IV/1.

FARNÍ
NOVINY
Vodňany - Skočice - Bílsko

únor - březen 2012 DOBA POSTNÍ

Milí farníci,
po prožitém adventu a Vánocích jsme vstoupili do tzv. mezidobí. Budeme následovat Pána
v jeho tříletém veřejném vystoupení, kdy také nám bude hlásáno jeho slovo a budeme svědky jeho
mocných činů. Jediným cílem, který máme mít při tom na paměti, není větší znalost toho, co učil
a jak jednal, ale proměna našeho života – proměňování se v jeho učedníky. Posláním nás, učedníků,
je "jít a získávat". Chceme-li však někoho získávat, musíme sami vědět a zažít, v co věříme a proč
v to věříme. Nezdravě jsem si zvykli žít rozdvojený život – náboženský, který je vyhrazen
do kostela o nedělích a svátcích, a pak ten světský. Tato rozdvojenost odporuje tomu, co nám říká
Pán: nemáme být z tohoto světa a sdílet s ním jeho pokřivené hodnoty a zároveň máme být v tomto
světě a plně se do něj zapojit. Jsme povoláni, abychom zlepšili svět, a ne se nechali z něho vyhnat.
Právě to znamená být Ježíšovým učedníkem. Není důležité si hned klást otázku, jak to mám dělat.
Hlavní je uvědomit si, že na to nejsme sami. My jsme se do světa neposlali, ale posílá nás tam Ježíš,
který zároveň slíbil, že s námi zůstane a že nám dá svého Ducha, který nás naučí všemu. Máme
z toho strach? Nejsme první ani poslední.
I Maria měla strach, ale řekla, ať se mi stane podle Tvého slova. I my to řekněme Pánu a to
ostatní nechme na něm.
Na naší cestě k učednictví nás budou provázet dvě příležitosti. Tou první je Světový den
nemocných, na svátek Panny Marie Lurdské, kdy je zvykem udělovat svátost nemocných. Tady
bych chtěl připomenout, že nejčastější Ježíšovou činností bylo uzdravování. Někdy uzdravil jen
tělo, jindy jenom duši a jindy zase obojí, podle toho, co bylo třeba, ale vždy mu šlo o zdraví celého
člověka - nejen duše nebo jen těla. Vzpomínám, když jsem byl v roce 2005 v Arsu na celosvětovém
setkání kněží, jak tam vystoupil s jednou přednáškou lyonský kardinál Barbarin, který řekl, že
křesťané užívají svátostí k uzdravení jako šafránu. My jsme vůbec pojem uzdravení ze svátostí škrtli
– svátost smíření bereme "jen" jako odpuštění hříchů a svátost nemocných jsme degradovali pouze
na odchod na věčnost. Obě svátosti jsou svátostmi, ve kterých Ježíš uzdravuje, a jejich přirozeným
završením je setkání s Pánem v eucharistii. V obou svátostech může člověk skrze víru v Ježíšovu
moc pocítit a doopravdy zakusit, že ten, kdo věří, nikdy není sám! Pán nás neponechává našim
úzkostem a bolestem samotné. Při společném udělování svátosti nemocných v sobotu 11. února se
všichni nechme od Pána uzdravit a přistupme ke svátosti smíření, a kdo se cítí být nemocen
i tělesně, ke svátosti pomazání nemocných.
Koncem února se pak můžeme těšit na dobu postní, na jejímž začátku budeme vyzváni –
čiňte pokání a věřte evangeliu. Je to mimořádná doba plná milostí, protože pokání neznamená trápit
se a být smutný, ale jak to vyjadřuje katechismus - veškerá hodnota pokání spočívá v tom, že nás
znovu vrací do stavu Boží milosti a poutá nás k Bohu v důvěrném a velkém přátelství. Během doby
postní máme čtyřicet dní na to, abychom se osvobodili od všeho, co nás od Pána vzdaluje,
a v jásavém aleluja obnovili svoji přináležitost k Pánu a zřeknutí se všeho zlého. K tomu nám budou
pomáhat tři věci, na které se máme soustředit – modlitba, půst a almužna. Středem je půst od všeho,
co nám brání v častějším setkávání s Pánem v modlitbě, a půst od čehokoli, čím pak mohu
obdarovat toho, s kým soucítím (pravý význam slova
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Popeleční středa - půst

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního
období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek postního
období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi
na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den.
Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem
znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je znamením kajícnosti, převzatým z biblické
tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného
člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že
mu Bůh odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu.
Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova výzva k obrácení
a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho
a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by
kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj
projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak
nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní
gymnastiky", ale je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu
a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se
odpovídat adekvátním způsobem.
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle
potřeb doby. Vedle klasických forem újmy v jídle či odřeknutí si masných pokrmů se v současné
době v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení zbytečných jízd autem apod. Vždy
ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu,
k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života
a atmosféry v celé společnosti.
Z webu www.christnet.cz

Půst má svůj plný smysl jen tehdy...
Dobrý den, potřebovala bych radu. Řekla jsem si, že do Velikonoc budu držet půst bez masa.
Nesmím ani kuřecí? Tuším, že ryby můžu. Můžete mi prosím poradit, abych si to nepokazila?
Děkuji.

Prostá logika nám řekne, že člověk, který si něco ze svého osobního rozhodnutí zakáže, je
vázán právě tím, co si zakázal. Pokud si tedy pisatelka zakáže kuřecí maso, nebude jíst kuřecí,
pokud jen vepřové, nebude jíst vepřové. A pokud chce držet půst podle postních předpisů
římskokatolické církve, potom má držet půst od masa na Popeleční středu a Velký pátek, v ostatní
pátky v roce mít půst od masa nebo si uložit jiný kající skutek (zřeknutí se něčeho, modlitba,
almužna) a ve dnech, kdy je půst od masa, může jíst ryby.
Jenže dotaz vyvolává ještě dvě další otázky: Proč chce do Velikonoc držet půst od masa?
A druhá: Co myslí tím, „že by si to pokazila“?
Půst má svůj plný smysl tehdy, jestliže je zřeknutím se něčeho ve prospěch potřebných lidí,
nebo když je mým (zcela nepatrným) připojením se ke Kristově utrpení (to je případ pátečního
postu), případně když je výrazem mého přesvědčení, že se něčeho vzdávám proto, abych tím nějak
(třeba zcela subjektivně) projevil svou lásku k Bohu, případně odstranil něco, co mi v lásce k Bohu
nebo v lásce k bližním překáží. Kromě toho může mít půst význam sebevýchovný (cvičím se
v odříkání), zdravotní (chci snížit nadváhu), ale také sebeobdivný - chci sobě či druhým ukázat, co
jsem dokázal. Žádný z těchto motivů ovšem nemůže hrát v rozhodnutí pro půst z pozice víry žádnou
význačnější roli a ten poslední je vyloženě špatný, je-li dominantní.
Starost o to, „abych si to nepokazila“, kterou tazatelka vyjadřuje, by mohla ukazovat buď
na to, že připisuje postu nějaký pověrečný (případně magický) význam nebo že ho bere jako
cvičení, ve kterém chce obstát především sama před sebou.
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Takže chce-li si něco člověk v postní době uložit, měl by zvážit, proč to dělá a zda je to
schopen dodržet. A bylo by velmi dobré, kdyby se naznačeným nepravým motivům vyhnul nebo je
alespoň měl někde v pozadí svého rozhodování.
P. Aleš Opatrný – www.pastorace.cz

Postní zamyšlení
„Pokora srdce nežádá, aby se člověk pokořoval, nýbrž otevřel. Právě ona je klíčem ke směně.
Jen s ní můžeš dávat a přijímat. A tato dvě slova pro jednu cestu od sebe neumím odlišovat. Pokora
není podřízenost vůči lidem, ale vůči Bohu. Tak jako kámen není podřízen kamenům, ale chrámu.“
Antoine de SaintExupéry

Líbí se mi, jak Exupéry vnímá pokoru. Doba postní je dobou pokory. Ale ne té, která nás
„hrbí“ a „sešněrovává“, klopí oči k zemi… ale té, která nám otvírá novou perspektivu. Vede nás
k vidění a vnímání světa srdcem. Otevírá nás schopnosti vidět se pravdivě, bez příkras i předsudků.
Být autentickými.
Jsme Boží děti. S mnoha dary. Uskutečňujeme sami na sobě Boží záměr? Pak bychom měli
dokázat dívat se na svět jaksi “shůry“. Mít NADHLED a zároveň VHLED. Mít v sobě pevně
zakotvenou víru v to, že věci, tak jak jdou, mají (i když se nám to nelíbí, je to pro nás bolestivé
apod.) svůj hlubší smysl a vedou k dobrému.
Jeho další citát je:
„Čím větší je pravda, z tím větší výšky je třeba na ni hledět, abys ji uchopil.“

Z výšky se zdá vše jaksi menší, ale zároveň jasnější a celistvější. Kéž máme v sobě tuto
„výšku“ a zároveň „hloubku“, která nám dá schopnost vcítit se, vidět souvislosti, poznávat, co je
dobré, kde je nás potřeba, co můžeme pro druhé udělat. Nesmírně nás to obohatí.
Jako studentka jsem každý den chodila do školy tou nejkrásnější částí Prahy. Přes
Staroměstské náměstí po Karlově mostě na Malou Stranu. Ovšem těch nejkrásnějších
architektonických prvků na domech (v jednom úseku cesty) jsem si všimla až po letech, kdy jsem
tudy náhodou poklidně bloumala. Protože tehdy jsem většinou spěchala a dívala se jen dolů, pod
nohy. Abych nevyšlápla nějaký „psí dáreček“.
Chyba! Je potřeba nejen jít, ale také vnímat a nemít oči sklopené, protože pohled vzhůru nás
může obohatit. A pohled „jakoby shůry“ nás může osvobodit.
Přeji nám, abychom dokázali mít nejen v době postní:
VÝŠKU I HLOUBKU.
NADHLED I VHLED.
A hlavně srdce otevřené.
Lenka Ebelová

Celostátní fórum mládeže Žďár nad Sázavou

Fórum mládeže je diskusní setkání zástupců mladých věřících lidí s biskupy. Mladí lidé mají
na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, která je darem Ducha
svatého a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly.
Fóra se účastní delegáti z řad mladých lidí za diecéze, hnutí, řehole, občanská sdružení
a vysokoškolské pastorace. Důležitými účastníky setkání jsou biskupové. Přicházejí s mladými
lidmi rozmlouvat, sdělit jim své myšlenky a hlavně jim naslouchat. Je to tedy příležitost
k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování. Během fóra mají biskupové a pozorovatelé možnost
hlouběji poznat myšlení a postoje mladých lidí. Příspěvky delegátů budou jistě inspirací i novým
podnětem do života církve.
Závěry fóra jsou především inspirací pro biskupy. Dále poslouží všem, kteří se podílí
na pastoraci, a zvláště na pastoraci mládeže.
Zhruba v polovině prosince jsem byla oslovená Diecézním centrem mládeže v Českých
Budějovicích, abych se zúčastnila jako jedna ze dvou delegátů tohoto fóra.
Marie Jůnová
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Fatimské dny v naší farnosti
„Budeteli konat, co vám řeknu, zachrání se mnoho duší a bude mír.“

Dne 13. prosince 2011 se konal první Fatimský den
ve vodňanském kostele Narození Panny Marie. Je to připomínka
zjevení Panny Marie 13. května 1917 v portugalské Fatimě asi
100 km na sever od Lisabonu. Bylo to poprvé, kdy se Maria
zjevila mimo Francii. Viděly ji tři děti – Lucie, František a jeho
sestra Jacinta.
V době zjevení bylo Portugalsko pokládáno za nejvíce
zesvětštěnou zemi světa. Stát přerušil styky s Vatikánem,
kláštery byly zlikvidovány, biskupové dáni pod policejní
dohled.
Fatimské dny celý tento průběh postupné likvidace víry
totálně rozrušily. Počet seminaristů stoupl z 18 na 120. Od roku
1926 ztratilo v Portugalsku svobodné zednářstvo svou moc,
ve třicátých letech se do této země nerozšířila španělská
revoluce a Portugalsko nepostihla ani druhá světová válka.
Dnes je Fatima slavným a církevně uznávaným poutním místem.
Panna Maria učinila ve Fatimě několik zázraků a řekla prostřednictvím dětí celému světu, co
si přeje. Jejím hlavním přáním bylo pravidelné modlení růžence, dále aby se lidé napravili, prosili
za odpuštění svých hříchů a přestali urážet Pána.
V roce 1980 se v Německu ptali papeže Jana Pavla II. na třetí fatimské tajemství. Papež
uchopil růženec a řekl: „Toto je lék proti všemu zlu. Modlete se, modlete se a více se neptejte.
Všechno ostatní svěřte Matce Boží.“
Chceme Matce Boží svěřit všechny problémy světa, naší země i osobní starosti, vyprosit
nová duchovní povolání. Připojte se k nám každého třináctého v měsíci. Pobožnost začíná
Korunkou k Božímu milosrdenství, následuje mše svatá, růženec a litanie. V průběhu růžence bude
možnost svátosti smíření.
Děkujeme touto cestou P. Jiřímu Čeplovi, že se tohoto úkolu na přání farníků ujal, a srdečně
vás všechny zveme k účasti.
Ať vyslaný záblesk nesmírného světla, které vyzařovalo z Panny Marie při jejím zjevení
ve Fatimě, prozáří a prosvětlí naše dny v novém roce, zbaví naše srdce obav a strachů a přinese
do našich rodin hojnost Božího požehnání.
Marie Polatová

Adventní duchovní obnova na Ktiši

Tento víkend s mottem: „… a ona počala z Ducha svatého.“ proběhl ve dnech 16. - 18.
prosince 2011 v pastoračním středisku pro mládež Ktiš. Za vodňanskou farnost se zúčastnili tři
mladí lidé.
Páteční večer začal v místním kostele poslechem Rybovy mše vánoční. Po večeři,
seznamovacích hrách a modlitbě nastalo v celém domě hluboké silencium a každý měl prostor
ke ztišení a rozjímání. Hlavní sobotní program začal litaniemi k Duchu svatému. Přednášky se
týkaly rozjímání Mariina příběhu Lk 2,25-38, osoby Ducha svatého, postavy Simeóna a Anny
a žalmu 66 o obdarování a chvále. Večerními chválami jsme zakončili den. V neděli jsme společně
slavili eucharistii a po obědě jsme se rozjeli do svých domovů.
Celým programem nás provázel P. Roman Dvořák. Samozřejmě byla i možnost svátosti
smíření nebo duchovního rozhovoru. Myslím si, že jsme si zde báječně odpočinuli, poznali nové
mladé lidi a načerpali mnoho sil do nového roku.
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Marie Jůnová

BÍLSKO

Obec Bílsko leží na soutoku potoků Bílského a Měkynečského
při odbočce staré zemské stezky z Prachatic do Písku. Tato cesta,
v okolí naší obce dodnes nazývaná „stará silnice“, přímo navazovala
na Zlatou čili Solnou stezku z Prachatic do Pasova. Ve vodňanském
a píseckém muzeu jsou uloženy bronzové nálezy z doby haštalské
(700 - 400 př. n. l.) nalezené v okolí této cesty. Název naší obce prý
vznikal ze starého výrazu pro „vodu či potok“ tedy “Biela“. Podoba
jména obce časem kolísala od Bělsko, Blysko až k tradičnímu Blsko.
Poslední úřední změna názvu obce byla zavedena Ministerstvem vnitra
roku 1924. Blzko se tehdy přejmenovalo na Bílsko. Na mapě Česka
máme 2 jmenovce: Bílsko u Hořic a u Litovle. V současné době
Obecní úřad spravuje i dvě okolní osady - Záluží a Netonice.
Katastrální výměra obce je 1132 ha a nadmořská výška se pohybuje
okolo 520 m n.m. Počet obyvatel se již několik let výrazně nemění, žije zde asi 120 lidí.
První písemná zmínka o obci je dochována z roku 1350. Když roku 1660 přešly Drahonice
s Bílskem v držení rodu Radkovců z Mirovic, nastala doba oprav farnosti, těžce poničené
Třicetiletou válkou. Nakonec se stala majitelem obce hlubocká větev bohatého rodu
Schwarzenberků. Blsko tedy nikdy nepatřilo pod správu Rožmberků na Helfenburku.
Dominantou naší obce je kostel sv. Jakuba Většího, obklopený nepoužívaným hřbitovem se
4 kapličkami v ohradní zdi z roku 1738. Výklenky jsou orientovány do 4 světových stran.
Na východ od kostela stojí patrová fara s hospodářskými budovami, její nejstarší popis, tzv.
Vizitace, se dochoval z roku 1669 a je v českém jazyce. Podle prvních písemných zmínek
1352 - 1405 patřila obec Blysk k volyňskému děkanátu. V minulosti rozsáhlá a soběstačná farnost
spravovala i polnosti v okolí obce Heřmaň u Protivína. Také první škola v Blsku měla statut „farní“,
nikoli „obecní“. Poslední farář tu přímo bydlel do roku 1967. Od té doby byla farnost ve správě
Bavorova, nyní sem dojíždí administrátor z Vodňan pan farář Jiří Čepl, OMelit. Objekty fary byly
od r. 1956 spravovány nejdříve STS Vodňany a později JZD Pivkovice, naposled byla nájemcem
firma Rabbit Trh. Štěpánov. Ve farní kronice je sugestivně popsán postup zabírání fary pro strojní
a traktorovou stanici a nakonec byli ve faře ubytováni zemědělští dělníci z Ukrajiny. Počátkem roku
2008 odkoupila objekty Obec Bílsko. Bohužel se nedochovalo původní zařízení objektů,
popisované ještě roku 1966 Komisí pro movité památky při Okresním národním výboru
ve Strakonicích (např. 2 obrazy s podobiznami velkých příznivců a donátorů kostela - obraz
Mikoláše Dion. Radkovce z Drahonic, Božovic a Předčína namalovaný r. 1661 a obraz jeho
manželky Kateřiny z roku 1663. Při novém zavádění čísel popisných Marií Terezií roku 1770 bylo
místní faře přiděleno jako nejvýznamnější stavbě v obci číslo 1.
Kromě jiného můžete dále při návštěvě Bílska vidět jižně od kostela památkově chráněný
statek "U Kotlabů". Rodina Špatných zde ekologicky provozuje kozí farmu Kofa. Západně od návsi
stávala při cestě do Strakonic zemanská tvrz, dnes čp. 11 „U Vaňatů“. Majitelé tvrze, zemani
z Blska, zastávali i důležitá postavení v okolních panstvích. Písemně doložen je např. r. 1396
Andreas de Bylsko, purkrabí s vlastním erbem na blízkém hradě Helfenburk, a v letech 1407 - 10
jeho bratr Hostislav de Bylsko, kněz a později děkan kostela sv. Víta v Č. Krumlově, který nechal
pro Rožmberky postavit. Středověké feudální sídlo časem zaniklo beze stop. Po vystěhování
posledních majitelů v 50. letech hospodařilo v tomto statku místní JZD. Bývala zde také pošta.
Severně od kostela stojí při cestě do Netonic zděná Boží muka se čtyřmi soškami patronů
ve výklencích. Mají tvar čtyřbokého pilíře s lucernou a stříškou. Ve výklencích stojí 4 sošky
patronů: sv. Václav, sv. František Xaverský, sv. Florián a sv. Linhart (Leonard). Tato drobná stavba
je už zakreslena i na nejstarším vyobrazení obce Blsko z roku 1711. Podobná drobná stavba,
bohužel již bez sošek, stojí v sousedním Záluží při původní „Kostelní cestě“ z Bílska do Strakonic.
Pokračování o kostele sv. Jakuba v příštím čísle...

Lenka Kulíková, kronikářka obce Bílsko

5

Tříkrálová sbírka 2012 – poděkování

V prvním lednovém víkendu přišlo za svými spoluobčany 27 skupinek
tříkrálových koledníků, aby požádali o příspěvek pro humanitární účely doma
i v zahraničí. Nepodařilo se vždy sestavit celou tříkrálovou skupinku. Někde
chyběl Kašpar, jinde Melichar, nepřišel ani Baltazar. Jinde se naopak objevili
i králové čtyři. Čtvrtý byl asi ten, který přece jen dohonil své kolegy na rozdíl
od literární postavy mudrce Artabana z knihy Henry van Dyka „ Čtvrtý z mudrců“. V Drahonicích
a Albrechticích to byla zase celá královská družina malých hasičů. Nikde však nepostrádali svého
„šéfa“ – vedoucího skupinky s ověřenou průkazkou.
Koledníci se rozběhli po Vodňanech,
Čavyni, Hvožďanech, Křtěticích,
Pražáku, Radčicích, Újezdě, Bílsku,
Číčenicích, Strpí, Újezdci, Drahonicích,
Albrechticích, Skočicích, Stožicích,
Truskovicích a poprvé také
v Krašlovicích a části Vitic.
Do bílých pokladniček nasbírali
od dárců celkem 142.202,- Kč, které
byly 9.1. toho roku odeslány na centrální
účet Charity ČR. Z této částky se jako
vždy 65% vrátí zpět do našeho regionu.
Tak bude opět možné podpořit 25%
Hospic sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích, 60% věnovat na pomoc
zdravotně a sociálně znevýhodněným
rodinám, dětem, mládeži a seniorům
a 15% použít na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže včetně příspěvku na akci
pro koledníky.
Jménem dobrovolníků Charity ČR vyslovuji vřelé poděkování všem dárcům. Obrovské díky
si zaslouží také všichni koledníci, kteří pro druhé obětují svoji energii a svůj čas, a věřte, že přání
štěstí, zdraví a dlouhých let jim jde od srdce. Děkuji
také všem dospělým, kteří pomáhali při přípravě
a organizaci sbírky, Diecézní charitě v Českých
Budějovicích za koordinaci, za spolupráci panu faráři
Jiřímu Čeplovi, pracovníkům MěÚ Vodňany a České
spořitelny ve Vodňanech. Díky všem za důvěru
a podporu.
Kontakty pro žádosti o pomoc:
Farní úřad, Alešova 22, Vodňany
Marie Horáková, tel.: 383383638, 731974731
MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany
Marie Horáková  místní koordinátor Tříkrálové sbírky

Hospodin podepírá všechny klesající a všechny sehnuté
napřimuje. Hospodin je spravedlivý ve všech svých
cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je
blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají
opravdově. Vyplňuje přání všech, kdo se ho bojí, slyší,
když volají o pomoc, a zachrání je.
Ž 145,14.1719
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Z liturgického kalendáře

Oblíbený autor provádí čtenáře postupně
všemi oblastmi lidské osobnosti, které potřebují
uzdravení. Přitom zdůrazňuje, že k úplnému
ÚNOR
dojde tehdy, když se člověk setká
Čt 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu uzdravení
s
Kristem.
Svým srozumitelným, prostým
Pá 3. 2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka způsobem, postupně
vede čtenáře krok
Ne 5. 2. 5. neděle v mezidobí
za krokem k Ježíšovi, který chce uzdravit
Po 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, každého člověka, a to podle jeho konkrétních
mučedníků
potřeb. Na konci každé tématické kapitoly jsou
Pá 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny
uvedeny otázky k zamyšlení, které pomohou
So 11. 2. Panny Marie Lurdské – Světový čtenáři v konkrétní modlitbě. Vždyť kdo může
říct, že nepotřebuje žádné uzdravení? Ať je tato
den nemocných
kniha setkáním s Boží láskou, ve světle poznání,
Ne 12. 2. 6. neděle v mezidobí
že skutečné uzdravení spočívá ve víře v Ježíše
Pá 17. 2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
Krista a v životě s ním.
Ne 19. 2. 7. neděle v mezidobí
 brož., 110 str., 119 Kč
St 22. 2. POPELEČNÍ STŘEDA
Ne 26. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Elias Vella: Svatost je pro každého
Nejdůležitější texty z autorových duBŘEZEN
chovních
cvičení a seminářů prezentují hlavní
Ne 4. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ
témata související s vnitřním uzdravováním
Ne 11. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
a obnovou v Duchu svatém: různé druhy setkání
Ne 18. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ
s Ježíšem (v bližním, v Bibli, ve svátosti smíření
Po 19. 3. Slavnost SV. JOSEFA, snoubence a eucharistii…), hodnota utrpení, kořeny hříchu,
Panny Marie – doporučený svátek vnitřní zranění a odpuštění, láska a Boží obraz
v nás, duchovní boj a povolání ke svatosti.
Ne 25. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
svých
Po 26. 3. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ úvaháchVella vevychází
z hlubokých osobních
Knižní sloupek
zkušeností
pastýře
a hlasatele slova
Elias Vella: Uzdrav mě, Pane
Božího, kterého Ježíš
Ještě jsem
po patnácti letech
nepotkal člověka,
kněžství povolal na
který by řekl:
novou cestu, obrátil
„Mám zlomenou
celé jeho bytí a zbořil
nohu – no a co?
dosavadní duchovní
Hlavní
je,
že
jistoty. Vydal se tak na
nemám
zlomené
obě.“ Co se mě
cestu ke znovuzrození
týká, mám raději
z Ducha svatého a ke
v pořádku obě
spáse.
nohy. Připouštím
Autor však upozorňuje i na síly, které působení
však, že mnoha
Ducha svatého naopak omezují, a nabízí
lidem asi nezáleží
i způsob, jak dojít k osvobození: je to Kristus,
na tom, aby byli
kdo nám dává klíč k řešení každé těžkosti.
úplnými.
Potkáváte
například takové,
kteří dbají jen na inteligenci, ale nedělají nic
pro to, aby ovládli svou agresivní povahu.
Další zase usilují o to, aby měli krásnou
rodinu a nic jim nechybělo, ale nechtějí se
obtěžovat s trpícími lidmi ze svého okolí. Ještě
jiní se honí jen za penězi a úspěchem
v zaměstnání, ale nelámou si hlavu
s duchovním životem. Lidé tohoto druhu jako
by trpěli křivicí  nejsou úplní. (Elias Vella)

- brož., 159 str., 180 Kč

Donáška Farních novin

Kdo z vás má zájem z důvodu snížené
pohyblivosti 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.
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Pořad bohoslužeb ÚNOR - BŘEZEN

"...nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha
svatého..." aneb Duch svatý - Pán a Dárce
života.
Více na www.dcm.bcb.cz
♦ V úterý 13. 3. od 17.00 Fatimský den
- korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech.
♦ 30. - 31. 3. Diecézní setkání mládeže
České Budějovice - pátek: mše svatá, adorace,
přednáška, sobota: katecheze otce biskupa,
skupinky, přednášky, diskuze, možnost svátosti
smíření, slavení eucharistie

Lomecké poutě
DD - domov důchodců

Akce

♦ Ve čtvrtek 9. 2. od 19.00
Přednáška - Izrael: návštěva Svaté země
v Městské galerii ve Vodňanech. Přednáší
Mgr. Pavel Sekyrka, cestovatel z Písku.
♦ V sobotu 11. 2. od 16.00
Společné udílení sv. pomazání nemocných (Světový den nemocných) v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech.
♦ V pondělí 13. 2. od 17.00 Fatimský den
- korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech.
♦ Ve středu 15. 2. v 18.00 - Šmidingerova
knihovna ve Strakonicích - přednáška manželů
Poláčkových (Diecézní centrum pro rodinu) „Mluvit spolu a navíc si porozumět“.
♦ V pátek 2. 3. večerní mše sv. ve Vodňanech
v 17.15 sloužena PRO DĚTI a ZA DĚTI jako
součást společné postní přípravy. Po ní
následuje obvyklá modlitební adorace se zpěvy
s možností přijetí svátosti smíření.
♦ 2. - 4. 3. 2012
Postní duchovní obnova pro mládež na Ktiši

4. 2. v 10.00 Hromniční - P. Mgr. Jiří Čepl O. Melit.
13. 2. v 17.00 Fatimský den - P. Mgr. Petr Misař
3. 3. v 10.00 Březnová - P. Mgr. Jiří Čepl O. Melit.

Vodňany dluží biskupství 1 80 tisíc a Bílsku 1 50 tisíc Kč.
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FN+
Postní cesta k Velikonocům trvá 40 dní, symbolizovaných na obrázku čtyřiceti kameny. Jsou to naše
každodenní překážky, kříže, hříchy či jiné zlo, které se pokusíme zdolávat, překonávat s Boží pomocí.
Každý si může stanovit svá pravidla, podle nichž si postupně - co den, to kámen - zaznamená (třeba
různobarevně) úspěšnost svých snah. Větší nedělní obdélníčky mezi tím nejsou dny postní, ale vybízí nás
k pokání a obrácení Božím slovem, které uslyšíme při mši sv. a podle příslušné zkratky u obrázku si ho
můžem najít v Bibli. Přejeme všem zdárné putování.

Přečtěme Bibli za rok

Přečtěme Bibli za rok
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Job 19,1-21,34

Mt 21,1-17

Žl 18,1-6

1

Job 22,1-24,25

Mt 21,18-32

Přís 3,21-35

2

Job 25,1-29,25

Mt 21,33-22,14

Žl 18,7-15

3

Job 30,1-32,22

Mt 22,15-45

Žl 18,16-24

4

Job 33,1-35,16

Mt 23,1-39

Žl 18,25-36

5

Job 36,1-38,41

Mt 24,1-31

Přís 4,1-9

6

Job 39,1-42,17

Mt 24,32-25,13

Žl 18,37-42

7

Ex 1,1-2,25

Mt 25,14-46

Žl 18,43-50

8

Ex 3,1-4,31

Mt 26,1-30

Žl 19,1-6

9

Ex 5,1-6,27

Mt 26,31-46

Přís 4,10-19

10

Ex 6,28-8,32

Mt 26,47-68

Žl 19,7-14

11

Ex 9,1-10,29

Mt 26,69-27,10

Žl 20,1-9

12

Ex 11,1-12,51

Mt 27,11-44

Žl 21,1-7

13

Ex 13,1-14,31

Mt 27,45-66

Přís 4,20-27

14

Ex 15,1-16,36

Mt 28,1-20

Žl 21,8-13

15

Ex 17,1-18,27

Mk 1,1-28

Žl 22,1-11

16

Ex 19,1-20,26

Mk 1,29-2,17

Žl 22,12-21

17

Ex 21,1-22,31

Mk 2,18-3,30

Přís 5,1-14

18

Ex 23,1-24,18

Mk 3,31-4,29

Žl 22,22-31

19

Ex 25,1-26,37

Mk 4,30-5,20

Žl 23,1-6

20

Ex 27,1-28,43

Mk 5,21-6,6

Žl 24,1-10

21

Ex 29,1-30,38

Mk 6,6-29

Přís 5,15-23

22

Ex 31,1-33,6

Mk 6,30-56

Žl 25,1-7

23

Ex 33,7-34,35

Mk 7,1-30

Žl 25,8-15

24

Ex 35,1-36,38

Mk 7,31-8,13

Žl 25,16-22

25

Ex 37,1-38,31

Mk 8,14-9,1

Přís 6,1-11

26

Ex 39,1-40,38

Mk 9,2-32

Žl 26,1-12

27

Lv 1,1-2,16

Mk 9,33-10,12

Žl 27,2-6

28

Lv 3,1-4,35

Mk 10,13-31

Žl 27,7-14

29

Lv 5,1-7,10

Mk 10,32-52

Přís 6,12-19

30

Lv 7,11-8,36

Mk 11,1-26

Žl 28,1-9
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Lv 9,1-10,20

Mk 11,27-12,12

Žl 29,1-11

Lv 11,1-12,9

Mk 12,13-27

Žl 30,1-7

Lv 13,1-59

Mk 12,28-44

Přís 6,20-29

Lv 14,1-57

Mk 13,1-31

Žl 30,8-12

Lv 15,1-16,34

Mk 13,32-14,16

Žl 31,1-8

Lv 17,1-18,30

Mk 14,17-42

Žl 31,9-18

Lv 19,1-20,27

Mk 14,43-72

Přís 6,30-35

Lv 21,1-22,33

Mk 15,1-32

Žl 31,19-24

Lv 23,1-24,23

Mk 15,33-47

Žl 32,1-11

Lv 25,1-26,13

Mk 16,1-20

Žl 33,1-11

Lv 26,14-27,34

Lk 1,1-25

Přís 7,1-9

Nm 1,1-2,9

Lk 1,26-38

Žl 33,12-22

Nm 2,10-3,51

Lk 1,39-56

Žl 34,1-10

Nm 4,1-5,10

Lk 1,57-80

Žl 34,11-22

Nm 5,11-6,27

Lk 2,1-20

Přís 7,10-20

Nm 7,1-65

Lk 2,21-40

Žl 35,1-10

Nm 7,66-9,14

Lk 2,41-52

Žl 35,11-18

Nm 9,15-11,23

Lk 3,1-22

Žl 35,19-28

Nm 11,24-13,33

Lk 3,23-4,13

Přís 7,21-27

Nm 14,1-15,21

Lk 4,14-37

Žl 36,1-12

Nm 15,22-16,35

Lk 4,38-5,16

Žl 37,1-9

Nm 16,36-18,32

Lk 5,17-32

Žl 37,10-20

Nm 19,1-21,3

Lk 5,33-6,11

Přís 8,1-11

Nm 21,4-22,20

Lk 6,12-36

Žl 37,21-31

Nm 22,21-23,30

Lk 6,37-7,10

Žl 37,32-40

Nm 24,1-26,11

Lk 7,11-35

Žl 38,1-12

Nm 26,12-27,11

Lk 7,36-50

Přís 8,12-21

Nm 27,12-29,11

Lk 8,1-18

Žl 38,13-22

Nm 29,12-31,24

Lk 8,19-39

Žl 39,1-13

Nm 31,25-32,42

Lk 8,40-9,9

Žl 40,1-8

