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Milí farníci,
máme před sebou svátky, které zasahují nějakým způsobem každého člověka, včetně nevěřících. Jen
je škoda, že tato radost je rozmělněna v adventním čase, kdy nás bombardují koledy ze všech stran
a tak vánoční sváteční náladu mnohdy nemáme sílu prožívat v její plnosti a těšit se z ní. Ohledně
podstaty a dopadu vánočních svátků na náš život bych rád zdůraznil, že Pánův příchod není
jednorázová událost, kterou si připomínáme jako minulost, co se kdysi stalo, ale důležitý pro nás
musí být fakt, že Pán stále přichází v síle a moci Ducha svatého do našeho života. Zda a jaký je
tento jeho příchod ale záleží již na nás. Čeká na naše pozvání. Vánoční události nás mohou
povzbudit k jeho pozvání tím, že nám ukazují, že nepřichází jako násilník, ale jako ten, koho se
nemusíme bát přijmout a vpustit do svého života.
Tento příchod je pak naší celoživotní záležitostí.
Podpořit nás v naší odvaze Pána přijmout může
sv. Štěpán, na kterém můžeme vidět, že Pán
se mu zjevuje v nejtěžším okamžiku, který
prožíval. U něho to bylo kamenování,
u nás jakákoli těžká životní událost, když
se k Pánu obrátíme o pomoc. Na svátek
sv. Jana pak žehnáme víno, protože sv.
Jan jím měl být otráven a přežehnáním
ztratil jed působnost. Žalmista v žalmu
140 opěvuje Boží štědrost a mimo jiné
chválí Hospodina: "Dáváš víno pro radost
lidskému srdci". Je to svátostina, kterou si
připomínáme lásku Boží k nám.
Nezapomeňte si víno přinést do kostela
k požehnání :-)! Svátek sv. Rodiny nám dává
příklad pro rodiny naše - není v nich vždy vše ideální,
ale bude-li Ježíš přijat do jejich středu, pak i těžkosti způsobí jejich upevnění ve vzájemné lásce.
Nový rok pak začínáme slavností Matky Boží Panny Marie, jejíž mateřské srdce dokáže s námi
soucítit a vyprošovat potřebné dary pro náš život. Na slavnost Zjevení Páně pak budeme žehnat
další svátostiny - zlato, kadidlo, sůl a křídu. Svátostinám a jejich užitku a potřebě se budu věnovat
v některém dalším čísle, ale aspoň bych zmínil pár věcí. V povědomí je, že se světí voda, ale je to
ve skutečnosti sůl, která uzdravuje a zabraňuje zkažení. Kdysi solí uzdravil pramen Jordánu prorok
Elíša. Posvěcenou sůl je možno užívat i do pokrmů. Kadidlo pak je symbolem našich modliteb
a chvály Bohu.
Závěr pak patří Křtu Páně, kdy se můžeme radovat
Příloha FN+
z naplnění slov sv. Jana: Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se
KARTA
Božími dětmi. A to je pro nás jádro vánočních svátků 1
. měsíc
máme moc stát se Božími dětmi!!!
Přečtěme za rok
Abychom se jimi stali a hlavně zůstali Vám vyprošuje
Příloha FN+
a k tomu žehná Váš otec Jiří
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Přečtěme Bibli za rok

V příloze dostáváte první tabulku s rozpisem na každý den pro první měsíc. V průběhu roku
budou postupně přikládány tabulky na další měsíce.
Máme rok biřmování, což můžeme pojmout za rok Ducha svatého. Pán o něm říká, že nás
naučí všemu a uvede nás do celé pravdy. Je ale třeba mít nějaký základ, aby měl na čem stavět
a s čím pracovat. Jednou ze základních věcí je četba Božího slova, Písma svatého. Vím, jak je
obtížné se donutit jej začít číst od začátku postupně celé do konce. Proto se nabízí pomoc ve formě
přiloženého rozpisu na každý den, kdy můžeme číst střídavě ze Starého a Nového Zákona. Rozpis je
udělán tak, že se dá Písmo svaté přečíst za jeden rok. Není třeba hned všemu rozumět, ale musíme
zasévat a On dá vzrůst, až přijde ten pravý čas.
Otec Jiří

Proč slavíme Vánoce 25. prosince

O původu Vánoc se rozšířilo přesvědčení, že datum Narození Páně 25. prosince bylo
stanoveno bez historického podkladu, aby se vytěsnil vliv pohanských slavností zimního slunovratu.
Tento názor se stal nedávno mýtem moderního věku.
Došlo ale k významnému objevu: Docent Jeruzalémské university Shemarjahu Talmon
studiem rukopisů z období kolem Kristova narození potvrdil starou tradici, že se Ježíš skutečně
narodil (nad ránem, při rozednění) 25. prosince. (Vzhledem k tomu, že před 2 tisíci lety byl
slunovrat posunut o 2 až 3 dny, vychází narození malého Ježíše Krista přesně a On je opravdu tím
slunečním Božím dítětem.) Mimořádný objev docenta Talmona se týká kněžských služeb
v Jeruzalémském chrámu:
Ve starém Izraeli byli totiž kněží rozděleni do 24 tříd a střídali se podle neměnného pořádku
dvakrát do roka. Evangelista Lukáš, když podává zprávu o početí a narození Ježíšova předchůdce
Jana Křtitele, určenou jeho otci Zachariášovi, jaksi mimochodem poznamenal, že byl knězem
Abiášovy kněžské třídy. O ní se vědělo pouze to, že byla v pořadí čtyřiadvaceti osmá. Ale nikdo
nevěděl, na kdy připadal její turnus. Až docentu Talmonovi se podařilo rozborem svitků Qumránské
knihovny upřesnit chronologické pořadí střídání kněžských tříd. A právě tato chronologie umožnila
přesněji určit dobu narození Zachariášova syna. A tu si řeknete, jak to může souviset s Vánocemi.
Z Lukášova evangelia ovšem víme, že narození Janovo oznamuje Zachariášovi Boží posel
Gabriel. A stará houževnatá tradice východních křesťanů položila tuto událost k 25. září. Tato
pravděpodobnost se přiblížila jistotě, protože další badatelé podníceni objevem docenta Talmona
zrekonstruovali mechanismy oné chrámové služby a dospěli k závěru, že tato tradice je spolehlivá,
protože pochází přímo z prvotní, dobře informované židovsko-křesťanské obce v Jeruzalémě.
Pokusme se tedy vše shrnout a uvést tento objev do souvislosti s narozením Ježíše Krista:
V září Boží posel Gabriel oznamuje Zachariášovi narození syna Jana, Kristova předchůdce.
A Lukáš dodá, že když skončily dny Zachariášovy služby, že se vrátil domů a že jeho žena počala.
A když byla v šestém měsíci, píše Lukáš, týž Boží posel oznamuje – tentokrát narození Ježíše –
dívce Marii v Nazaretě.
A protože tradice položila početí Jana Křtitele k 25. září, zvěstování Marii, a s ním spojené
početí Ježíše, připadá po šesti měsících na 25. března, který od starověku slaví celá církev.
Narození Ježíšovo pak nemohlo připadnout po 9 měsících od početí na jiný den, než
na 25. prosince.
A tak tento den nebyl stanoven ani náhodou, ani s úmyslem potlačit slavnosti slunovratu. Že
by k tomu mohl přispět okrajový Lukášův údaj o „Abiášově třídě“, to si nepřipustili ani velcí
vykladatelé Písma po dlouhá staletí. A tak to, co se zdálo jako zbožný mýtus, dostalo seriozní
historický rámec.
Po 40 letech komunistické propagandy, která se odvážila dokonce popírat Ježíšovu existenci,
známe tedy – takříkajíc – den jeho narození. A to ne z dílny náboženských blouznivců, ale
moderních vědců, kteří namnoze nejsou ani křesťané a docent Talmon je žid.
A tak se zdánlivě malý, ale významný objev stal přínosem pro historickou věrohodnost
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evangelií. A navíc té části o Ježíšově dětství, která byla považována z historického hlediska
za nepřínosnou.
A pak se tu opět zjevuje síla tradice, jejíž věrohodnost moderní člověk zpochybňoval. Když
tedy budeme letos slavit vánoce 25. prosince a uslyšíme a nebo si sami zazpíváme tradiční hymnus
Narodil se Kristus Pán, vzpomeňme na přínos vědců k této události. A naše srdce by se mělo
zaradovat, že se nám v tomto čase Ježíš skutečně narodil.
Otec Jiří (z dostupných materiálů)

Vánoční přípravy

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě
vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: "Už aby bylo po svátcích - to zas bude
blázinec." Vypozoroval jsem, že to jsou hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine velká
práce spojená s přípravou svátků. Muži, kteří se dopracovali podobného postoje, jsou naplněni
lojovitou lhostejností.
Ptám se, co se to stalo, protože přece vánoce zůstaly vánocemi. Jsou to stále tytéž svátky
narození Páně. Měníme se my a náš vztah k těmto svátkům. Narozdíl od dětí, které spontánně
a samozřejmě chápou výjimečnost svátečních dnů, my dospělí se dopouštíme celé řady chyb.
Svátky jsou významné dny, a proto při nich vystoupí výrazně všechny naše nedokonalosti, ba
i nectnosti.
Především je třeba vědět, že slavit je umění, kterému se člověk musí naučit, protože ona
dětská spontaneita, s níž jsme slavívali vánoce, člověku nemůže zůstat zachována. Slavení má svá
pravidla a svůj řád. Tak například je sváteční den, nejenom vánoční, kterýkoli sváteční den, tedy
také každá neděle, dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu dnů všedních. Je to den klidu, kdy
máme v klidu přehlédnout úseky svého všedního života a radovat se z toho, co nám přinášejí. Naše
dny sváteční jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů
není posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich
všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich dnů všedních.
Svátky jsou také dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme
dost času. To určitě neznamená, že máme dohánět resty a děsit se, že naše podnikání nepokračuje
dost rychle. Neznamená to také svátky prospat. Sváteční dny nejsou dny lenosti, jsou to dny pro
jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít
na procházku a dívat se a ukazovat si, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví
o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom mohou
nás vánoce usvědčit z řady zanedbání.
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Zde zase vystoupí naše nectnost
vnějškovosti, předvádění bohatství a úspěšnosti. Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc
času se zamyslet a radovat a nebudete také muset po novém roce vypouštět záložky na sukni.
Nechtějte všechno přesně naplánovat, protože se to určitě zvrtne jinak: dědeček se nastydne,
Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte Vánoce řídit jako
generál nebo režisér. A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbily těm druhým, že si
to užili, a ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Když se dnes probírám svými vánočními
vzpomínkami, musím říct, že vedle dětských Vánoc byly nejkrásnější Vánoce ty, které jsem strávil
mezi plotnou a dřezem, abych svým stárnoucím rodičům připravil pro ně milé sváteční chvíle. Měl
jsem ovšem to veliké štěstí, že mi dali najevo svou vděčnost. Nebylo toho však ani třeba, viděl
jsem, že se radují.
Svátky potřebují ještě jinou přípravu. Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy
salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus
o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to překáží. Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí
a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom
proto již dlouho před svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že
3

místem narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí
starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo. Vánoce žádají, abychom
připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně.
Je třeba hledat smír a poklid, neboť pak přijde i tichá radost.
V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto radím
omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí tempo našeho života.
Máme-li se o vánocích vklidu zastavit, musíme už dost dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak
se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou rychle,
čeká tvrdý náraz. Vánoce budou pociťovat jako cosi cizího, ano, rušivého. To by nebylo dobré.

Kdo je P. Petr Piťha

P. Petr Piťha, Edice Chvilka klidu  Vánoce

P. Petr Piťha je český katolický kněz, vědec a politik. V letech 1992 – 1994 zastával post
ministra školství ČR. Je významnou osobností naší bohemistiky a pedagogiky a patří
k zakladatelům české matematické lingvistiky. Ve svém rozsáhlém vědeckém a publicistickém díle
se věnuje i životopisům významných osobností naší církevní historie, otázkám výchovy, vzdělání
a vývoje našeho školství. Za svou odbornou i veřejnou aktivitu získal řadu ocenění.
Při příležitosti 93. výročí vzniku republiky - 28. října 2011, udělil prezident republiky Medaili
Za zásluhy P. prof. PhDr. Petru Piťhovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

90 let Msgre Karla Fořta

Msgre Karel Jaroslav Fořt se narodil 8. 11. 1921
v Rožmitále pod Třemšínem. Do myslí naší farnosti a celých
Čech a Moravy se zapsal vedením náboženského vysílání
Rádia Svobodná Evropa. Dětství prožil ve Skočicích
u Vodňan a v Horažďovicích, maturoval na Jirsíkově
gymnáziu v Českých Budějovicích. Roku 1948 byl vysvěcen
na kněze a začal působit ve vimperském vikariátu.
Po odmítnutí účasti na velehradské pouti v roce 1950, kde
mělo být Josefem Plojharem založeno kněžské mírové hnutí,
emigroval ještě s dalšími spolubratry do Německa. Odtud
odešel v roce 1951 na misii do Alžírska. Po několika letech
se vrátil zpět do Německa, kde byl pověřen pastorací
krajanů.
V roce 1980, po náhlé smrti dr. Alexandra Heidlera,
převzal vedení náboženského vysílání RSE, kde působil až
do odchodu do Prahy v roce 1995. V Mnichově také
spravoval českou farnost. Nyní střídavě žije v Mnichově a v Kněžském domově v Českých
Budějovicích. Křesťanské vysílání RSE mělo pro těžký zápas křesťanství s totalitou u nás velký
význam. Otec Karel vynakládal všechny své síly, aby povzbuzoval, posiloval a udržoval křesťanství
v myslích našeho lidu. Byla to velká práce pro Boží království. Dodnes asi ještě ne tak doceněna,
která by ale neměla upadnout v zapomenutí. Nesmazatelně se zapsal do myslí emigrantů složením
a sestavením české mše lidové, kde při bohoslužbě využil českých lidových písní.
Kázání P. Karla lze najít v knize Cesta, pravda, život - Postila otce Karla. Podtitul je Slovo
Boží na vlnách Svobodné Evropy 1980-1995. Letos 13. října měl otec Karel krásnou promluvu
na Fatimském dnu na Lomci.
Přejeme mu k jeho 90. narozeninám hojnost Božího požehnání, ochranu a přímluvu Panny
Marie. Vy, kdo čtete tento článek o tomto vzácném člověku, pošlete mu, prosím, jako dárek svou
modlitbu za vše dobré, co světu dal.
Marie Polatová
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Začne nový kalendářní rok velkým svátkem Matky Boží Panny Marie. Zároveň tento den je
Světovým dnem modliteb za mír. V této době si často navzájem přejeme, aby přicházející rok byl
šťastný. Co to znamená být šťastný a kdy můžeme být šťastní my?
Šťastný je, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd.
Šťastný je, kdo si nenechá zkazit náladu žádnou povětrnostní situací.
Šťastný je, ke komu se chodí pro radu a může pomáhat.
Šťastný je, kdo dokáže rozdávat svůj čas, i když ho moc nemá.
Šťastný je, kdo se o své štěstí dělí s ostatními.
Šťastný je, kdo ví, že se lidé za něho modlí.
Šťastný je, kdo je vděčný, že může žít.
Šťastný je, kdo se na konci svého života opováží říci: Jsem vděčen, že jsem se narodil. Bylo
to krásné smět žít.
Krásné je, můžeme-li si každý večer říci: Děkuji Ti Bože, že mi dáváš možnost činit jiné šťastnými.
I já jsem šťasten, protože cokoliv dávám Tobě, vracíš mi s úroky.
Děkuji Ti za dnešní radost. Jsem Tvým ustavičným dlužníkem.
S přáním nalézat u sebe štěstí a umět ho rozdávat druhým po celý rok 2012 moudrá slova o štěstí
pro čtenáře vyhledala
Marie Polatová

Kdybych byl Ježíšek
 nejen pro děti

„Káča rozbila moje hasičské auto!“ zlobí se Petr a běží k mamince.
„To si nemůžete aspoň chvilku hrát a nehádat se u toho?“ povzdechne si maminka.
„Ani minutu!“ odsekne Petr. „S Káčou si nemůžu hrát, pokaždé něco rozbije!“
„Ale neříkej;“ uklidňuje ho maminka a zkouší rozlámané auto spravit. Nejde to, a tak Petrovi slíbí:
„Až přijde tatínek, podívá se na to.“
„Slyšíš? Tatínek musí pořád opravovat, co rozbiješ!“ hubuje Petr Kačku. „Kdybych byl Ježíšek...“
„Tak co?“ je Kačka zvědavá. „Co bys udělal?“
„Kdybych byl Ježíšek, tak ti nedám nic pod stromeček!“ rozhoduje Petr. „Stejně už máš všechno
a jsi maminčin a tatínkův mazánek. Vždycky jsem já ten špatný vždycky je všechno moje vina,
protože naše malá, hodná Kačenka přece za nic nemůže!“
„Ty jsi ale zlý!“ rozpláče se Kačka a odchází do svého pokoje.
„Tak už dost!“ zlobí se maminka. „Kdybys byl Ježíšek...“
„...tak bych Kačce přinesl cestu kolem světa, která by trvala aspoň rok!“

Kačka sedí na koberci ve svém pokoji a staví věž z kostek. Slyší každé slovo.
„To se nestydíš, takhle mluvit o své sestře?“ zlobí se maminka. Pak se otočí a jde za Kačkou
do pokoje. Druhý den si jdou Petr s Kačkou z cesty, vyhýbají se jeden druhému. Když jde maminka
večer popřát Kačce dobrou noc, najde ji, jak spí s knížkou pod hlavou. Maminka jí položí ruku
na tvář a poleká se: „Má určitě horečku!“
Kačka má rudé tváře, potí se a zároveň chvěje zimou. „Jestli se to do rána nezlepší, zavoláme
doktora,“ uklidňuje maminku tatínek a sedá si ke Kačce na postel. „Jak je jí?“ objevil se mezi
dveřmi Petr.
„Uvidíme,“ říká tatínek tiše.
Petr je smutný; slyší, jak Kačka těžce dýchá.
„Kdybych byl Ježíšek,“ říká Petr tiše.
„Tak co?“ probudí se najednou Kačka.
„Tak bych tě rychle uzdravil,“ odpovídá Petr.
Jde do svého pokoje a říká si: Kdo se v tom má vyznat, vždyť já ji mám vlastně rád!

Z knihy Bernharda Linse Kdybych byl Ježíškem

5

Info o náboženství

Katecheta má z pověření církve vyučovat náboženství, vést katecheze dětí i dospělých.
Každé září se však jeho snahy podobají spíše pojišťovacímu agentovi, který těžce shání zájemce
o své služby. Z jedné strany tlačen školou a nadřízeným katechetickým střediskem k vykázání
seznamu, koho, kdy a jak bude učit, z druhé strany srážen nezájmem a nerozhodností dětí i rodičů.
Po měsíčním úsilí většinou konstatuje: zase ubyli početně, objevilo se nenadále pár nových, ty starší
to přestalo bavit – proč asi? (Následuje sebereflexe a nový pokus o vyvození důsledků v dalším
školním roce.)
Školní výuka náboženství nemá být jen zábavou (baví – nebaví) jako třeba jiné kroužky
(to připomíná srovnávání církve např. se zahrádkáři), ale měla by dětem dodat patřičné vědomosti
pro jejich křesťanské uvědomění, aby měly svůj všeobecný přehled ze ZŠ doplněn i o duchovní
rozměr. Ta hrstička dětí z věřících rodin či hledajících samy od sebe by pak měla sebevědomě
a zároveň bohabojně „prosolit“ celou školu, protože vlastní něco hodnotného navíc oproti ostatním
nevěřícím. Ideál.
A realita? Ve Vodňanech na ZŠ Alešova se nakonec na náboženství sešlo 11 statečných
z 1. stupně. V ZŠ Bavorovská je prý všeobecný úbytek zájmu o cokoliv, a tak počet menší než
zákonem daných 7 (přihlášených 6 dětí = 1% z asi 500 celkového počtu) znamená, že náboženství
tam letos není „nepovinným předmětem“, ale z dobré vůle vedení zájmovým kroužkem. Poměrně
nejvíce dětí je přihlášeno opět v MŠ Sluníčko (už 5. rokem 20 – 30 % z celkového počtu).
Na nabízená farní setkávání s P. Čeplem nezareagoval nikdo, jejich nabídka v pondělí od 15 hod.
na faře stále platí. Také ve školách je možné se přidat od 2. pololetí.
Není třeba vzdychat po „zlatých starých časech“, kdy do kostela či na náboženství chodily
davy. Přestali ti, kteří v tom nenašli smysl a jdou raději jen „s davem“. Nechybí nám tam ani ti, kteří
by šli jen z donucení (o to více vzdorující). Ale chybí ti, které by někdo z rodiny dokázal motivovat
a v lásce přesvědčit, že nejít jen s davem se v životě vyplatí. Že Kristus potřebuje učedníky
odvážné, horlivé, hledající pravdu a Boží království před vším ostatním. V tomto zacílení bych
s rodiči ráda spolupracovala a děkuju těm, s nimiž to jde.
Marta Mrvíková

O modlitbu lze žádat smskou či e-mailem
Sdílet s lidmi jejich starosti nejen při své práci, ale také v modlitbě se rozhodli pracovníci
Centra pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém. Za prosby, které jim lze zasílat například
prostřednictvím SMS zpráv, se budou každý týden modlit také při mši svaté.

„Při své práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům," vysvětluje vedoucí
centra Josef Záboj, co bylo podnětem k zavedení nové služby. „Mnoho věcí leží člověku na srdci,
s mnoha věcmi potřebuje pomoci. Vědomí, že na mě někdo myslí, že mám koho požádat, aby se
mnou v modlitbě nesl kříž, je velikým povzbuzením," říká vedoucí.
On i jeho kolegové proto nabízejí všem zájemcům možnost, aby jim prostřednictvím SMS
zprávy na telefonní číslo 731 731 800 nebo e-mailem na adresu rodina@arcibol.cz zaslali své
prosby a starosti, za které se pak budou s dotyčným modlit.
„Kromě toho bude na tyto úmysly vždy ve čtvrtek obětována pravidelná ranní mše svatá pro
pracovníky arcibiskupství," říká Josef Záboj a dodává: „Anonymita těch, kdo nás požádají
o modlitbu, je ovšem zaručena, při mši například zazní společná přímluva za všechny prosby
dohromady." S žádostí, zda by zasílané prosby nezařadili do svých modliteb, se chtějí pracovníci
centra obrátit také na některá řeholní společenství.
O významu nabízené služby je přesvědčen i biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas,
který bude zmíněné bohoslužbě zpravidla předsedat. „Je potřeba nejen vytvářet pastorační aktivity,
ale také lidi provázet modlitbou," říká kněz, podle něhož je důležité nenechat se zcela zahltit
úředními povinnostmi. „Pastorací je třeba především žít," uzavírá.
Jiří Gračka, Katolický týdeník 46/2011
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Hudební sborek

Jednoho listopadového večera roku 2005 jsme se jako skupinka několika mladých sešli
na faře, abychom společně nacvičovali písně, kterými jsme zpočátku doplňovali mše svaté. Na
začátku našeho sborku nás bylo šest. Postupem času došlo k proměně členů (někteří odešli, jiní se
přidali) i zaměření našeho nacvičování. P. Zbyšek nás naučil, jak důležité a obohacující jsou
v našich životech chvíle strávené před Nejsvětější svátostí prostřednictvím adorace. Proto naši
hlavní náplň tvoří výběr chval a hudební doprovázení právě adorací, jež se v naší farnosti konají
každý první pátek v měsíci již pár let.
V letošním roce jsme se snažili vytvářet i jiné příležitosti k setkávání, společné modlitbě
a chvále našeho milovaného Boha (bdění, vigilie Ducha svatého, Mariánská pobožnost, aj.).
V tomto započatém snažení bychom chtěli pokračovat i v roce nadcházejícím a hudebním
doprovázením opět podpořit noc kostelů a žehnání motorek.
Nyní náš sborek čítá sedm členů. Je pro nás příležitostí vytvářet společenství a zpěvem
a hraním chválit našeho Boha.
Lenka Leopoldová

Divadelní scénka o svaté Anežce

V letošním roce uplynulo 800 let od narození významné české princezny z rodu
Přemyslovců. Touto velice známou a oblíbenou postavou byla samozřejmě sv. Anežka Česká.
Anežka se narodila jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Již od útlého dětství
měla celou řadu nápadníků. Ale jak čas plynul, tak i nápadníci přicházeli a odcházeli a Anežka se
brzy po smrti svého otce rozhodla vstoupit do kláštera. Roku 1234 se společně se svým bratrem
Václavem pustila do stavby kláštera
Na Františku v Praze. Svatá Anežka
usilovala o osobní a nezištnou svatost
s pokorou a láskou ve službě nemocným,
chudým i spolusestrám.
Zde je uvedeno jen několik málo
důležitých bodů, o kterých napsala
veršovanou divadelní hru česká
spisovatelka paní Marie Holková. Jejím
scénářem se nechala inspirovat skupina
mládežníků. Text o životě sv. Anežky
nezůstal na papíře, ale několikrát zazněl
na pomyslných „divadelních prknech“.
Svojí premiéry se dočkala tato
scénka v
Domově
důchodců
ve Vodňanech. Dalšími místy, kde jste
mohli vidět tento příběh, byly Stunkovice
n. Blanicí, Bavorov, Vodňany, Lomec
a Skočice.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří obětovali svůj čas a věnovali
ho právě do této scénky. Velký dík patří
paní Daniele Davidové z Domova
důchodců, která s tímto nápadem přišla.
Dále bych chtěla poděkovat vodňanské
schole, paní Martě Mrvíkové a především
těm, kteří vystupovali na jevišti.
Marie Jůnová, foto Petr Totín

7

Tříkrálová sbírka ve farnostech Vodňany, Skočice a Bílsko

Tříkrálovou sbírku zahájila v r. 2001 olomoucká arcidiecéze a odtud se
rozšířila po celé republice. Ke sbírce v našich farnostech nás vyzval
a povzbudil P. Zbyšek Wawrowski. V současnosti plně podporuje charitní práci
P. Jiří Čepl. Poprvé jsme vyšli do ulic v lednu r. 2002. Provázely nás obavy
a napětí, jak nás veřejnost přijme. Uklidňovalo nás pouze vědomí, že to
neděláme pro sebe. Nebyli jsme zklamáni – lidé nás většinou podpořili a nikomu se nic zlého
nestalo.
Poprvé jsme začínali s 10 pokladničkami a koledovali na 6 místech: ve Vodňanech
a 3 místních částech – Pražáku, Čavyni a Újezdě – v Číčenicích a Stožicích. Postupně se počet
zájemců o sbírku rozšiřoval a přidávala se farnost Skočice a Bílsko s přifařenými místy. Takže
v letošním roce jsme koledovali na 17 místech s 26 pokladničkami. Také obětavých malých
koledníků přibývá – v prvých letech se hlásilo tak přes 30, postupem času spíše přes 50. Záleží
i na počasí. To jsme v průběhu let zažili různé – nejhorší je mrazivé a větrné (r. 2002, kdy bylo až
-18°C a r. 2008), ještě horší je ale deštivé jako letošní sobota. Bylo i slunečné počasí s teplotou
kolem +10°C (r. 2005, 2007), a to byla paráda.
Tak jak přibývala místa koledování, vzrůstal také výtěžek. Při první sbírce se vybralo
71 595,50 Kč, v té poslední letošní 132 153 Kč. Zatímco v prvém roce bylo pro místní potřeby
k dispozici 50 117 Kč, letos to je 85 899 Kč. Z první sbírky byl poskytnut příspěvek na dovybavení
Rychlé záchranné pomoci a rodinám se zdravotně postiženým dítětem. V dalších letech až
do současnosti jsou finanční prostředky směrovány zejména na podporu rodin s dětmi, které
potřebují zvláštní péči a které jsou ve finanční nouzi, a od r. 2004 je každoročně podporován Hospic
sv. J. N. Neumanna v Prachaticích. Přitom v posledních létech se větší objem pomoci přesouvá právě
na rodiny s dětmi. A nejsou to jen rodiny ve Vodňanech, ale v širokém okolí. Od počátku sbírky
nezapomínáme ani na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, organizovanou buď
dobrovolníky z farností – dětské dny, poutě a výlety – nebo např. v r. 2003 a 2008 i nadací Základní
školy, ul. 5. května, Vodňany. Finanční podpora směřovala i k seniorům, ať v Centru sociální pomoci
ve Vodňanech (časopis, anténa pro příjem televize NOE), nebo příspěvek na opravu střechy
Charitního domova pro seniory ve Veselí n. Lužnicí, strženou vichřicí v r. 2007. V r. 2009 došlo
k náhlé záplavě z potoků. Tehdy jsme přispěli menší pomocí postiženým rodinám ve Sviněticích,
Bílsku a Budyni. Škála pomoci je tedy dost široká.
Ale z Tříkrálové sbírky vycházely a vycházejí i další aktivity. Byly to dětské dny, divadlo
o sv. Václavu, které účinkující představili v Číčenicích, Vodňanech, Skočicích, v Bílsku,
Prachaticích a Strunkovicích. Poslední tři léta připravují farníci obdarování pro naše spoluobčany
v Centru sociální pomoci. Při koledování, jehož hlavním účelem není v tomto případě vybrat
příspěvek, ale naopak pozdravit a popřát vše dobré, předáváme i věcný dárek, a to biblické verše,
které by mohly být posilou v životě člověka.
Tříkrálová sbírka je dobrodružství, do kterého mnozí z nás, i když máme nejraději své jistoty,
s Boží pomocí každoročně jdeme. Je to dobrodružství, které přináší dobré plody, a co si můžeme přát
víc. Věřím, že i Tříkrálová sbírka v lednu 2012 přinese dobré ovoce.
Obracím se na Vás, dospělé, děti a mládež - staňte se dobrovolníky Charity České
republiky pro Tříkrálovou sbírku na Vodňansku o víkendu 7. a 8. ledna 2012. Pokud byste
mohli jen jeden z těchto dnů, jste samozřejmě též vřele vítáni. (čas srazu na straně 11.)
Marie Horáková, foto Petr Totín
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Každý začátek je těžký - i s koledami

Díky tomu, že se nám dochovaly Farní noviny z roku 1997 a v něm článek Roberta Huneše, který
celou tuto bohulibou záležitost inicioval, máme možnost si přečíst, jak proběhlo první Setkání
u koled na vodňanském náměstí v roce 1996.

Co z toho plyne? Zkrátka každý začátek je těžký. Dnes po patnácti letech této vodňanské
štědrodenní tradice si už mnozí z nás Štědrý den nedovedou bez setkání u stromu představit. Sluší
se poděkovat Robertovi a jeho věrným soupěvcům a pomocníkům nejen za to, že začali, ale i že
vytrvali a obohatili tak Štědrý večer pro nás všechny ve Vodňanech. Roberte, děkujeme.
Petr Totín
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Z liturgického kalendáře

Knižní sloupek

PROSINE C
Ne 18. 12. ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Čt 22. 12. Svátek Výročí posvěcení
českobudějovické katedrály
So 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
Ne 25. 12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
- zasvěcený svátek
Po 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Út 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
St 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pá 30. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie
a Josefa
LEDEN
Ne 1. 1. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE – zasvěcený svátek
Po 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
Čt 5. 1. Sv. Jana Nepomuka Neumanna,
biskupa
Pá 6. 1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Ne 8. 1. Svátek Křtu Páně
Ne 15. 1. 2. neděle v mezidobí
Út 17. 1. Památka sv. Antonína, opata
St 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů - začíná týden modliteb
za jednotu křesťanů
So 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny
a mučednice
Ne 22. 1. 3. neděle v mezidobí
Út 24. 1. Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
St 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Čt 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
So 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Ne 29. 1. 4. neděle v mezidobí
Út 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze

Elias Vella: Duch svatý - pramen života
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Velmi srozumitelně a výstižně,
s mnoha ilustrativními příběhy
a podobenstvími nás Vella
seznamuje s osobou Ducha
svatého a jeho úlohou v našich
životech. Jeho „návod“, jak žít
život s Duchem svatým, je psán
s nakažlivou přesvědčivostí
a snahou zprostředkovat vztah
k Duchu svatému jako nejlepšímu
řešení života každého člověka. Nabízí jednoduchou
odpověď v pátrání po příčinách našich selhání,
nezdarů a neúspěchů: tkví v tom, že se o to snažíme
sami, vlastními silami.
V jednotlivých kapitolách Vella odpovídá na otázku,
kdo to je Duch svatý, jaké je jeho poslání, jak
na něho nahlížejí na Východě a Západě, objasňuje
vztahy mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem
svatým. Velmi srozumitelně vysvětluje rozdíly mezi
dary, ovocem a charismaty Ducha svatého, hovoří
o úloze Ducha svatého v dějinách spásy, představuje
jeho roli ve Starém a Novém zákoně, popisuje křest
Duchem svatým, probírá problematiku Ducha
ve svátostech křtu a biřmování, vysvětluje, co
znamená nechat se vést, formovat, použít a cele se
obnovit Duchem svatým.
 brož., 291 str., 219 Kč

Eduard Martin:
Ježíšek pro mě

Musí být vánoční nálada jen a jen
v prosinci? Nemůže svítit
do života po celý rok? Eduard
Martin chce ve své knížce povídek
a vyprávění o Vánocích spustit vánoční paprsky
na naši uspěchanou moderní dobu, vyslat zprávu
o tom, jak zázračnou příležitostí může být i zdánlivě
nenápadná chvíle lidského života. Čtenářům nabízí
krátké povídky, veselé příběhy a zamyšlení mířící
k naději. Celá knížka je sepjata ústřední myšlenkou,
kterou jsou Vánoce, jejich průběh a vzpomínky.
Ježíšek pro mě je kniha, ze které dýchá dobrá nálada
a světlo Vánoc na celý rok. - brož., 135 str., 129 Kč

Akce

♦ V neděli 18. 12. od 15.30 hodin
Živý betlém - divadelní ztvárnění biblického
příběhu narození Ježíše Krista a zpívání
vánočních koled v parku u Kulturního domu
ve Vodňanech.
♦ V sobotu, na Štědrý den, 24. 12. od 15.15
SETKÁNÍ U KOLED na náměstí Svobody
ve Vodňanech.
♦ V neděli, na Boží hod vánoční, 25. 12. bude
od 14.00 do 17.00 otevřen kostel Narození
Panny Marie s betlémem pro veřejnost.
♦ O víkendu 7. a 8. 1. 2012 Tříkrálová sbírka
- sraz koledníků na faře ve Vodňanech v sobotu
v 8.45 a v neděli ve 12.45.
♦ V pátek 13. 1. 2012 od 17.00 Fatimský den
- mše sv., korunka k Božímu milosrdenství,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech.
♦ Ve čtvrtek 19. 1. 2012 od 19.00
Přednáška - Kdo řídí dějiny v Městské galerii
ve Vodňanech. Přednáší Doc. Tomáš Machula
Ph.D., Th.D., děkan Teologické fakulty
Jihočeské univerzity.
V návaznosti na předchozí biblická témata
z 1. knihy Mojžíšovy (stvoření a katastrofy)
budeme pokračovat z 2. knihy Exodus.
Na příkladu izraelského národa v egyptském
zajetí se zamyslíme, jak Bůh zasahuje do dějin,
lidi odměňuje i trestá...
♦ V sobotu 28. 1. 2012 od 14.00 do 17.00
Dětský maškarní ples ples ve sportovní hale
ve Výstavní ulici ve Vodňanech.
♦ V sobotu 28. 1. 2012 od 20.00
XXII. Křesťanský ples ve sportovní hale
ve Výstavní ulici ve Vodňanech.
♦ Ve čtvrtek 9. 2. 2012 od 19.00
Přednáška - Izrael : návštěva Svaté země
v Městské galerii ve Vodňanech. Přednáší
Mgr. Pavel Sekyrka, cestovatel z Písku.

Pořad bohoslužeb - prosinec - leden

DD - domov důchodců

Donáška Farních novin

Kdo z vás má zájem pro sníženou
pohyblivost o donášku Farních novin
do svého bytu (ve Vodňanech), nebo víte
o někom, kdo by tuto nabízenou službu rád
přijal, nahlaste se osobně paní Polatové,
nebo na telefon 723 062 701.
"Modlíte se doma vždy před jídlem?"
Ptá se policista kolegy.
"Ne, proč? Moje žena výborně vaří!"

Šotkoviny

Přijměte prosíme omluvu,
že jsme v minulém čísle
zaměnili pořad bohoslužeb
za pořad předchozí.
S díky za pochopení RR.

Více na www.muzeumvodnany.cz

Farní noviny - Vodňany, Skočice, Bílsko. Občasník. Číslo III/3. - vychází 18. 12. 2011. Náklad 200 ks. Vydává farnost Vodňany, Skočice
a Bílsko. Adresa: Farní úřad, Alešova 44, 389 01 Vodňany. IČ: 63292882. Redakční rada: Petr Totín, Marta Mrvíková, Marie Polatová, Ludmila
Plachtová (ilustrátorka), Marie Jůnová - farninoviny@googlegroups.com. Registrováno u MK ČR pod číslem MK ČR E 20322.
Náklady na 1 výtisk činí přibližně 5,- Kč. Pro tento účel je zřízena kasička v zadní části vodňanského kostela. Rádi budeme též za vaše písemné
a obrazové příspěvky pro další čísla. Můžete je zasílat na mailovou adresu farninoviny@googlegroups.com nebo vkládat do krabice vedle
kasičky. Děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla 13. 1. 2012.
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V těch dnech vyšlo nařízení od císaře
Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání
lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když
byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy
všichni, aby se dali zapsat, každý do svého
města. Také Josef se odebral z galilejského
města Nazareta vzhůru do Judska do města
Davidova, které se jmenuje Betlém, protože
byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal
zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou
ženou, která byla v požehnaném stavu. Když
tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit.
A porodila svého prvorozeného syna, zavinula
ho do plének a položila do jeslí, protože
v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.

V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři
a střídali se na hlídce u svého stáda.
Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně
se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká
bázeň. Anděl jim řekl: Nebojte se! Zvěstuji
vám velikou radost, radost pro všechen lid:
V městě Davidově se vám dnes narodil
spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás
znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích. A náhle bylo s andělem celé
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!

Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: Pojďme tedy do Betléma podívat se
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil! Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko
položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to
slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci
a rozvažovala o tom.
Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo
počato v mateřském lůně.
(Lk 2,1-21)
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BETLÉM PRO RADOST
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pøehnìte smìrem dovnitø, druhý smìrem ven
5) dolepte hvìzdu na místo oznaèené malým køížkem
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Vysøihovánka Betléma
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