházíš, něco o dětství a mládí, školy, práce,
atd.)
Pocházím z Brna a odmalička jsem s rodiči a dvěma sourozenci žil v Řečkovicích, nejprve
na Kárníkové a později na Vránové. Na základní školu jsem postupně chodil na „zámeček“, do Jehnic a na Hapalovu. Jako dítě jsem byl poměrně tichý a nenápadný, asi i se
sklony k samotářství. V Brně jsem vystudoval stavební průmyslovku a stavební fakultu a
poté jsem tu od roku 1997 pracoval v jedné menší firmě jako projektant v oboru vodních
staveb.
Jaká byla Tvá cesta ke studiu bohosloví?
Zdlouhavá. Volání ke kněžství jsem poprvé zaslechnul o prázdninách mezi průmyslovkou
a stavební fakultou. Tehdy mi bylo 18 let. Jenže moje odpověď byla tehdy přibližně taková: „Bože, vždyť já ani do kostela nechodím. Já raději zkusím dělat něco jiného užitečného, na co mám vzdělání.“ Jenže Bůh mne čas od času znovu a znovu zval k sobě. Hodně
důležitou roli v té době sehrála četba Bible, která v mém pokoji zůstala po bratrovi. Když
jsem ji začal číst, zjistil jsem postupně ke svému překvapení, že je v ní napsáno něco úplně jiného, nežli jsem si do té doby myslel a že se to hluboce dotýká i mého života.
Takto jsem skrze četbu Bible s Bohem pozvolna navázal vztah. A přišla i první svátost
smíření, první svaté přijímání a biřmování. Postupně jsem začal cítit volání být nějak prospěšný pro Boží království, ale zatím to nemělo konkrétní obrysy. A pak jsem rozpoznal,
že mne Bůh volá ke kněžství. Ještě půl roku jsem váhal (čehož dnes lituji) s podáním přihlášky do semináře a studoval jsem teologii jen v kombinovaném studiu (s přednáškami
o sobotách). Ovšem Jeho jemné připomínky povolání mne zbavily obav a nerozhodnosti
a podal jsem přihlášku do semináře.
Protože některého konkrétní okolnosti mého povolání ke kněžství souvisely s osobou
kněze Ladislava Kubíčka, který působil v litoměřické diecézi, začal se Pána ptát, zda mne
volá do Čech. A z tohoto rozhovoru vyplynulo to, že jsem podal přihlášku do kněžského
semináře za hradeckou diecézi.
Co děláš rád ve svém volném čase (zájmy, koníčky)? Máš na tyto aktivity i při studiu
čas?
Rád dělám ledacos, hlavně rád čtu, chodím do přírody a houbařím. Nějaký čas se nalézt
dá.
Co Ty a řečkovičtí farníci?
Sám ze sebe bych se do semináře ani nepřihlásil, ani bych neměl motivaci v něm pobývat. Jak povolání ke kněžství, tak zájem o studium a pobyt v semináři jsou veliké Boží milosti, zcela nezasloužené Boží dary, které byly, resp. jsou vyprošovány modlitbami řečko-6-

vických farníků, za což jim tímto děkuji. A děkuji jim i za povzbudivá slova při setkáních.
To vše mne posiluje.
Samozřejmě se za ně také modlím a přeji jim Boží požehnání.

Jak prožíváš toto, pro Tebe jistě bouřlivé, období (jáhenské svěcení, jáhenská služba,
příprava na kněžské svěcení)?
Je to – mírně řečeno - dosti hektické. Výjimkou byly exercicie, ty jsem – chvála Bohu –
prožil klidně a usebraně, takže jsem měl alespoň na těch pár dnů pokoj v duši. Jinak se
prokousávám spoustou nových věcí, seznamuji s novými lidmi a do toho na přípravy svěcení a primice, drobné zdravotní komplikace apod. Díky Bohu za lidi, kteří mi jak tady
v Brně, tak i v Kutné Hoře s přípravami tolik pomáhají, protože bez nich by to bylo zcela
nemyslitelné.
Co bys vzkázal farníkům - našim a třeba i svým budoucím?
Že jim děkuji za veškerou podporu a především za jejich modlitby. A samozřejmě prosím,
ať v modlitbách pokračují. Přímluvná modlitba je jedním z neviditelných pilířů naší existence. A taky všem děkuji za jejich trpělivost se mnou.
Kutnohorákům i farníkům bykáňským a třebonínským děkuji navíc za skvělé přijetí.
Hlavně ať všichni hledáme Boží království a spravedlnost a všechno ostatní nám bude
přidáno. Vždyť Bůh je nekonečně milosrdný.
Zdeňku, za všechno moc děkujeme a přejeme Ti velikou spoustu darů Ducha svatého!
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