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POZ:V ÁNKA NA PLES
V sobotu 5.

října

uskuteční

se od 20.00 hod. ve sportovní hale VOD

"Vinný ples".

Zúčastní

se jej též věřící z Moravy. Zatím zbývají ještě volné vstupenkv. Neváhejte a přijďte,
nenechte si ujít příjemnou zábavu slušných lidi. lidových písniček a milé nálady. Předprodej
vstupenek /za 60,-Kč/ ve firmě CONTI VODŇANY. ~Iokrého ulice. Případny zisk z plesu
bude věnován katolickým s.kautům.
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VODŇANY září 1996 -

vYdává farní rada

-~;...,J.,.:W;~

Nejbližší církevní svátky
Slovo na úvod

18.10. - sv.Lukáše, evangelisty

Po trochu delších prázdninách máte v rukou opět vodňanské farrú noviny. Už

28.10.- sv.Šimona a Judy, apoštoiů
Začátek nového církevního ro~u připadá na 1. prosince, ~- první neděle ad ven tni.

MY KATOLÍCI
Když jsem v sobotu ráno šla na autobus do Č.Budějovic, nečekala jsem, že budu v
autobuse stát. Ale také ne to, že z vesnic přijede prázdný a nás bude čekat i s ?.Slávkem.
Každý má jistě nějaký svůj závažný důvod proč nejel. A jsou i ti, kteří by moc rádi
jeli a skutečně nemohli.

několikrát

jsme mluvili na farrú

radě,

že by

Farní noviny letos vyjdou:

29.

zase vyjít, ale znáte to: jednou nem.píše

- to je dneska

září

Modlitba a evangelizace je téma letošního roku, který pomalu končí. Postavami

1. prosince

tohoto roku desetiletí jsou svatí Cyril a Metoděj. Když přijali poslání jít k našim

29. prosince

předklirn.

měly

příspěvek ten, pak zas se to nezpracuje, pak byly prázdniny, ... Říkal jsem si, že to je tím, jak
není přesný řád. A protože mne to občas "chytne", a najednou chci dělat věci trochu lepší (
než mne to zase pustí nebo něco jiného předsevzetí zasune), vzal jsem kalendář a naplánoval
to takto:

-k

Od toho je kalendář, aby nás informoval,

tak museli mnoho příjemného opustit a dočkali se mnoha trápení i radostí. I

počátku

adventu

·k Novému roku 1997
někdy

i honil, abychom nezlenivěli.

radosti věčné.Evangelizace je úkol daný každému pokřtěnému samotným Kristem.
P. Slár:ek

Nežiji ale v kostele podle Krista a doma podle televize ? Jsem schopen věcně a
rof!tunně odpovědět, když se mě někdo zeptá proč věřím? Nečekám, že vše udělají jiní,
hlavně

pan děkan a pouze hodnotím, co dobře a hlavně co špatně?
ve farnosti něco konkrétního? Modlím se jenom za sebe a za ty své a do

V sakristii nebo na

děkanství

už jsou kalendáře pro rok 1997.

Dělám

ostatních ni nic není? Jaké procento svých příjmů dávám Bohu? A jaké procento jsem
ochoten dát? Z čeho v mém životě mohou ostatní poznat, že jsem křesťan mimo toho, že
chodím do kostela?

karmelitánský

-na čtení

karmelitánský

-na stůl

Zvon

-A.-

39,-

-cyrilometodějský,

Kalendárium života farnosti do konce
pravidelné věci:

42,-

-na stůl

Zvon

Na čem mi nejvíc záleží?

33,-

na čtení bude později

občanského

-každý pátek po večerní

roku:

bohoslužbě:

setkání nad

katechismem

- adorace na první čtvrtek, pobožnost prvních pátků
Lomec

- první soboty a Fatimské dny

září:
neděle

- 29. 9.
-sbírka na opravu kostela
- bohoslužba 15 hod v Číčenicích

říjen:

sobota
sobota

-5. 10.
• 12. lO

-slavnosti Miiller Thurgau ( + od pol. -Lomec)
- pou(: Sedlice, Nepomuk, Plzeň -meditačrú zahrada

•

čtvrtek

- 17.10.

pátek
neděle

-18.10.
-20. lO

sobota

- 26. 10

Duchovrú stav čes.

neděle

Program

- předná~ka p. V. Malého:
společnosti

po r. 1989

-komorní koncert v kostele (varhany, flétna)
- misijrú neděle + sbírka
- koncert hudebrúho tělesa
z Č. Budějovic v kostele, setkání na děkanství
- rozsviceru vnéJ~ího osvícení kostela

České křesťanske

Vodňanech

a okolí v zimrúm semestru 1996

l7.října čtvrtek: l9.00 hod., Kulturní dům
P.Václav Mal{ Duchovrú stav české společnosti po listopadu 1989

Vodňam·

lo.l.listopad (tvrtek, L8.00 hod.,

Síň V.Příhody

Václav Vasko: Katoiická cirkev v ČSR l945-l9tl9

-27. 10

- 10.00 - slavnostní bohoslužba s o. biskupem
-sbírka na opravu kostela
( 100 let od znovuvysvěcení kostela po přestavbě a výmalbě M. Alšem)
Stožice
-sv. Šimona a Judy- odpolední bohoslužba

26.listopad, l9.00 hod.
Doc.PhDr.Ing. Jan Royt:

Písek

neděle

-3. ll.

-odpoledne v 15 hod- dušičková pobožnost na

čtvrtek

- 14.11.
-24. l l

-přednáška

Jihočeské

Madony- vznik a vývoj

28. leden, 19.00 hod., aula školy J.K Tyla
Dr. Jan Sokol: Vliv osobnosti na národ v českých dějinách

listopad:

neděle

akaclerrue ve

hřbitově

Dr. V. Vaško- o kat. církvi u nás por. 1948
-sbírka na opravu kostela

Č.Budějovice

pravidelná setkárú prvrú středu v měsíci od 17.00 hodin
na Teologické

fakultě

JU, Kanovnická 22

-farní rada v 19 hod

prosinec:

12.

neděle

- 1. 12.

neděle

- 8. 12
-15.12
27. 12

neděle

28. 12
29. 12.
31. 12.

Skočice

-adventní

pouť v

14.30 hod

- společná svátost nemocných
- pouť po betlémech - děti
- pouť po betlémech - dospělí - Rakousko
-svátek Svaté rodiny - obnova manž. slib
pobožnost na konci obč. roku ( + farní statistika roku)
P. 8. Švehla

PhDr. J.Polivky v Síni

V.Příhody

na téma "Sekty a

velmi přístupným a jímavým Po dohodě s dr. Polivkou je možné pokračovat
novou přednáškou, a to speciálněji zaměřenou na určitá podrobnější témata v
dané problematice.
Je troškU: š!<oda, že podobné akce /které je i ve větších městech obtížné uskutečnit/ ve
Vodňanech navštěvuje jen velmi skrovný počet farrúků. Zkuste přijít příště. Stojí to za to.

-hr-

OMLUVA
žili vzdáleni mnoho mil od domova. Jednoho dne

dostali zprávu, že jejich otec umírá a že si

přeje před

rozmýšlení oba vsedli na své ohnivé koně a

ujížděli

smrtí ještě jednou je spatřit. Bez

s větrem o závod.

Oba bratři dlouho mlčeli. Až mladší začal, jmenoval se Ali: "Bratře zdá se mi, že
jde na tvého kom:! únava."- "Únava?" udiveně odpověděl Ismael, "můj kůň vydrží
nejméně tolik, co tvůj." -Zase jeli dlouhou dobu vedle sebe mlčky. Ali znovu začal:
"Tvůj Arab nevydrží takový cval, jeďme pomaleji!" To bratra urazilo, protože Peršan
považuje hanu koně za osobrú urážku. "Mlč, nech si toho! Můj kůň není o nic horší, než
tvůj.

uskutečnila přednáška

někdy později

Co se nikdy nevrací
bratři,

se

způsobem

- Mikulášská v 15 hod

Byli jednou v Persii dva

září

nová náboženství". Téma bylp pojato obecně povšechně, přesto na vysoké odborné úrovni a

Kdybychom spolu závodili, viděl bys, že tvůj kůň by prohrál!" - "Zkusme to" ,
navrhl Ali. Bratr kývl. Oba bratři ostruhami pobídli své koně a jako vítr se dál hnali
vpřed. Oba se snažili dostat ze svých koní co nejvíc, ale jeden druhého nepředhonil. Tu
Ali vyňal bičík a šlehl své zvíře. Kůň zabral ještě víc a téměř zuřic bolestí předběhl svého
soupeře. Ali sázku vyhrál, otočil se a pyšně zavolal na bratra: "Vychloubači, lháti! Viděl
jsi, čí kůň je lepší?"

Omlouváme se
Stalo se tak pro málo

čtenářúrn

příspěvků

FN, že nové číslo vychází se spožděním.
od Vás,

farníků. Světlou

výjimku svými

články tvoří

náš

hlavrú dopisovatel René, jemuž se tímto taktéž omlouváme. A to za krácení, popř.
vyřazerú některých jeho milých příspěvků z důvodu ztráty aktuálnosti přes uplynulé
léto.
Doufaje v jeho velkorysost i nadále

věříme,

že neztratí

strhne k němu i další farrúky.
-redakce-

chuť do

dalšího psarú a

společenství

Vodňanech.

ve

Mnozí z

věřících, především část

té

střední

a starší

generace, prožívá svůj život víry st<lle obdobným způsobem jako za totality. Přijít v
neděli na mši svatou, jednou za rok před velikonocemi přijmout svátosti, zavřít se za
zdi kostela, nebýt aktivní. Ale Ježíš chce od každého věřícího člověk.I rozhodně víc.
Církev Kristova je především život. Církev je živý strom a my nemůžeme být
suchými větvičkami. My musíme být živými ratolestmi. Žit spravedlivě podle
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radostné zvěsti. Svým životem, svým příkladem na pracovištích, kam jsme byli
posláni. Naslouchat názorům a poznámkám lidí s kterými žijeme a pracujeme. Vést s
těmito

lidmi dialog,

zkreslené
zůstává

představy

nenásilně

je

poučovat, vysvětlovat.

o Bohu, o církvi, o papeži, o

stát rozum. Na to, abychom

absolvovat teologickou fakultu.

Stačí

šířili

kněžích

Mnoho lidí má takové
a

řeholnicích,

Kristovu radostnou

málo, vyjít ze zdí

kostelů,

že nad tím

zvěst nepotřebujeme

jít mezi lidi. Nebát se.

Tu se lzmael rozzlobil, vyňal luk, namířil a vystřelil. S výkřikem klesl Ali k
zemi; šíp jej zasáhl do krku, silné krvácel. lzmael zbledl. a vrhl se na svého bratra, vytáhl
mu šíp z krku .1 zvedl ubožáka na koně. Ze všech sil podpíral raněného, a by mohli
v cestě. Konečné v~ichní dorazili k sešlé chatrči. Izmael vešel dovnitř a

pokračovat

upravil bratru měkké lůžko, a položil uložil raněného na svůj plášť. Ránu mu vyčistil a
obvázal, pak si sedl vedle něho.
Když se po chviii Aii probral z bezvědomí, stiskl bratrovi vděčně ruku a tiše
řekl:

"To já jsem vinen svým neštěstím. Tvůj kůň je lepší. Nech mne o samotě a sám
na otce, touží nás vidět, ať uvidí alespoň tebe!"
Ale Izmael nechtěl r:tněného opustit. Zůstal proto u něj. Druhý den se Ali cítil
mnohem lepší a silnější. S velikými bolestmi se posadil na koně a jeli společně za otcem.
Byla to smutná jízda, ubývala jen pomalu a oba měli starost. Když konečně dojeli
pospěš Jomů. Vzpomeň

dorazili

Co dokázali Ježíšovi učedníci? Změnili svět. Změnili by svět, kdyby zůstali v bázni a
strachu

zavřeni

ve večeřadle ? Svět by se asi moc

nezměnil.

domů, otec byl již mrtev. Před několika hodinami podlehl nemocím.
"Víš, co se nikdy nevrátí?'', přerušil Ali tísnivé mlčení: "Ano," řekl Izmael.

"vystřelený

Za uplynulých šest let se život ve vodňanské farnosti určitě změnil k lepšímu.

viděl letět

šíp. Když jsem jej

na tebe, rád bych jej vzal

zpět,

ale nebylo to v

mé moci."

Nemalou zásluhu na tom má i otec Slávek. Především ale záleží na každém z nás, jak
se zapojíme do života farnosti. Chodit pouze jednou za týden v neděli do kostela na

"Ano, máš pravdu," řekl Ali. "Ale já nemyslel na šíp, ale na promluvené slovo.
Ani to se nikdy nevrátí, jakmile vyšlo z úst. Byl bych dal kdovíco za to, kdybych jej mohl

mši svatou je hrozně málo. Farní rada ve Vodňanech pracuje velmi dobře, má snahu
probudit k životu i ty věřící, kteří dosud spí. Snad se jí to podaří. Skautské tábory mají

vzít zpátky, již bylo pozdě."
Zase bylo chvíli mlčení. Potom začal Izmael ještě jednou: " A víš, co se ještě nikdy
nevrátí?- Promrhaný čas. Kdybychom se zbytečně spolu nehádali, stihli bychom otce

již svoji tradici. Rovněž společenství dětí a mládeže. Vynikající pověsti dosáhly
každoročně pořádané farní křQ5(anské plesy ve Křtěticích. Velkým kladem těchto
plesů

je bližší poznání sebe navzájem a vznik společenství

věřících

a

nevěřících.

ještě

svůj

živého. Teď už jej nikdy neuslyšíme."
Bratři měli

To má

pravdu.

Tři věci

se nikdy nevrátí: vykonaný

čin,

promluvené slovo a

čas.

velký význam.
Co říci závěrem této úvahy. Člen farní rady Milan Holý má dobry nápad. Chce
pro m!.adší a střední generaci, která se nebojí pohybu na čerstvém vzduchu, připravit
sérii sobotních putování za poznáním krás našeho kraje. Držím mu palce. O něco
podobného se před časem pokoušel jeho přítel René. Ale bohužel to nevyšlo. Prostě

promrhaný

nebyl zájem. Snad se to Milanovi podaří a najde zájemce a příznivce, kteří by se stali

která je v řadě věcí jiná než ta, na kterou jsme byli zvyklí, zejména my, dříve narození -a
chvála Bohu za to. Především je to společnost svobodná; ale tato svoboda sebou přináší také

členy tohoto malého společenství. Já osobně jsem pesimista. Vzpomínám si na loňské

;; exerc.

letáčku

Finance, penízky,
Vážení farníci, vážení

do Farních novin dodala Z. Hrabová

daně

bratři

a asignace

a sestry v Kristu, již několik let žijeme ve společnosti,

vánoce, kdy René organizoval o vánocích noční putování na půlnoční mši svatou na

novou odpovědnost, nové

Lomeček. Zájemců o tuto netradiční strávenou štědrovečerní noc bylo dost. Ale počasí

My, věřící laici, jsme spoluzodpovědní za církev a přichází doba odpovědnosti i za její
materiální zabezpečení. Proto si dovoluji vám připomenout možnosti, jaké dávají

vykonalo své. V neděli odpoledne se obloha zatáhla tězkýrní mraky, dalo se do deště.
se zima. Ona v zimě většinou bývá zima. Děš( se změnil v mokrý sníh. Vítr a

Udělala

mlha. Prostě nastalo psí počasí. Bylo po zájmu. Nakonec se našli našli čtyři poutníci,
kteřl se nebáli vyjít do zimní nepohody, do nepohody štědrovečerní noci. Pro všechny
to byl krásný zážitek. Ve skupině byla i dvě děvčata. Magda a malá Evička. Temnou
nocí celou cestu z Vodňan až na Lomeček tato děvčata nesla a na Lomeéek přinesla
světlo

z Betléma.
František Rubeš

(rcJakčné

lkráceno)

současné finanční

1.
o

způsoby

zákony pro

Zaměstnancům, kteří

roční zúčtování daně

a

myšlení a jednání i pro nás,

příspěvky

křesťany.

církvi:

podepisují daňové prohlášení a žádají svého zaměstnavatele

předloží

vždy do 15. února potvrzení o

peněžním

daru církvi v

uplynulém roce, bude snížen podle daňových pravidel. roční základ pro výpočet daně a část
takto darovaných prostředků se vrátí dárci.
Tato možnost se týká i pracujících důchodců, kteří stejně jako ostatní
zaměstnanci mohou podepsat daňové prohlášení a požádat o roční zúčtování dané, i
kJyž se na ně nevztahují všechny daňové úlevy.
O toto roční zúčtování můžete požádat, i když nepracujete ceÍý rok, a to vždy

posledruho zaměstnavatele v roce; pokud třeba přestal existovat, jeho právniho
nástupce, neni li, pak Finančrú úřad. Podrrúnkou pro toto roéru zúčtovárú je, že doložíte
své příjmy od předchozích zaměstnavatelů, s výjimkou těch, ktefí se do tohoto zúčtováni
nezahrnují (to jsou příjmy, kdy jste nepodepisovali daňové prohlášerú a jejich výše
neptesáhla 5 000, - v měsíci a zdaňují se jednorázově srážkovou dani a proto žádné
odpoéty na nich ne lze uplatnit.) Proto při změně zaměstnavatele je důležité si pohlídat,
aby vám každ)' za_rp.ěstnavate!, u kterého jste v p!"1.iběhu roku pr~covali, vystavěl po
skončerú zaměstnárú potvrzeni o příjmech a sražených zálohách a na daň.
2. U zaměstnanců, kteří sice podepisují u zaměstnavatele daňové prohlášeni, ale mají
ještě

další

finančrú

aktivity a podávají

daňové přiznáru Finančrúmu úřadu

a u samostatných

e~nlni ;;lu::l•n <·~Vodňanech (tzv. Pepa III.)
OdL. záfí 19% nastoupil na vodnanské děkanství pan Bohumil Toman z Týna nad Vltavou,
•16. 7. 1973, na civilni službu po dobu LB měsíců- q. do konce dubna 1998.
Ať se mu u nas líbí, .1ť mu služba prospěje na těle i na duši.

finance Jkolo c•pmr·y ko,;/da

Z Programu regener.1ce městsk\·ch pam.ítkovn:h zon
pro rok 19% bylo zajištěno
podíl

Města Vodňanv

( fyzických i právnických osob) , kteří nejsou zaměstnanci se potvrzerú o darech
církvi podává při daňovém přiznárú přímo Finančrúmu úřadu. Také zde nastupuje režim

podíi viastníka- iarnosti Vodr\any, min. i O%

srúženi daňového základu.
3. Další podminkou pro srúžerú

co se za tyto
daňového

základu je výše daru. Fyzická osoba,

q.

nebo osoba samostatně výdělečně činná může v průběhu zdaňovacího období tím se rozurrú kalendářní rok- darovat libovolné množství darů jakékoliv nízké hodnoty.
Jejich součet za kalendářrú rok musí být alespoň 1 000,- Kč; nižší může být jen v případě, že
daňový

základ je malý (nedosahuje 50 000,-) a dar přesáhl2% daňového základu. Pro

daňové zvýhodněrú

se může započítat výše darů maximálně v hodnotě 10 % daňového

základu.
4. Dar lze předat finančrú, ale i věcný. U

věcných darů

je věc

složitější,

protože

chceme-li uplatnit finančrú odpočet, musíme provést finančru ohodnocerú věcného daru.
Daň můžeme předat osobně, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním
převodem

celkem

3 263 660,-

kostel Narozeni Panny Marie
-oprava vnějších Alšových sgrafit a částí soklových omitek
- restaurátorské práce I. etapa interiéru
- oprava krytiny, výškové práce
- lešení. odvlhčeni kostela, vyklizení sutě. ošetření krovu,
režie a pomocné práce,
budova

zajištění restaurátorů,

cca 401 000,1 340 000,cca 31 300,-

výpomoc

cca 999 000,-

oken, další práce

cca 316 000,-

děkanství

- oprava fasády,

odvlhčení

domu,

výměna

celkem

3 287 500,-

Prostředky

z ministerstva jsou použitelné přes Okresrú úřad,' Město
prostředků poukázalo, farní prostředky jsou účtovány průběžně.

část

příjemce

Sbírka na opravu kostela je vždy poslední
alespoň

658 000,360 232-

prostředky udělá?

z účtu na účet.
V každém případě je nejlepší obrátit se duchovruho správce farnosti a
dohodnout nejlepší postup, protože pro uplatněrú daňové úlevy potřebujeme potvrzeru
o převzetí daru.
Doufám, že tyto základní informace Vám pomohou se

rezervaci
2 245 428 1>-:é

-min. 20 %

podnikateiů

zaměstnanec

.1

neděli

Vodňany

již větší

v měsíci.

trochu orientovat v

P. Bohuslav Š(•elrla

daňovém zvýhodněrú darů.

Přeji

naší farnosti mnoho veselých

dárců,

protože ty miluje Bůh.
Marie Horákova

Úvaha časová na téma " SPOLEČENSTVÍ"
Jsme věřící lidé, ol proto jsme součástí
farního společenství. Kolždý kolektiv, každé
tvoří

Kdo je vlastně ve

vodňanské fa mí radě?

Volby byly 16. října 1994. Od té doby jsou v radě: P. B. Svehla,
Jaroslav Cuřín st., Ondřej Hoffmann, Milan Haly ml., mgr. Robet Huneš,
ing. Jiří Janšta, František Rubeš,, ing. Jan Rychtář, Josef Tlapa, Josef Zelenka,
pí Marie Horákov .:i, pí Naďol Hovorková, pí Zuzana Hrabová, sl. Karla Pencová,
pí Marie Polatová, MUDr. Anna Schánilcová, pí :.V!arie Vokatá, pí :V!arie Vovesn.í.

jednoho

společenství. Patříme

i to naše ve

jenom lidé. Lidé se svými dobrými i špatnými vlastnostmi. Farrú

memůžeme dělit

Další sdělení:

ještě

společenství,

na dobrá nebo špatná. Moudré je

dělit

tato

do

Vodňanech,

společnství

společenství

na živá a

spící. Do které skupiny patří to naše farní společenství ve Vodňanech?
Minulý režim, který v této zemi vládnu! přes čtyřicet let, viděl velikou hrozbu
v katolické církvi. A během těch nekonečných čtyřiceti let dělal všechno možné, aby
ji zničil. Chtěl ji zlikvidovat úplné. O tom jsem se přesvědčil na přednáškách .různých
lektorů, které jsem musel absolvovat. Oni prostě nepochopili, že církev katolická
není dílo lidské, .1le dílo Bozi. Dílo lidské se éacem rozpatlne, rozpadl se i
komunistickY rei.im. Církev v é~ch.ich ol na Moravě, sice oslabená, však i.ije ol na své
cestě

éasem putuje d.íl. M.í své problemy, potlobné jako má problémy iarni

