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PODZIM

Milí farníci,
první myšlenka je ta, že začátkem nového školního roku bývá příležitost k novým plánům a předsevzetím. V našem životě ale lze jen málo skutečně naplánovat. Spíše je třeba se pokoušet o důvěru v Boží prozřetelnost
a všímavost pro malé i větší impulzy k dobrému, kterými nás Pán jemně „postrkuje“ v našem každodenním životě.
Ani v našem farním společenství se tedy neschyluje ke dnům, které
by „otřásly světem“. Chceme jít vytrvale a pokojně (protože dobře víme, že
nejsme sami) cestou, kterou nás Bůh povede.
Snad si můžeme přát i slíbit ochotu být jedni druhým oporou a povzbuzením!
A druhá myšlenka je ta, že moderní doba nám otevírá netušené možnosti. Tak lze farnost v jistém slova smyslu spravovat i virtuálně, a nikdo si
toho celkem ani nevšimne (dokladem je toto úvodní slovo, které díky internetu vzniká vlastně „na dálku“). Však také v této souvislosti bývají opakovaně
kladeny otázky, zda by se nedalo například zpovídat po internetu, do kostela
chodit on-line a modlitbu vyřešit zakliknutím potřebných aktuálních záložek
v menu příslušných stránek proseb, díků a chval.
Jenže Bůh není virtuální realita – a člověk před ním nestojí jako anonymní jednička (nebo často spíše nula…?) jakéhosi procesu impulsů. Věříme
v Boha – nebo spíše Bohu – který je osoba, „Ty“, a každý z nás je sám sebou se
vší jedinečností, neopakovatelností, svobodou – a tedy i zodpovědností za sebe
sama. Víra je vztah, nikoli „vlnění“ či sdílení energií. A právě touto skutečností
je víra těžko nahraditelnou a stěžejní hodnotou lidské existence, jež je jinak
stále víc ohrožována odosobněním a rozředěním v celku davu a ideologií.
Dobrý křesťan pak je právě ten, kdo vztahy přijímá a žije jako velké
obdarování i výzvu – vůči Bohu, bližním i sobě. Přeji vám, milí farníci, radost
z objevu tolikerých cest, po nichž se lze skrze víru ubírat!
Každému z Vás žehná Váš otec Tomáš.

Svatořečení Matky Terezy
O první zářijové neděli (4. 9. 2016) papež František vyhlásí svatost “apoštolky nejposlednějších”, Matky Terezy z Kalkaty. Kanonizační liturgii bude slavit
v Římě na Svatopetrském náměstí.

Dětská vikariátní pouť
V letošním Svatém roce milosrdenství se i dětská vikariátní pouť strakonického vikariátu nesla v duchu skutků milosrdenství. Zdálo se, že počasí
by nám mohlo být nakloněno, a tak jsme se v sobotu 28. května radostně vydali vstříc putování z Chelčic na Lomec. Již v půlce cesty zcela zaplněný svozový autobus do Chelčic dával poznat, že letošní účast poutníků bude opravdu
hojná.
V Chelčicích nás v kostele sv. Martina přivítala paní ředitelka Domova
sv. Linharta Klára Kavanová Mušková a nastínila program, který před putováním proběhl na zahradě Domova. Děti si zde společně s výtvarnicí Ivou
Bukačovou různými technikami vyzdobily kamínky, které si vzaly s sebou
na cestu. Poté se odebraly do keramické dílny, kde zanechaly v připravených
kachlích otisk své ruky, a tím i nesmazatelnou stopu pro budoucí výzdobu
zdejšího exteriéru. Po malém občerstvení, připraveném pracovníky Domova
(domácí šťáva a výborné perníčky), bylo pro děti připraveno krásné divadelní
představení souboru Chelčické štěstí – O milosrdném Samaritánovi. S milým
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požehnáním na cestu vyslal všechny poutníky P. Tomáš Hajda.
Společně s dětmi se vydali vstříc cíli
na Lomci i P. Roman Dvořák, P. Jenda
Turek, P. Marcin Piasecki a P. Jan Löffelmann. Děti s nimi putovaly v družném hovoru a cestou nacházely obrázky se skutky tělesného i duchovního milosrdenství.
Zhruba v polovině trasy, u Libějovic, bylo
připraveno výborné pohoštění. Poutníci
se během něj rozdělili do šesti barevných
týmů a vyrazili na závěrečnou část cesty.
Na Lomci se všichni shromáždili v kostele Jména Panny Marie. P. Marcin dětem
nastínil historii kostela a všichni společně
se pomodlili za dobré prožití další části pouti. Ta pokračovala položením kamínků, které si děti nesly, do meditační zahrady. Každý přitom vzpomněl
na někoho blízkého, za koho svůj kamínek na Lomec nesl. Poté už následovala jednotlivá stanoviště s tématy skutků milosrdenství, připravená mladými
z Vodňan, Volyně a Katovic spolu s katechety. Děti si například vyzkoušely
dát napít žíznivému, postavit si vlastní stanový domov, vytvořily přáníčka pro
vězněné a obrázky pro nemocné či symbolicky sytily jeden druhého. O hudební doprovod se v průběhu stanovišť i při následné mši svaté postarala skupina
vodňanské mládeže.

Kolem druhé hodiny odpolední se nebe zatáhlo a kapky začaly hrozit.
Byl to však právě čas, kdy se všichni u jednotlivých aktivit vystřídali, takže se mohli uchýlit do bezpečí kostela a připravit se na mši svatou, kterou
celebrovali naši kněží, a děti se zapojily ministrováním, čtením, prosbami,

nesením obětních darů či
zpěvem. Po bohoslužbě, při
které se několik nejmladších účastníků, zmoženo
zážitky, neubránilo spánku, následovalo společné
focení a úžasné pohoštění
v podobě buchet a koláčků všech možných tvarů
a chutí, o které se postaraly
sestřičky z Lomce a některé
maminky a babičky. Ve chvíli hodování se počasí rozhodlo, že to je právě ta
chvíle, kdy má začít opravdu pořádně pršet. Naše vikariátní zástupkyně Káťa
Šídlová ještě stačila dětem rozdat dárky na památku v podobě keramických
upomínek vyrobených obyvateli Domova sv. Linharta a záložky se skutky milosrdenství, ale plánované poslední zastavení na hřbitově už jsme nezvládli.
Nasyceni tělesně i duchovně jsme spěšně nasedli do aut a přistaveného
autobusu a vraceli se zpět do svých domovů. Snad za mnohé mluví informace,
která kolovala v autobuse na zpáteční cestě a vykouzlila nám úsměv na tváři.
Jeden z malých poutníků se nechal slyšet, že se mu pouť tak líbila, že by tam
„chtěl i spát“. Bohu díky za všechna požehnání pro dětskou vikariátní pouť
a velké díky všem, kteří se na jejím uskutečnění jakkoli podíleli.
Z.D.
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Boží tělo ve vodňanské farnosti
V neděli 29. května se v krásném prostředí vodňanského Parku sv.
Jana Pavla II. konala slavnost Božího těla. Tato krásná eucharistická událost se
po mši svaté odehrála u předem připravených a vyzdobených čtyř oltářů, rozmístěných v areálu parku, u kterých se průvod farníků zastavoval. Malé i větší
družičky sypaly kvítí a zpívali nejen věřící, ale také ptáčci v korunách stromů.
Věřím, že tato slavnost oživila víru v naší farnosti a posílila naději, že
máme v dětech pokračovatele křesťanských tradic. Více na přiložených fotografiích.
Marie Polatová
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Slavnost Těla a Krve Páně
nám letos ve Vodňanech jakoby spadla z nebe. Tak to mohlo připadat těm, kdo
poslední květnovou neděli poránu procházeli městským parkem Jana Pavla II.
Kvůli zatažené ranní obloze někteří do poslední chvíle váhali, zda ji
budeme slavit v děkanském kostele či venku. Ale neváhali ochotní organizátoři, díky nimž náhle vyrostly čerstvé břízky u oltářů rozmístěných po parku
a krásně ozdobených, rozestavilo se množství nových laviček a všechno další
potřebné zařízení ke mši svaté.
Podobně se tu „náhodně“ objevil i neznámý fotograf, který nám
všechnu tu krásu oslavy zvěčnil - viz web farnosti. V tom všem požehnání
nebyl problém přijmout i malé nedokonalosti, protože Hospodin dobré lidské
snahy ještě namnoží. Např. když kvůli technice nemohly společný liturgický
zpěv doprovázet varhanice, nahradili je naplno jarní ptáci. Některé děti byly
spokojené na přilehlém hřišti, jiné v průvodu s okvětními lístky, které sypaly
jako vzácný koberec eucharistickému Kristu. Slunce nepálilo ani mraky nekapaly. A tak díky za pěkný společný prožitek nebeskému režisérovi i mnoha
obětavým rukám našich farníků.
Marta Mrvíková, foto Lenka a František Roubalovi
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První svaté přijímání
5. června v kostele Narození Panny Marie, foto Pavel Janšta
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Tříkrálový výlet - poděkování
V letošním roce byli tříkráloví koledníci pozváni
na svůj výlet již v sobotu 18. června. Program obětavě
připravili MUDr. Janštová se synem Pavlem, lomecké sestřičky, ženy z Domova sv. Linharta v Chelčicích a další
dobrovolníci. Patří jim veliký dík.
Účastníci, děti i doprovázející, poznávali historii i současnost Lomce,
život řeholnic, v klášterní jídelně zhlédli videa ze života sv. Františka z Assisi
a děti, posilněny přichystaným občerstvením od sestřiček, pokreslily barevnými křídami lomecké chodníky. Mezitím přijel pan Šmíd s loutkovou „Pohádkou z budíku“ a Mgr. Pavel Janšta učil přítomné japonsky a skládání parníku metodou origami. Každý pak dostal originální japonský papír na origami
a vzor pro skládání jeřába.
S Lomečkem jsme se rozloučili s připomínkou, že sliby se mají plnit,
jako to udělal například šlechtický rod Buquoyů při založení Lomce. Následoval přesun pěšky nebo autobusem - dle sil a chuti - do Chelčic, kde nás uvítala
paní Cinádrová se svými spolupracovnicemi.
Po prohlídce a povídání o kostele sv. Martina čekaly děti hry a soutěže
na zahradě domova spolu s občerstvením, a ve dvoře tvořily tříkrálové hvězdy

(s těmi překvapí až v lednu).
Bylo nám dopřáno krásné počasí, a až na klíště, přisáté na jednu Marušku (hned odstraněné a lékařsky ošetřené) a malý šok při nečekaném krátkodobém zmizení autobusu, se díky Matce Boží a andělům strážným nic špatného nepřihodilo.
Marie Horáková

Poutní zájezd na Svatou Horu
V pátek 24. června 2016, v den slavnosti Narození sv. Jana Křtitele,
se uskutečnil poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami. Autobus obsadilo 48
poutníků, duchovní doprovod vedl P. Tomáš Hajda.
Svatá Hora nás přivítala Bránou milostrdenství a je po rekonstrukci
nádherná! Mnozí využili příležitosti ke svátosti smíření. Následovala mše svatá a po občerstvení křížová cesta.
Nakoupené drobnosti nám posvětil otec Tomáš. Našli se i tací, kteří kromě poledního občerstvení zvládli 400 klášterních schodů a na náměstí
krásný pohled na kostel sv. Jakuba většího. Nejmladším účastníkem poutního
zájezdu byla šestnáctiletá dívka.
Nálada byla výborná, cesta autobusem pohodlná.
Děkujeme Ti, Bože, za krásný den.
Marie Polatová
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Farní den
		
V neděli
26. června odpoledne
po slavnostní poutní
bohoslužbě v kostele sv.
Jana Křtitele, který září
novotou díky šikovným
rukám a obětavosti
našeho farníka Jiřího
Janšty, se konal na zdejší farní zahradě Farní
den. Sešlo se nás poměrně dost dospělých, a nechyběly ani děti.
Na harmoniku nám zahrál pan Václav Viktora a při té příležitosti jsme
s lítostí zavzpomínali na zesnulého Jendu Bíska a pana Ondřeje Hoffmanna,
kteří nám hráli a zpříjemnili tak Farní den v loňském roce.
O kvíz se postaral pan Robert Huneš, v této oblasti naprosto nenahraditelný. A hned začala soutěž mezi družstvy parkánskými a farními a zase bylo
veselo. Občerstvení z kuchyněk našich šikovných farnic se nabízelo opravdu
hodně a děti i někteří dospělí si pochutnávali na opečených špekáčcích.
Farní den má velký význam pro stmelení celé farnosti, je dost času si
mimo program popovídat mezi sebou i s otcem Tomášem.
Všichni jsme se rozcházeli s pocitem krásně stráveného odpoledne
a už se těšíme na další setkání!
Marie Polatová, foto Robert Huneš

Váša Příhoda
26. června se konalo uložení ostatků vodňanského houslového virtuosa Váši Příhody na vodňanském hřbitově. Uskutečnilo se díky obětavosti Pavly Žílové. Obřad vedl otec Tomáš Hajda.
Marie Polatová, foto Jaroslav Žíla

Světové dny mládeže v Krakově (20. -31. 7. 2016)
SDM bylo úžasný, ještě úžasnější lidi a nejúžasnější Bog!!!
Kdo sledoval koncem července program TV Noe, jistě zahlédl aspoň
jeden přenos z Mogily, parku Blonia či z Campusu Misericordiae. Jop, posledního světového setkání mládeže se po Riu v roce 2013 zhostil opět evropský
kontinent, polský Kraków.
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Naše setkání ovšem neznamenalo jen 5 dní společných v Krakowě, ale
i podprogramy pořádané spoustou farností v celém Polsku. Plzeňská diecéze, se kterou jsem se ségrou jela, byla ubytovaná ve farnostech Strzybnica,
Repta a my byli v Boruszowicích, kde nás chtělo přijmout víc rodin, než byl
počet nás mladých. Místní farníci pro nás připravili opravdu bohatý program,
na který místní spolčo vydělávalo na brigádách, abychom my jako návštěva
nic platit nemuseli. DÍKY! Byla to např. návštěva Piekarské baziliky s obrazem
Panny Marie, který v době moru ochraňoval i Prahu, procházka kolem hradů
Orlí hnízda, návštěva Osvětimi, prohlídky stříbrných dolů v nedalekých Tarnowských Górách, koncerty a.d. Kromě cestování na nás čekalo ale i sportovní
odpoledne mezi týmy Čechů, Poláků a mezinárodním týmem SDM. Po zprávě, že farnost ubytovávající plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba vyhrála nad českým fotbalovým týmem 8:3, se u nás rozšířila výhružka, že pokud
Češi i v Boruszovicích prohrají, půjdou do Krakowa pěšky. Nakonec jsme sice
na penalty 2:1 prohráli, ale v pondělí 25. 7. nás už z této úžasně pohostinné
a přátelské farnosti odvážel s dalšími národy z jiných podprogramů plný vlak.
V Krakowě byla plzeňská diecéze ubytovaná převážně opět v rodinách
nedaleko českého centra, které se nacházelo v prostorách cisterciáckého kláštera a zahrady v Mogile. Zde probíhal především dopolední český program
díky mnoha dobrovolnickým týmům a skvělé schole brněnské mládeže-SBMky. Dopoledne probíhala většinou mše, katecheze, videa k témátku na den
od křesťanského youtubera Kešu, tématické skupinky, možnost ke svátosti
smíření a další.
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Odpoledne přinášelo nabídky festivalu mladých, tzn. po městě se nacházely stage s koncerty a představeními, odpolední program už se ale ode
dne lišil.
Úterní odpoledne bylo časově ideální pro návštěvu historického centra, ale pro velký dav lidí bylo téměř nemožné se kamkoli včetně Wawelu a katedrály dostat. Středu jsme s naší plzeňskou partou strávili na cestě po kostelech sv. Jana Pavla II. a sv. Faustýny Kowalské, ale jen na její hrob se čekalo
v mega dlouhé frontě, takže jsme si v tom vedru vystačili s narvanou tramvají a nekonečným hledáním večeře, kdy hledání vyznačených restaurací bez
appky vás buď dovede k šílenství nebo k další zoufalé skupince, která vám
s na dálku kručícím břichem prozradí, že v nejbližším okolí hledat nemusíte,
taky tam nic není… a večer možnosti koncertů např. na francouzské stage či
tancováním v centru komunity Chemin Neuf. A pro někoho čekání 2,5 hodiny na příjezd papeže Františka.
Čtvrteční odpoledne jsme celé strávili cestou do parku Blonia, kde se
konalo oficiální slavnostní přivítání papeže a představení všech vlajek zúčastněných zemí, hymna SDM ve spoustě jazyků, ale taky nadšená nálada a úsměvy. Ono taky nezbývá nic jiného, když po celý týden stále nevíte, jaká MHD
kam jezdí, a sednete samozřejmě na tramvaj na druhou stranu města a vaše
cesta domů se místo půlhodiny protáhne na 2 hodiny, protože ke dveřím se

prostě nedostanete, ani když na ty Brazilce voláte anglicky na celou tramvaj,
že tuhle (už asi 7. zastávku) fakt už vystoupit musíte, abyste na byt nedorazili
až druhý den…
Páteční křížová cesta byla v Bloni už jen pro nadšence davovek, a kdo
si chtěl odpočinout v českém centru, mohl si zde odpoledne užít muzikál Gedeon a večer netradiční českou a fakt dobře zpracovanou a krásnou křížovou
cestu.
Sobotní den už se nesl v očekávání dlouhé cesty na Campus Misericordiae. A moc jsme se nemýlili. Už necelou hodinu po ranní mši jsme stáli
v dlouhém zástupu a dále pokračovali tempem 10 m za 40 minut. Jóóó, dorazili jsme! A po 19. hodině jsme už vítali vlajkami papeže Františka a slavili
vigilii. Po společné nedělní mši, splavení jako každý den, už balení a večerní
odjezd do Čech.
Vše s úžasnou organizací (všem veliké, převeliké díky!!!), ale i tak se
dají zažít takové no ... vtipné chvíle. Můj věčnej problém, kdy pokud jdu na záchod, ukazujou mi Poláci cestu západním směrem. (Záchod = polsky západ).
Nebo když zabouchnete dveře bytovky a heslo není dvadeseťtši, ale 23 a vy se
dovnitř prostě nedostanete. Nakonec i ranní čekání v Campusu na „západ“
jen půl hodiny je obrovské štěstí obzvlášť po zjištění, že v sektoru S bylo pro
15 000 kšjonců (= kněží) jen 15 toitoiek a z toho 4 nefunkční…
A nakonec - kde jinde si nadšeně dáte placáka s hasičem, zdravotníkem či policajtem a dalšími usměvavými lidmi?
Přece tam, kde vládne radost, milosrdenství, láska a pohoda za jakékoli pogody. Ještě před pár týdny to byl Krakow, tak (jak říká papež František)
co třeba teď i v našich domovech?
Káťa Mrvíková, foto FB

Křesťanský tábor farnosti Vodňany
Naše motto: „Nenech se přemáhat zlem, přemáhej zlo dobrem“ (cit. z Bible,
Římanům 12,21).
Získané hodnoty do boje proti zlu: přátelství, zvědavost, pravda, věrnost, statečnost, láska, čestnost.
Místo tábora: Poutní dům Emauzy v Táboře - Klokotech.
Moc děkujeme za účast 24 táborníkům; za obětavou práci a nadšení
6 vedoucím - Elišce P., Aničce H., Kátě M., Vláďovi P., Honzovi H., Michalovi
Š.; za výborná jídla a zázemí 3 kuchařkám Zdence V., Elišce V. a Vandě H.;
za duchovní provázení otci Tomášovi H., za podporu Městu Vodňany a hlavně Bohu za ochranu a krásné zážitky, které jsme si odvezli.
Text a foto Eliška Plánská

Téma tábora byl Boj dobra a zla v příběhu Harryho Pottera. Sešlo se
nás 24 dětí. Rozdělili jsme se na čtyři družstva podle bradavické školy Harryho Pottera a po celý tábor jsme soutěžili o sladké fazolky. Nakonec zvítězilo
družstvo z Havraspáru (na fotce mají modrý znak s havranem) s největším
počtem fazolek. Ale i my ostatní jsme nasbírali fazolek dost na to, abychom se
mohli podělit i se svými rodinami po příjezdu domů :-)
Děkuju moc za celý tábor. Bylo to prima.
Matylda Totínová
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Liturgický kalendář
So
3. 9.
Ne
4. 9.
St
7. 9.
		
Čt
8. 9.
Pá
9. 9.
So
10. 9.
Ne
11. 9.
Po
12. 9.
Út
13. 9.
St
14. 9.
Čt
15. 9.
Pá
16. 9.
So
17. 9.
		
		
Ne
18. 9.
Po
19. 9.
Út
20. 9.
		
St
21. 9.
Pá
23. 9.
Ne
25. 9.
Po
26. 9.
Út
27. 9.
St
28. 9.
		
Čt
29. 9.
Pá
30. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
23. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého,
kněze a mučedníka
Svátek Narození Panny Marie
Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
24. neděle v mezidobí
Nezávazná památka Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého
Svátek Povýšení sv. kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána,
biskupa, mučedníků, nebo nezávazná památka
sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
25. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny , kněze
26. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

So
Ne
Út
Čt
Pá
Ne

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
27. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka z Assisi
Nezávazná památka sv. Bruna, kněze
Památka Panny Marie Růžencové
28. neděle v mezidobí
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1. 10.
2. 10.
4. 10.
6. 10.
7. 10.
9. 10.

Út
11. 10. Nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
St
12. 10. Nezávazná památka sv. Radima, biskupa
Pá
14. 10. Nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
So
15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Ne
16. 10. 29. neděle v mezidobí
Po
17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Út
18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
St
19. 10. Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese,
		
kněží, a druhů, mučedníků, nebo nezávazná památka
		
sv. Pavla od Kříže, kněze
Pá
21. 10. Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
So
22. 10. Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
Ne
23. 10. 30. neděle v mezidobí
Po
24. 10. Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Pá
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Ne
30. 10. 31. neděle v mezidobí
Po
31. 10. Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa
Kulturní spolek PNUtí zve na

Svatováclavskou pouť
v Budyni 28. září

Poutní mše svatá se uskuteční v kapli od 9.30
Odpoledne je připraven doprovodný program:
14.00 - 18.00 Historické pouťové atrakce Al Rašid
15.00 Velká cirkusová pohádka (rodinné představení Vojty
Vrtka)
17.00 Kejklířské vystoupení
18.30 - Odkaz sv. Václava
- přednáška P. Prof. ThLic. PaedDr. Martina WEISE, Th.D.
a navíc projížďky na koních, růže, perníky a výrobky ručně
z lásky dělané, oku či břichu lahodící...
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Závodníci i amatéři, mladí i staří,
rodiny i jednotlivci, místní
i přespolní, příznivci i odpůrci
běhu jsou zváni na pátý ročník...
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

datum: středa 28. září 2016
čas startu: 15:00 - hlavní závod, 14:00 - vedlejší závod
start/cíl: Vodňany – sportovní areál „Blanice“
hlavní závod: 9 km (3x 3km okruhy)
vedlejší závod 3 km (jeden okruh)
trať: rovina – možnost zaběhnout rychlé časy, 3/4 asfalt, 1/4 parkové cesty
kategorie
- hlavní závod: Ž, Ž35+, Ž45+, M, M40+, M50+, M60+, M70+
- vedlejší závod: Ž, M (obě kat. bez rozdílu věku)
startovné: 100,- Kč při online registraci a platbě předem (viz
www.svatovaclavskybeh.estranky.cz), 130,- při platbě na místě
v den závodu; poplatek zahrnuje občerstvení a medaili; nositelé
jména Václav mají startovné zdarma
prezence/přihlášky: od 13:00 v místě startu
odměny: diplom, medaile a věcná cena (první tři v každé kategorii, nejstarší a nejmladší účastník)
podrobné info: www.svatovaclavskybeh.estranky.cz

Běh se koná za podpory Města Vodňany, Zahradnictví Milan Holý
a díky pomoci řady dobrovolníků
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Závěr letošního Svatého roku milosrdenství oslaví věřící z českobudějovické diecéze poutí pro dospělé i děti v Nových Hradech.

sobota 1. října 2016

Diecézní pouť
„Aby byla srdce milá“
Plánovaný program:
9.00 - 9.30
dopoledne
13.30
15.00
16.00

Registrace před zámkem
Program pro všechny věkové skupiny
Divadlo Teátr Víti Marčíka (park před zámkem)
Mše sv. s biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem
Předpokládaný závěr

Z naší farnosti bude vypraven autobus

Lomecké poutě
so 3. 9. - 17.00 - Zářijová, Mons. Mgr. Adolf Pintíř, Sušice
ne 11. 9. - 10.00 - Hlavní poutní,
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., diecézní biskup
ne 11. 9. - 15.00 - Rytmická
so 1. 10. - 17.00 - Růžencová, P. Vavřinec Skýpala, Vimperk
čt 13. 10. - 17.00 - Fatimský den,
P. Štefan Ján Nemec, CFSsS, Malešice - Dříteň
so 5. 11. - 14.30 - Dušičková, P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, Sušice
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Bohoslužby Září - Říjen
úterý
středa

čtvrtek
pátek
sobota

Vodňany
28. 9.
14. 9.
7. 9. a 5. 10.
21. 9. a 19. 10.
26. 10.

8.00

Vodňany
Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Skočice
Vodňany DD
Vodňany

3. 9. a 1. 10. Lomec
vyjma 3. 9. a 1. 10. Chelčice
neděle
Skočice
Vodňany
Lomec

8.00
9.30
13.00
18.00
18.00
9.30
18.00
18.00
18.00
8.00 (11. 9. v 8.00)
9.30 (11. 9. v 8.00)
11.00 (11. 9. v 10.00 a 15.00)

DD - domov důchodců
případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Přednáška ČKA Vodňany
čt 10. listopad - 19.00

Jerzy Popiełuszko

Neobyčejný život novodobého
mučedníka pro pravdu
Mgr. Michael Sekyrka
„Přemáhat zlo dobrem“
Zastavení bude věnováno blahoslavenému Jerzy Popieluszkovi,
narozenému roku 1947, kaplanovi Solidarity, obránci utlačovaných v Polsku 80. let 20. století, který byl ubit komunistickou
tajnou policií roku 1984.
Vstupné: dobrovolné
Místo konání: městská galerie ve Vodňanech
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Akce
▶ čt 1. 9. - ÚTOK NA NEBE
Podpořme každý dle svých možností
iniciativu kardinála Raymonda Burkeho, modlit se každý první den v měsíci růženec na úmysl ABY CÍRKEV
OPĚT OZÁŘILO SVĚTLO PRAVDY
A V SRDCÍCH VĚŘÍCÍCH ZAVLÁDL
MÍR. „Situace v církvi je natolik vážná
a zlo se šíří církví i světem tak rychle
a působí v takovém rozsahu, že mnoho
lidí ztrácí odvahu. Potřebujeme Boží
pomoc. Nejlepší způsob, jak se postavit
proti zlu potratů, eutanázie, homosexualismu, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu, je zaútočit
na nebe.“
▶ čt 1. 9. - 18.00 - 19.00 Adorace, slovem a zpěvy doprovodí sborek mladých
+ příležitost ke svátosti smíření *
▶ pá 2. 9. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ ne 4. 9. - 9.30 Poutní mše svatá
Vodňany *
▶ čt 8. 9. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ pá 9. 9. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ ne 11. 9. - 10.00 a 15.00 - Pouť
na Lomci °
▶ čt 15. 9. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ 16. - 18. 9. - Dny Petra Chelčického
v Chelčicích °
▶ pá 16. 9. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ čt 22. 9. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ pá 23. 9. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ st 28. 9. - 14.00 - Svatováclavský běh°
▶ st 28. 9. - 9.30 - Svatováclavská pouť
v Budyni °
▶ čt 29. 9. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ pá 30. 9. - po mši sv. krátká Adorace *

▶ so 1. 10. - ÚTOK NA NEBE
(vizte 1. 9.)
▶ so 1. 10. - Diecézní pouť v Nových
Hradech °
▶ so 1. 10. - 20.00 - 02.00 Vinný ples °
▶ čt 6. 10. - 18.00 - 19.00 Adorace, slovem a zpěvy doprovodí sborek mladých
+ příležitost ke svátosti smíření *
▶ pá 7. 10. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ čt 13. 10. - 17.00 Fatimský den
na Lomci *
▶ pá 14. 10. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ čt 20. 10. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ pá 21. 10. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ ne 23. 10. - 9.30 Dětská mše svatá, misijní neděle s misijním jarmarkem *
▶ čt 27. 10. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ pá 28. 10. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ ne 30. 10. - Změna času ze 3.00 na 2.00
* - v kostele Narození Panny Marie
° - bližší informace uvnitř čísla
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Dny Petra Chelčického v Chelčicích – 8. ročník
15. – 18. září 2016
na téma
Odkaz pacifismu Petra Chelčického pro dnešní dobu
aneb
Má co říci lidem dnešní doby pacifismus
Petra z Chelčic?

Program Dnů Petra Chelčického v sobotu 17. 9. 2016:
• 10.00 – Zahájení u pomníku Petra Chelčického na návsi,
představení jednotlivých tvořivých skupin
• 10.30 – Diskuse historiků nad tématem Má co říci lidem
dnešní doby pacifismus Petra z Chelčic?; prohlídka památníku
• 12.00 – 13.00 – Oběd ve Sportbaru (na objednávku)
• 13.30 – 14.00 hod. – Ekumenické setkání v kostele
sv. Martina s doprovodem křesťanské skupiny Aúúúna
z Českých Budějovic
• 14.00 – 14.30 –
a výtvarné skupiny

Výstupy

hudební,

dramatizační

• 14.30 – 15.00 – Koncert skupiny Elim Písek v prostoru
letní scény za kostelem sv. Martina
• 15.00 – 15.30 – Občerstvení
• 15.30 – 16.30 hod. – Divadelní představení dětského
divadelního souboru Chelčické štěstí v prostoru letní
scény za kostelem sv. Martina
Ve dnech 15. – 17. září 2016 proběhnou tři tvořivé dílny, které
budou kreativně zpracovávat pohled na osobnost Petra Chelčického;
výstupy těchto skupiny budou prezentovány po skončení ekumenické
bohoslužby v sobotu 17. 9.:
HUDEBNÍ SKUPINA se bude inspirovat nadčasovým přesahem díla
Petra Chelčického, zejména jeho myšlenkami pacifismu a nenásilí,
a v rámci workshopu s muzikoterapeutem Václavem Kořínkem složí
hudební doprovod divadelního počinu dramatizační skupiny.
DRAMATIZAČNÍ SKUPINA bude pod vedením Jakuba Doubravy
pracovat na dramatickém zpracování myšlenek pacifismu z díla Petra
Chelčického.
SKUPINA VÝTVARNÉ PROSTOROVÉ TVORBY bude pracovat
na sochařském ztvárnění myšlenek pacifismu Petra Chelčického.

Během Dnů Petra Chelčického proběhne sbírka na potřeby
Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

Na setkání se všemi, kteří chtějí více poznat myšlení Petra
Chelčického, se těší
zástupci Obce Chelčice,
z.s. Mája-Tvořivé Chelčice,
členové Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích,
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.,
MAS Rozkvět, z.s.
Prosíme o nahlášení Vaší účasti na e-mail cinadrova@linhart-chelcice.cz
nebo na tel. 608 076 360 (Markéta Cinádrová). Při přihlašování také uveďte,
zda si přejete objednat oběd na sobotu 17. 9.

