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duben - květen 2012 VELIKONOCE

Milí farníci,
máme před sebou téměř dva měsíce velikonočních svátků. Tato doba je pro nás příležitostí
ke skutečnému probuzení našeho křesťanského života. Proč to říkám? Když se ohlédneme zpět,
prožívali jsme období adventu, ve kterém jsme si často připomínali, že adventem - čekáním
na příchod Krista má být celý náš život. Kolikrát nám Ježíš připomíná: "Buďte připraveni, protože
neznáte den ani hodinu"… A jaká je realita? De facto jsme přečkali advent a mnoho se v našem
životě asi nezměnilo, že? A já vám řeknu proč. Protože pro mnohé je víra stále více záležitostí
rozumu a ne srdce. O víře toho možná dost víme, ale neprožíváme. Boha se snažíme vtěsnat
do našeho rozumu, ale tím ho omezujeme a činíme neplodným. Nemáme s ním žádnou zkušenost.
A proto Velikonoce jsou pro nás příležitostí, abychom místo definic o Bohu prožívali a objevovali
poslání božských osob v našem životě. Předešlu hned na začátku, že všechno to stojí a padá
s Duchem svatým, jehož sesláním končí velikonoční doba. Jedině v jeho síle jsme schopni si vše
uvědomit svým srdcem a skutečně prožít. Co je tedy posláním tří božských osob?
Bůh Otec je ten, kdo nás miloval ještě před naším
početím, a nejsme tady náhodou nebo jen proto, že nás
chtěli rodiče. Miluje nás s naší povahou, v našem
prostředí, s našimi dary i slabostmi. Jak říká sv. Pavel:
"Bůh nás miloval, když jsme byli hříšníky, a proto poslal
svého Syna". Otec nás zachraňuje láskou. Dal nám
schopnost milovat a být milováni. Jeho komunikace
s námi je v lásce, protože On je Láska. Když cítíme, že
nás Bůh miluje, prožíváme zkušenost s Otcem.
Totéž platí o Synu. Důležitou otázkou je, jak se ptal
i Ježíš: "Za koho mne pokládáte", ne co o mně víte.
S Ježíšem můžeme prožít zkušenost, že je Bohem, který mne spasil, který mi odpouští, který mne
uzdravuje, který mne osvobozuje, který mne obnovuje a proměňuje.
O Duchu svatém si toho moc představit neumíme, protože nemáme, na rozdíl od Otce a Syna
žádné přirovnání s tím, co známe, a přitom je nejdůležitější v našem životě. Posláním Ducha je
obdařit nás mocí, energií, která nám pomáhá dostat se skrze Krista k Otci. Kdo žije v Duchu, žije
duchovním životem a kdo se podobá Kristu, je duchovním člověkem. Bez něho nemůžeme skutečně
vůbec nic. Můžeme mu pouze dovolit, aby nás učinil svatými. Je to dar od Otce a je tentýž, jakého
měl Ježíš, ne pouze nějaká část. Jenom pod vlivem Ducha můžeme říci, že Ježíš je Pán, a aby se to
projevilo i v našem životě. Ústy to může říct i Satan, ale ten to pouze konstatuje, neprožívá.
O Duchu svatém Ježíš řekl, že nás uvede do celé pravdy. Můžeme říci, že nás naučí dokonce víc než
Ježíš. Ne že by říkal něco nového, ale když čtete Písmo svaté, znáte to, že pokaždé tam objevíme
něco nového a rozjasní se nám. No, čím to asi bude :-) ? Ale v jeho síle
Příloha FN+
dokážeme dostát i Ježíšovým požadavkům, jako je například láska k bližnímu,
KARTA
láska k nepřátelům apod. Jemu totiž není nic nemožné! Duch může změnit náš
4. a 5. měsíc
život i naše srdce a to je moc, kterou nám Ježíš přislíbil a Otec dá, pokud ho
Přečtěme za rok
o to budeme prosit. To je také jediná modlitba, kterou Bůh slíbil, že vyplní.
Požehnané Velikonoce a dary Ducha svatého Vám ze srdce přeje
Bibli
a vyprošuje
Váš otec Jiří

Zamyšlení k velikonoční době

Vstupujeme do velikonoční doby. Do liturgického období, jehož hlavní náplní je oslava
Kristova vítězství nad hříchem a smrtí, kterou si během liturgie připomínáme po celý velikonoční
oktáv. Ovšem uvědomujeme si význam velikonoční doby jako celku, pokud máme na mysli celých
padesát dní? Pokusme se do její podstaty proniknout trochu hlouběji.
Celý velikonoční oktáv má jeden základní leitmotiv – být co nejslavnostnější, aby význam
Velikonoc co nejvíce podtrhl. Zbytek velikonočního období – počínaje pondělkem po 2. neděli však není druhořadý, ale má opět svůj význam, jen trochu posunutý, nad nímž bych se rád zamyslel
hlouběji.
Jak kdysi upozornil P. Adolf Pintíř ve své homilii v posledně zmíněný den, střední – nejdelší
část velikonoční doby - je časem hlubšího si uvědomění, co vlastně Kristovo vítězství nad smrtí pro
nás znamená. Evangelium toho dne zdánlivě nemá s velikonočními událostmi příliš mnoho
společného, protože se jedná o rozhovor s Nikodémem z Janova evangelia a v breviáři je evangelní
perikopa uvedena antifonou k Zachariášovu kantiku „co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo
z Ducha, je duch“. Co to znamená?
Speciálně Janovo evangelium nám svým popisem velikonočních událostí ukazuje jednu
důležitou věc – a sice propojení rodící se církve vzešlé z Ježíšova triumfu s kulturou a pozadím
tehdejší doby a prostředí. Jak připomíná Claude Tresmontant (Základy teologie), zmínka
svatopiscova „ten učedník, který se znal s veleknězem“ ukazuje na významný spojovací článek
mezi kulturou a tradicí vyvoleného národa s kulturou a vzdělaností antické civilizace – a v tomto
kontextu můžeme svým způsobem nahlížet naddějinnou událost Zmrtvýchvstání – nejen jako Toho,
kdo nezůstal v moci smrti, kterého Otec přijal po skončení pozemského života do plné jednoty se
Sebou, který své poslání završil sesláním Ducha svatého, ale i jako Toho, který se dal poznat
Saulovi z Tarsu před branami Damašku. Když si uvědomíme, v jakém kulturním rámci vznikalo
Janovo evangelium, hlouběji pak také pochopíme, jak setkání se vzkříšeným Kristem popisuje
sv. Pavel:
Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal; že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem
a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se
ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli.
Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal
i mně (1K 15, 18).

Oproti apokryfním evangeliím vidíme v evangeliích kanonických jistou zdrženlivost, kde si
svatopisec uvědomuje svá omezení a ví, že se nemůže pokoušet popisovat nepopsatelné a nadčasové
události, že je potřeba být otevřen Boží vůli a současně zůstat nohama na zemi, je podnětný postřeh
současného papeže k velikonoční události:

Zmrtvýchvstání znamená, že Bůh si ponechal moc nad dějinami, že je nepostoupil zákonům přírody.
To znamená, že se nestal bezmocným a že univerzální zákon smrti není poslední mocí světa, nýbrž že
Posledním je On, který je zároveň Prvním (Joseph Ratzinger: Boží světlo v naší době).

Celá velikonoční doba – tj. celých padesát dní, které se před námi otvírají a které budou
završeny slavností letnic, je obdobím, které přináší inspiraci, která nám mnohdy uniká. A tak
na závěr by možná bylo podnětné připomenout závěrečnou modlitbu, používanou v denní modlitbě
církve předposlední den velikonoční doby – a sice v sobotu před slavností Seslání Ducha svatého:
Na sklonku velikonoční doby Tě, Bože, prosíme: Dej, ať to, co jsme o Velikonocích slavili, pronikne
naše jednání i celý náš život. Prosíme o to, skrze Tvého Syna...
Tomáš Bayer
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Velikonočnění

Tak tenhle článek je jednou malou velkou vzpomínkou na pána, který ční v mých
vzpomínkách velice. A to nejen proto, že ho považuji za velikonočnícího tvora. Tedy veliko no
(ano) čnícího. Čněl (už bohužel dočněl) velice nejen svým kulatým vzezřením - říkal, že je
nejtlustším knězem ve střední Evropě, ale hlavně svým entuziasmem, humorem a láskou k Bohu
a Panně Marii. Když mi bylo 10 let, vzal mě můj strýc na kůr v bavorovském kostele a zavolal
na pána sedícího v lavici v jinak prázdném kostele: „Františku, to je moje neteř Lenka“. Zahrála
jsem mariánskou píseň „Slyš jaký to nad řekou“. Měl ji moc rád…
Nu a pak už jsem hrála pořád. A měl mě moc rád… Říkal mi Lenino. A smál se: „Kdopak
jednou bude Lenin? Ten se bude mít!“ V dobách bouřící puberty, vracejíce se za rozbřesku
z diskoték, avšak v 8 h. už na nedělní mši hrajíce, často mě prozradil opožděný nástup či překlep
na klávesách. Nikdy nezapomněl láskyplně před požehnáním vyhoupnout svůj pohled na kůr
a „spiklenecky“ avšak na celý kostel pronést: „Áááá, Lenina zase byla na disco!“
Daroval mi mnoho knih, i kontroverzních - katolíky nešetřících. Vedl mě k přemýšlení o víře,
ne jen přejímání hotových myšlenek a pojmů. A byla s ním legrace! Na jednom farským bále (jak je
nazýval) dal na pódium nápis: RADOST JE GIGANTICKOU VLASTNOSTÍ KŘESŤANŮ. Byl
psán opravdu velkým písmem a mně se stejně tak vryl do paměti. Radost – velikonoční radost - je
určitě jedna z věcí, kterou bychom měli oplývat. Pater František Hobizal jí rozhodně oplýval.
Možná, že někdy upadáme do malomyslnosti, ale máme-li víru a naději, víme, že vše spěje
k dobrému. Důvěřujeme Božímu plánu. Velký pátek neznamenal konec, nýbrž předjímal Vzkříšení.
Kéž bychom si tento model otiskli do našeho vnímání života.
Radost člověk (KDYŽ CHCE!!! - ano, je to otázka volby! Rozhodně nečekejme, až nám
něco nebo někdo radost udělá. Ech, to bychom si taky mohli „začekat“… Nepřijde zvenčí, nýbrž je
skryta v nás!) může mít ze všeho. Musí ovšem i v tom špatném hledat to lepší, co se mohlo
za daných okolností stát.
A pro ty, co by opravdu měli pocit, že radost je sice skryta v nás, ale tak dokonale, že ji
prostě nevyšťouráme, ani za pomoci všelikého nářadí… několik velikých důvodů k radosti:
Jsme Božími dětmi, stvořeni k obrazu Božímu. (Jaká pocta! Tak se čiňme:-) )
Pán Bůh nás miluje bezpodmínečně.
Nikdy nebudeme sami, pokud bude Bůh v našem srdci.
Vše se mění, jen On je beze změny. Nekonečný zdroj lásky, pokoje, vnitřní radosti a odpuštění.
Přeji Vám požehnané Velikonoce a hlavně DOSTI RADOSTI! Ať ČNÍME naší radostí.
Veselé VELIKO no ČNĚNÍ!
Lenka Ebelová

Postní duchovní obnova na Ktiši

Již tradičně proběhla v Diecézním centru života mládeže postní duchovní obnova. Letos byla
spojená s rokem biřmování, o čemž vypovídá i její téma „… nenarodí-li se kdo z vody a Ducha
svatého…“ aneb Duch svatý – Pán a Dárce života.
Tři zástupci za farnost Vodňany a ještě dalších dvacet mladých lidí přijelo na Ktiš, kde
strávili víkend. Společná modlitba, adorace, mše svatá, ale i vaření, úklid a mnoho dalších skvělých
činností, na kterých jsme se podíleli, nás sjednotilo do krásného společenství.
Velký dík za krásná a obohacující slova, trpělivost i čas strávený přípravou patří otci
Romanovi, který tuto obnovu vedl.
Marie Jůnová
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – největší křesťanský svátek v roce a významný den
pro vodňanskou farnost, protože tento den oslaví P. Jiří Čepl OMELIT své 50. narozeniny.
Narodil se v Novém Městě na Moravě a své dětství s mladší sestrou prožil ve Žďáru nad
Sázavou. Maminka byla od svých 35 let v invalidním důchodu, v únoru letošního roku zemřela,
tatínek byl projektantem ve stavebním podniku.
Po ukončení základní školy studoval na Gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou a po ukončení
studia se přihlásil na Teologickou fakultu v Litoměřicích. Během studií sloužil dva roky u PTP.
Dne 28. června roku 1987 byl vysvěcen na kněze, v letošním roce oslaví 25 let působení
v kněžské službě. Jako kaplan sloužil rok a půl v Jemnici, v roce 1989 přešel coby kněz
do Slavonic, kde zůstal 10 let. Dalších 10 roků byly místem jeho působení Kasejovice. V roce 2009
nastoupil do Vodňan a spravuje vodňanskou, skočickou a bílskou farnost.
Od roku 2008 je členem Suverénního řádu maltézských rytířů. Už několik let pořádá vždy
na začátku sezony každoroční setkání s motorkáři, spojené s hlásáním Božího slova, modlitbou
za ochranu a požehnáním na cesty.
Pokud mu zbývá volný čas, věnuje se dějinám umění, malování, hudbě. Rád cestuje.
Až se celý kostel rozzáří světlem Zmrtvýchvstalého, symbolem života, života věčného,
přejme otci Jiřímu, aby toto světlo prozářilo všechny dny jeho života a dalo mu vytrvalost
v obětech, které přináší kněžská služba. Boží požehnání ať přejde i na jeho tatínka, který ho
s manželkou ke kněžství vychoval.
A my si přejme navzájem, abychom mu byli oporou. Všude, kde je dobro, kde je láska,
radost, smír a přátelství, je Duch svatý.
Děkujeme Ti, Pane Bože, že jsi nám dal kněze, otce Jiřího. Ochranu pro něj vyprošuje celá
vodňanská farnost.
Marie Polatová
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Přečteme Bibli za rok
„Než přijdu, pilně čti, napomínej, uč a buď pozorný na sebe i na učení, buď v tom vytrvalý…“
Tim 4,1316

Od 1. 1. 2012 začíná mnoho našich farníků pravidelně číst Bibli s předsevzetím vytrvat
po celý rok. Jak se nám to daří? Podle ohlasů různě.
Je ale jisté podle apoštola Pavla, že veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré
k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven
ke každému dobrému činu.
Písmo je pro nás svící svítící v temném místě, dokud nerozbřeskne den a jitřenka nám
nevzejde v srdci. A proto vytrvejme a nenechme se odvést od biblického poselství těžko
pochopitelnými věcmi, se kterými se při četbě setkáme.
„Všechno totiž, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali
vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.“
Sv. Pavel Římanům 15,4

Navzájem se povzbuzujme ve vytrvalosti číst pravidelně Bibli, povzbuzujme se ve vzájemné
lásce a porozumění, protože Bůh je láska. Na konci roku ať se můžeme ztotožnit s Žalmem 119, 97104:
„Jak jsem si Tvůj Zákon zamiloval!
Každý den o něm přemýšlím.
Nad nepřáteli mě činí moudřejším tvá přikázání,
navěky jsou moje.
Jsem prozíravější než všichni moji učitelé,
neboť přemýšlím o tvých svědectvích.
Rozumu jsem nabyl víc než starci,
neboť tvá ustanovení zachovávám.
Před každou zlou stezkou jsem zdržel své kroky,
držel jsem se tvého slova.
Neodchyluji se od tvých soudů,
neboť ty mi ukazuješ cestu.
Jak lahodnou chuť má, co Ty říkáš.
Více než med je to pro má ústa.
Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti,
Proto nenávidím každou stezku klamu.“

Tak se tedy upřímně snažme a buďme si při tom pokorně vědomi své vlastní omezenosti,
svých osobních hranic a načerpejme Boží moudrost a sílu. Ať Bible změní náš život a přivede nás
do blízkosti Boha.
To nám všem přeje
Marie Polatová

Celostátní fórum mládeže Žďár nad Sázavou

Evangelizace, svátost biřmování a mnoho dalších otázek s tímto tématem spojené řešilo
4. Celostátní fórum mládeže. Přibližně stovka mladých delegátů, kteří zastupovali diecéze, hnutí,
komunity nebo řehole, se setkali ve dnech 23. – 26. února ve Žďáru nad Sázavou. Tohoto fóra,
kterému předsedal P. Jenda Balík, se mohla zúčastnit i veřejnost jakožto pozorovatelé.
Za Českobudějovickou diecézi byly přítomny 2 delegátky.
Společné slavení Eucharistie a modlitba samozřejmě v programu nechyběly. Velmi milým
zpříjemněním pátečního večera byl raut ve stylu italské kuchyně, jehož přípravy se ujal žďárský
kněz P. Tomáš.
Fórum probíhalo za přítomnosti našich biskupů, kteří nám v různém počtu a různém složení
5

naslouchali. Celým tímto prodlouženým víkendem se nesl velmi dobrý duch, a to jak na BiGy, kde
jsme vytvořili malé různorodé skupinky, tak na Městském úřadě, kde se přednášely závěry.
Jako delegátka jsem velice ráda, že jsem se tohoto fóra mohla zúčastnit. Je to velký zdroj
nápadů a inspirací, protože uslyšíte i názory druhých, mnohdy úplně cizích lidí, které však jedno
spojuje, a to je Kristus. V závěru bych chtěla poděkovat za svěřenou důvěru a nezbývá říci nic jiného
než: „Přijeďte v srpnu na celostátní setkání mládeže do Žďáru!“.
Marie Jůnová

Závěry ze 4. celostátního fóra mládeže

Žďár nad Sázavou, 23. – 26. 2. 2012
Ve dnech 23. – 26. února 2012 se ve Žďáře nad Sázavou sešli na základě pozvání Sekce pro mládež
ČBK mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a občanských
sdružení se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí
5. celostátního setkání mládeže, které se v tomto městě uskuteční v srpnu letošního roku.
Poděkování
Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé a za účast na našich aktivitách.
Vážíme si služby kněží, zasvěcených osob i laiků, kteří se nám věnují.
Nabízíme
- své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech,
- své schopnosti v oblasti nových komunikačních technologií pro prezentaci církve,
- svým vrstevníkům možnost poznat život křesťanů při běžných světských aktivitách,
- ochotu evangelizovat především skrze příklad vlastního života a ve vhodnou chvíli otevřeně mluvit
o Kristu.
Toužíme
- po možnosti žít ve společenství věřících vrstevníků, ve kterém budeme moci prohlubovat duchovní
život a zakoušet skutečnou lásku,
- aby naše farnosti byly místy, kde se nově příchozí budou cítit vítáni a přijati,
- nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah s Kristem,
- více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku k bližním,
- přispět k tomu, aby společnost nevnímala církev pouze jako záležitost kněžstva, ale jako
společenství tvořené duchovními a laiky.
Žádáme
- vyváženost duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na biřmování,
- aby se na formaci biřmovanců podíleli také dobře připravení laici; vnímáme důležitost výběru
kmotrů a biřmovacích patronů,
- aby pro přípravu na biřmování byly vypracovány rámcové materiály,
- aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více spoluzodpovědnosti,
- aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé s porozuměním pro mládež,
- aby kněží zapojovali do chodu farností odborníky z řad laiků a měli více času pro kněžskou službu,
- aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji vedeni k životu ve společenství, ke spolupráci
s laiky a k práci s mládeží,
- aby diecéze podporovaly vznik gynekologických ordinací pracujících v souladu s učením katolické
církve,
- aby se v církvi lépe komunikovaly záměry a vize a otevřeněji se hovořilo o aktuálních problémech,
- aby se představitelé církve ve společnosti jasně vyjadřovali, a to i ke kontroverzním otázkám,
- aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křesťanská témata do společnosti a médií.
Děkujeme za dar víry a za společenství církve.
Delegáti 4. celostátního fóra mládeže ve Žďáře nad Sázavou 26. února 2012
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Svatý Vojtěch - 23. duben
Narodil se okolo roku 956 na Libici,
v rodovém sídle Slavníkovců, posledních
mimopřemyslovských českých knížat. V dětství
hodně churavěl. Byl předurčen k duchovnímu stavu,
proto v 16 letech odjel na tehdy slavnou školu
v Magdeburgu, kde strávil devět let pod otcovským
vlivem arcibiskupa Adalberta. Jeho jméno pak přijal
při biřmování a všude mimo střední Evropu je znám
právě pod ním. V roce 981 se vrátil do Čech a jako
podjáhen působil v řadách pražského kapitulního
kněžstva. Po smrti biskupa Dětmara byl zvolen jeho
nástupcem. Pro jeho volbu mluvila nejen
bezúhonnost, ale i urozený původ a podpora císaře
Oty II. Vyhovoval i Přemyslovcům. Biskupské
svěcení přijal z rukou metropolity, mohučského
arcibiskupa Willigise, v roce 982, v den svátku
sv. apoštolů Petra a Pavla.
Už předtím se v Itálii seznámil se
sv. Maiolem, opatem burgundského kláštera v Cluny.
Nadchl se pro „clunyjskou“ reformu, která směřovala v obnově a prohloubení duchovního života,
a začal ji uskutečňovat ve své diecézi. Nenašel však pochopení u kněžstva, které nežilo příliš
mravně, a jeho úsilí skončilo nezdarem. Když se dostal do sporu i s knížetem Boleslavem II.,
rozhodl se se souhlasem arcibiskupa - metropolity Prahu opustit. Uchýlil se do kláštera benediktinů
v Římě na Aventinu a stal se členem jejich komunity.
Pro Čechy to znamenalo mezinárodní ostudu. Proto netrvalo dlouho a do Říma přišlo
poselstvo vedené jeho někdejším učitelem Radlou, aby ho přimělo k návratu do diecéze. I papež Jan
XV. ho o to žádal. Vzal tedy s sebou několik spolubratrů - benediktinů a oklikou přes Mohuč
a Cáchy (kde se osobně setkal s budoucím císařem Otou III.) se vrátil do Prahy. Pro své spolubratry
založil 14. ledna 993 se souhlasem knížete Boleslava II. v Břevnově klášter, který existuje dodnes.
Po počátečních úspěších se proti němu opět zformovala opozice, a tak již v roce 994 znovu
z Čech odešel a už se nikdy nevrátil. Odebral se do svého kláštera na Aventinu, kde byl s radostí
přijat.
Velkou ranou pro něj bylo vyvraždění jeho příbuzných na Libici vojsky Boleslava II.
v předvečer svátku sv. Václava v roce 995. Zachránili se jen tři: bratr Radim byl s ním v Římě
a nejstarší bratr Soběslav pobýval v Polsku u Boleslava Chrabrého. Zdrcený Vojtěch si vyžádal
dovolení papeže i svého metropolity v Mohuči, aby směl odejít jako misionář k pohanským Prusům.
Zprvu mu ho nechtěli dát, ale potom oba svolili. Cestou se zastavil u svého přítele císaře Oty III.
a vykonal pouť po některých důležitých poutních místech ve Francii. Misie skončila jeho
mučednickou smrtí. 23. dubna 997 byl pohany přepaden, spoután a proboden kopími. Uřízli mu
hlavu, nasadili ji na kůl a křepčili kolem ní. Kníže Boleslav Chrabrý pak jeho tělo vykoupil zlatem
a dal je slavnostně pohřbít ve Hnězdně.
V roce 1039 vtrhlo do Polska české vojsko pod vedením knížete Břetislava I. a jako
nejcennější kořist si odneslo světcovy ostatky. Čechové se tenkrát zavázali následovat ideál
sv. Vojtěcha, odřekli se všech zlořádů a bludů, které za svého života potíral, a vykonali tak jeho
symbolické usmíření s českou zemí, kterou kdysi pro neshody musel opustit. Pohřbili ho v katedrále
sv. Víta na pražském hradě, jejímž je dnes (se sv. Václavem) spolupatronem.
Převzato od P. Pavla Lišky
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BÍLSKO

Samotný kostelík s růžovou fasádou je jednolodní stavba (10x8 m)
s odděleným gotickým presbytářem. Na jižní venkovní stěně se dochovaly
fresky. Jedna z nich sděluje generacím pravdivý epitaf: „Kdo umře než
umře, neumře když umře“. Na jihozápadě byla přistavěna třípatrová věž
se samostatným vchodem. Ve věži jsou 3 zvony – větší Jakub, menší
Josef, Umíráček - a hodinový stroj Chronometra z roku 1952. Další dva
zvony Matka Boží (144 kg) a Jan (355 kg) byly zrekvírovány 27. 3. 1942.
Hlavní oltář v kostele Sv. Jakuba je složen z několika částí, z nichž
některé patrně pochází ještě z kaple v drahonické tvrzi. Pořízení jiných
částí je doloženo při opravě roku 1709. Tohoto roku byly také
namalovány oba oltářní obrazy - Sv. Jakuba a Nejsvětější Trojice. Roku
1758 byl do levé stěny lodi vestavěn retábl (zasklená skříň). Zde původně
umístěná socha P. Marie Bolestné je nyní restaurována k vystavení v pražské Národní galerii a dvě
z dřevěných soch jsou umístěny v nové expozici Alšovy galerie v Hluboké n. Vltavou. Kazatelna
byla vyřezána na objednávku r. 1781 v dílně budějovického sochaře L. Hubera. Na stěnách visí
novogotická křížová cesta (nyní již bez rámů) od J. Zachuňského, která byla dle Obecní kroniky
vysvěcena 25. 3. 1925. A na kůru čekají, zatím marně, na opravu varhany firmy Hubený z Protivína.
Prostor je vybaven jednoduchými dřevěnými lavicemi a ozdobnou mříží u hlavního vchodu.
V minulosti býval farní kostel sv. Jakuba v Bílsku i pohřebištěm. V presbyteriu blzeckého
kostela byli pochováni zdejší kněží. Podle svědectví, dochovaného ve farní kronice (psané od roku
1776 požehnaných 35 let panem farářem T. Makovičkou), bývali všichni faráři „pod obojí
způsobou“ před josefinskými reformami pohřbeni pod dlažbou kostela. Kdesi pod kazatelnou byl
tak 1756 pochován i páter K. F. F. Vrba, který na ní zemřel během sloužené bohoslužby. Je ovšem
výmyslem spisovatele historických románů Josefa Svátka, že v Blsku je hrobka „pánů Helfenburka“
a že sem z něj vedla krytá podzemní chodba. Purkrabí hradu Helfenburku i jejich manželky jsou
pohřbeni v bavorovském chrámu Panny Marie a vlastní „páni Helfenburku“, Rožmberkové, leží
v rodové vyšebrodské hrobce. Náhrobky většiny členů rodu Radkovců, majitelů panství Drahonice,
jsou dnes u stěn kostela sv. Vavřince v Putimi. V předsíni blzeckého kostela jsou zazděny náhrobky
místních farářů: vpravo P. Lantische a vlevo P. de Catany, který v Bílsku působil okolo r. 1760
a založil zde krásnou farní zahradu (její nákres se nám dochoval z roku 1822). Možná vysadil
i statný tis, rostoucí dodnes u rohu farní budovy. Blzečtí faráři, pokud zemřeli v Bílsku, jsou
pochováni v kněžských hrobech u stěny presbytáře mezi kostelem a budovou fary. Je zde uložen
i blzecký rodák František Jedlička (1865-1936), papežský komoří, konzistorní rada a biskupský
notář.
Umístění kostelů s patrociniem sv. Jakuba úzce souvisí se zmiňovanými prastarými
obchodními stezkami na území Jižních Čech. Svatý Jakub byl galilejský rybář, který se stal se svým
bratrem Janem jedním z nejbližších a nejdůvěrnějších učedníků Ježíše. Roku 44 po Kr. byl, jako
první z apoštolů, popraven na příkaz krále Heroda I. Agrippy. Údajně bylo potom jeho tělo
dopraveno po moři na území dnešního Španělska a pohřbeno v okolí obce Santiago de Compostella.
Když byl r. 820 tento hrob znovu objeven, začali k němu putovat věřící. Svatý Jakub z Campostelly
se stal ochráncem a patronem všech poutníků, kteří s sebou jako odznak nosili mušli, připevněnou
k mošně či klobouku. Svatojakubská mušle je obecná heraldická figura. Jde o dolní díl schránky
mlže hřebenatky Pecten maximus L., rozšířeného při atlantickém pobřeží Evropy. Protože Jakub byl
původním povoláním rybář, je lastura vedle poutnické torny a nádoby na vodu jeho atributem. Když
v Čechách při počátku husitských bouří 1420 řezníci ochránili kostel svatého Jakuba v Praze před
vypleněním a stejně tak jej zabezpečili i o 200 let později, je u nás svatý Jakub považován i za jejich
patrona. Další památkou, spojenou se sv. Jakubem, je např. nejvyšší gotický oltář na světě stojící
v kostele sv. Jakuba ve slovenské Levoči. Je zajímavé, že uprostřed hlavní kašny v Pelhřimově stojí
sloupek s barokní sochou sv. Jakuba. Tato postava je i ve znaku města, jehož název pak vznikl
zkomolením právě tohoto latinského výrazu Pelegrinus - poutník.
Dokončení v příštím čísle...
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Lenka Kulíková, kronikářka obce Bílsko

Z liturgického kalendáře
DUBEN

Svatý týden:
Ne 1. 4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Velikonoční Triduum:
Čt 5. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK – památka
Večeře Páně
Pá 6. 4.
VELKÝ PÁTEK – den přísného půstu
So 7. 4.
BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční vigilie
Velikonoční oktáv:
Ne 8. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Ne 15. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(Božího milosrdenství)
Velikonoční období:
Ne 22. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Po 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka
Út 24. 4. Sv. Jiří, mučedníka
St 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty
Ne 29. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Po 30. 5. Sv. Zikmunda, mučedníka
KVĚTE N
Út 1. 5.
Sv. Josefa, Dělníka
St 2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
Čt 3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Ne 6. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Út 8. 5.
Panny Marie, Prostřednice všech
milostí
Ne 13. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Po 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
St 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, hlavního patrona Čech
Čt 17. 5. Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Ne 20. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
So 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Ne 27. 5. Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
St 30. 5. Památka sv. Zdislavy
Čt 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
Loď se potápí. Kapitán přijde
k cestujícím: "Kdo z vás se umí
modlit?" "Já!" hrdě se hlásí jeden
z cestujících. "To je dobře, protože
nám chybí jeden záchranný kruh."

Knižní sloupek

Youcat - Katechismus katolické církve
pro mladé

Katechismus
pro
mladé
zprostředkovává
souhrn katolické víry tak,
jak byla předložena
„Katechismem katolické
církve (KKC z roku 1997),
ovšem jazykem přiměřeným
mladému člověku, nemá
v úmyslu a ani se nesnaží
bezpodmínečně vyčerpat
všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou
otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou
připojeny číselné odkazy pro další upřesnění
a prohloubení v KKC. Následný komentář má
poskytnout mladým dodatečnou pomoc, aby
dokázali lépe pochopit danou otázku a její
význam pro vlastní život. Katechismus pro
mladé dále nabízí v průběžném postranním
sloupci doplňující prvky, jako jsou obrázky,
shrnující definice, citáty z Písma svatého,
citáty svatých a spolehlivých učitelů víry.
V jeho závěru najdeme věcný a jmenný
rejstřík, který nabízí možnost snadno si
vyhledat konkrétní místa v textu..

Šarlatový a černý - J. P. Gallagher

I dnes, více než
dvacet let po válce,
stačí v Římě pouze
zmínit O’Flahertyho
jméno a spustí se vlna
vzpomínek.
Pro obyvatele
Říma a tisíce lidí, které
zachránil,
zůstává
jedním z velkých
hrdinů druhé světové
války. (Z předmluvy
napsané v roce 1967)
Příběh má všechny znaky dobře
vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že
není vymyšlený: Jde o skutečné postavy
a události z doby druhé světové války. Příběh
monsignora O’Flahertyho je natolik
dramatický, že v roce 1983 byl podle knihy
Šarlatový a černý natočen slavný film
s Gregory Peckem v hlavní roli.
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Vzpomínkové čtvrtky

CSP Vodňany nabízí novou službu - dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením na místní
hřbitov u sv. Vojtěcha a zpět. První cesta se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012. Počet zájemců je
omezen kapacitou vozidla, tzn. že během jedné jízdy je možné přepravit max. 8 zájemců. Doprava
bude organizována následovně:

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY

1. duben - Květná neděle
Vodňany 8.30
Skočice 10.30
5. duben - Zelený čtvrtek
Vodňany 18.00
Skočice 19.30
6. duben - Velký pátek
Vodňany 18.00
7. duben - Bílá sobota
VIGILIE Zmrtvýchvstání Páně
Vodňany 21.00
8. duben - Velikonoční neděle
SLAVNOST Zmrtvýchvstání Páně
Vodňany 8.30
Skočice 10.30
9. duben - Velikonoční pondělí
Vodňany 8.30
Skočice 10.00
Bílsko 11.00
Email s výzvou od sester boromejek

Milí farníci! K psaní článků do novin jsem
nabádána redakcí. A nakonec je píši ráda.
K pořádání koncertů mě nikdo nemotivuje, a přesto
mám pocit, že by se měly uskutečňovat. Doufám,
že si i tento velikonoční najde hojně posluchačů.
Těším se na Vás!
Lenka Ebelová

Ahojte vsetci, predstavte si co by sa mohlo stat, keby sa vsetci katolici na svete modlili modlitbu ruzenca
v ten isty den! Mame tu jeden priklad z oktobra 1573, kedy bola Europa zachranena od velkeho tureckeho
najazdu, vdaka tomu, ze sa vsetci krestania modlili ruzenec.
Tymto vas chceme vsetkych vyzvat, aby sme sa vsetci spolu zjednotili v modlitbe sv. ruzenca na Velky
piatok za mier vo svete a navrat moralnych hodnot do nasej spolocnosti. Ak je to mozne, pomodlite sa svoj
ruzenec v case medzi 12.00 - 15.00 hod. Tiez prosime, aby ste tuto spravu poslali vsetkym katolikov
vo vasom adresari a poprosili ich, aby ho poslali tiez dalej. Aby sme sa vsetci zjednotili v tejto modlitbe,
ktora je jednou z najsilnejsich modlitieb ake mame, v tento vynimocny den, jeden z najsvatejsich v nasom
krestanskom kalendari. Da sa tym velmi vela ziskat a nemozno vobec nic stratit. Boh vas zehnaj!
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Pořad bohoslužeb DUBEN - KVĚTEN

DD - domov důchodců

Z Lomečku

Dostanete sílu Ducha svatého,
a budete mými svědky (Sk 1,8) aneb
Žijeme ze svátosti biřmování
Šedé sestry III. řádu sv. Františka
srdečně zvou dívky ve věku 16 – 35
let na duchovní cvičení v klášteře
na Lomci pod vedením P. Bohuslava
Richtera ve dnech 5. – 10. 8. 2012
Začátek je v neděli kolem 18. hodiny, ukončení
v pátek dopoledne. Cena je dobrovolná.
Bližší informace a možné přihlášení:
tel.: 383 382 703, e-mail: kongregace@lomec.cz

Donáška Farních novin

Kdo z vás má zájem z důvodu snížené
pohyblivosti o donášku Farních novin
do 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.

Akce

♦ V pátek 13. 4. od 18.00 Fatimský den
- korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech.

V neděli 22. 4. v 10.30
Pouť ke sv. Vojtěchu

Nahrazuje pravidelnou nedělní vodňanskou
mši v 8.30 a skočickou v 10.30

♦ V květnu - v pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu
po večerní mši sv. Májová pobožnost
♦ V neděli 13. 5. po mši sv. Fatimský den
- korunka k Božímu milosrdenství, růženec,
litanie v kostele Narození Panny Marie
ve Vodňanech.

V neděli 20. 5. v 10.30
Biřmování
Mons. Pavel Posád

Nahrazuje pravidelnou nedělní vodňanskou
mši v 8.30 a skočickou v 10.30
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Velikonoce očima dětí z naší farnosti
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