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Milí farníci,
Již po sedmnácté a zároveň naposledy se k vám obracím tímto úvodníkem v našem farním časopise. Bylo to pro mě těžké a dlouho mi to trvalo, než
jsem se rozhodl, co mám napsat. Použiji nejdříve z Písma svatého to, co jsem
měl vybráno na primičních obrázcích, a to Kol 3,12: Jako od Boha vyvolení,
svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
V tomto Fatimském roce nás pan biskup Vlastimil vybízí k modlitbě
růžence před každou mší svatou, a proto ještě předkládám několik myšlenek
o Panně Marii a o růženci od prvního paulínského kněze, blahoslaveného Timoteje Giaccarda, který zemřel v roce 1948: „Kdo je na straně Panny Marie,
je v bezpečí.“ „Kdo uctívá Marii, vždy přemůže Zlého.“ „Kdo ji velmi uctívá,
posvěcuje sebe i druhé.“ „Máte pochyby, Maria je světlem.“ „Jste znepokojeni,
Maria je jistota.“ „Jste smutní, Maria je zdrojem radosti.“ „Hleďte na ni a dostane se vám radosti a pokoje.“
„Růženec je teologovi nejkrásnějším breviářem, každému křesťanovi
shrnutím náboženského poznání.“ „Radostná tajemství vedou člověka k vítězství nad pýchou a k volbě pokorného života.“ „Bolestná tajemství vedou
člověka k vítězství nad smyslností a k volbě života k čistotě.“ „Slavná tajemství
vedou k výhře nad chamtivostí a k životu k chudobě.“
Milí farníci, jak jsem již oznamoval, tak od 1. července 2017 nastupuji
jako administrátor do farnosti Bechyně a odtud budu spravovat další farnosti
v okolí Bechyně. Odcházím tedy po 2 letech a 9 měsících a přeji svému nástupci P. Josefu Prokešovi, abyste ho s láskou a úctou přijali, jako jste na podzim 2014 přijali i mne.
Tak, jak asi víte, pocházím z Valašska, a tož mi dovolte na závěr něco
z valašských moudrostí. První moudrost: „Život je někdy tajak žebř do kurníku, takéj tak krátký a podělaný.“ Druhá moudrost: „Nechajte starosti slépkám,
ty sú na to, aby sa staraly.“ A do třetice všeho dobrého: „ Gde sa kúří – kuř, gde
sa pije – pij, ale gde sa neco dělá, tož odéjdi, abys nezavazal.“
Žehnám vám a budu v modlitbě pamatovat na vás na všechny a prosím o totéž.
							Váš otec Tomáš

Překvapení a smutek v naší farnosti
V neděli 14. května jsme se po mši svaté dozvěděli, že je biskupstvím
odvolán z naší farnosti po téměř tříletém působení otec Tomáš.
Přišel do naší farnosti a čekaly ho velké problémy. Neuvolněná fara,
velké nedoplatky, potíže. Vše zvládal s pokorou, na nic si nestěžoval a brzy
dal vše do pořádku. Byl ke všem vstřícný, milý, obětavý. Měl krásný přístup
ke všem generacím. Nad jeho skromností a pracovitostí jsme žasli. Starost
o farnost po modlitbách byla u něj na prvním místě.
Bude se nám, otče Tomáši, po Vás moc stýskat. Děkujeme Vám za Vaší
obětavost a lásku a vyprošujeme pro Vaše působení v Bechyni hojnost Božího
požehnání a ochranu Panny Marie.
Marie Polatová
Od 1. července 2017 do naší farnosti nastupuje nový kněz P. Josef Prokeš. Některým není neznámý, připravoval před dvěma lety naše mladé farnice
na biřmování jako spirituál Biskupského gymnázia.
(Psali jsme ve FN 2015/3.)

Kdo je Duch svatý? Symboly Ducha
Kdo je Duch svatý?
Mnozí lidé se domnívají, že Duch je pouhé působení – nehmatatelné,
přítomné kolem nás, možná působící hezké pocity, ale nějakým způsobem
jen zdánlivé. V minulosti jsme ho v angličtině nazývali Holy Ghost, což podporuje představu, že není skutečně osobou, ale spíše přízrakem; navíc jsme
v souvislosti s Holy Ghost často používali zájmeno „to“. Proto jsme si jen stěží
dokázali Ducha svatého představit jako osobu.
Postava Otce je nám jasnější – malíři ho zobrazují v lidské podobě
a obecně míváme s otci nějakou zkušenost. Proto je pro nás jednoduché o Otci
uvažovat jako o osobě. Ježíš, Bůh Syn, je také osobou: v evangeliích o něm čteme, jak žil mezi obyčejnými lidmi a většinou dělal běžné věci jako my. Jsme
obklopeni jeho obrazy – v každém katolickém kostele vidíme Ježíše na kříži.
Pro většinu z nás tak není těžké přijmout, že Bůh Otec a Syn jsou osoby. Ale
Duch? Je obtížné vidět ho jako osobu právě proto, že si ho těžko můžeme
představit v lidské podobě.
Symboly Ducha
V Bibli je Duch svatý popisován jako vítr, oheň, oblak, voda, olej, dech,
světlo. Při Ježíšově křtu na něj sestoupil v podobě holubice, což bývá často
znázorňováno i v náboženském umění:
„Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil
se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice“ (Lk 3,21–22).
I kdyby nám žádný z výše uvedených biblických symbolů nepomohl
vnímat Ducha jako osobu, je důležité podívat se alespoň stručně na to, co nám
každý z atributů o Duchu svatém zjevuje.
Holubice
Holubice, symbol pokoje a lásky, je něžná a může letět kamkoli chce
– to je dobrý obraz Ducha svatého. Po potopě posílá Noe nad vody holubici,
„aby viděl, zda voda z povrchu země opadla“ (Gn 8,8). Může nám to připomenout počátek příběhu o stvoření v Gn 1,2: „…a Boží duch se vznášel nad
vodami.“
Vítr

Vítr může být silný a ničivý, anebo jemný, tichý, příjemný, osvěžující
– téměř nepozorovatelný. To nám ukazuje, že Duch k nám přichází mnoha
různými způsoby, třeba jako mocný vichr nebo jemný vánek:
„Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak
je to s každým, kdo se narodil z Ducha“ (Jan 3,8).

Oheň

Oheň představuje žár, energii a sílu, anebo očišťování a ničení. Oheň
Ducha nás očistí a naplní silou. Tak, jak to řekl Jan Křtitel o Kristu:
„Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně,
je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít
Duchem svatým a ohněm“ (Mt 3,11).
Oheň je znamením Boží přítomnosti – vzpomeňte si na Mojžíše u hořícího keře, na ohnivý sloup, Eliáše na hoře Karmel a na oheň z nebe. Autor
listu Židům nám připomíná: „Náš Bůh je oheň stravující“ (Žid 12,29).
Oblak

Oblaka jsou tajemná a stále v pohybu – mohou obzor zakrýt a znenadání zase ukázat. Mohou být jasná a průsvitná, ale mohou také zastiňovat
a clonit. Jak to vysvětluje Katechismus katolické církve v článku 697: „Oblak
– někdy temný, jindy zářivý – zjevuje živého Boha a Spasitele, zahaluje přesažnost jeho slávy.“ To platilo o Mojžíšovi na hoře Sinaj (Ex 24,15–18), u stanu
setkávání (Ex 33,9–10), během putování pouští (Ex 40,36–38) i při posvěcení
chrámu (1 Král 8,10–12). Duch sestoupil na Marii a moc Nejvyššího ji zastínila (Lk 1,35), při proměnění zahalil oblak Ježíše a učedníky (Lk 9,34–35),
při jeho nanebevstoupení (Sk 1,9) zahaluje oblak Ježíše do té doby, kdy opět
přijde v oblaku s velikou mocí a slávou (Lk 21,27).
Voda

Voda osvěžuje, očišťuje a oživuje – místo bez vody nazýváme poušť.
Voda je nezbytná pro veškerý život a Duch je vodou pro náš život duchovní:
„‘Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.’ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho
uvěřili“ (Jan 7,37–39).
Olej

Olej slouží k vaření, ke svícení i k ošetření unaveného těla. V Písmu
je olej používán k pomazání, k zasvěcení pro službu Bohu (to nám připomíná svátosti), k uzdravení a jako pečeť. Když Samuel přichází do Jesseova
domu pomazat Davida na budoucího krále Izraele, říká Bůh: „Nuže, pomaž
ho! To je on“ (1 Sam 16,12). Sám Ježíš prohlašuje: „Duch Páně je nade mnou,
proto mě pomazal…“ (Lk 4,18). A Pavel nám připomíná, že „se nám dostalo
potvrzení od slíbeného Ducha svatého… a Duch je zárukou, že nám jednou
připadne dědictví“ (Ef 1,13–14).
Dech

Dýcháme-li, žijeme – dech je nezbytný pro náš přirozený život: „Tehdy Hospodin Bůh… vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou
bytostí“ (Gn 2,7). Právě tak je Duch svatý nezbytný pro náš život duchovní:
„… (Ježíš) na ně dechl a řekl jim: ‘Přijměte Ducha svatého!’“ (Jan 20,22)
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Světlo

Abychom viděli přirozeně i duchovně, potřebujeme světlo. Bůh sám
sebe popisuje jako světlo: „… a tma v něm vůbec není“ (1 Jan 1,5). Bůh nás
povolal „… ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“ (1 Petr 2,9) a žalmista
říká: „Hospodin je mé světlo…“ (Žl 27,1). Víme, že toto světlo k nám přichází
skrze přítomnost Božího Ducha v nás, a proto nás Ježíš povzbuzuje: „Ať vaše
světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích“ (Mt 5,16). Duch svatý vlévá Boží světlo do našich srdcí a myslí.
Každý z těchto symbolů nám sděluje něco podstatného o Duchu svatém a ukazuje nám způsoby, jakými chce působit v našich životech.
Osoba Ducha svatého
Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba,
stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky,
chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru.
Mylná je představa, že by Duch byl jen jakýmsi vzdáleným zdrojem síly, který
my, slabí lidé, musíme připojit a zapnout. On je totiž osobou s nekonečnou
moudrostí, svatostí a něžností. On je tím, koho máme pozvat, aby byl aktivně
činný v našich životech, aby působil v nás a skrze nás. Řecké slovo paraklétos,
jak je často Duch nazýván, znamená „ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“. Ti, kteří ho poznali jako osobu, mohou svědčit o požehnání, jež Duch
při svém příchodu přinesl do jejich života. Nepřišel jako nějaký hřejivý pocit,
ale jako všudypřítomný, milující přítel a pomocník, rádce a obhájce, podle
Ježíšova zaslíbení: „A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby
s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy“ (Jan 14,16).
Svatý Pavel nám k tomu píše v 1 Kor 3,16: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch?“
Tento vztah k Duchu svatému vyjadřuje církev v Katechismu, v článku
221: „Když pak v plnosti časů posílá svého jednorozeného Syna a Ducha lásky,
zjevuje Bůh své nejhlubší tajemství; věčné sdílení lásky je on sám: Otec, Syn
a Duch svatý, a určil nás k tomu, abychom se na něm podíleli.“
Pokaždé, když recitujeme Vyznání víry, připomínáme si, že Duch „z Otce
i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován“. Víme také,
že Ducha svatého nepřijímáme pouze při křtu a biřmování, ale že je rozléván
neustále, že vychází od Boha, který nám ho stále dává, aby nás uschopnil pro
křesťanský život:
„Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto, když tím
(příkazem) někdo pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává
svého svatého Ducha“ (1 Sol 4,8).
Když začneme vnímat Ducha svatého jako osobu toužící po vztahu
s námi, budeme schopni změnit i svůj přístup k němu, a tak může začít proces
proměny našeho života.
Převzato z www.pastorace.cz, zpracováno podle knihy
Charles Whitehead – V síle Ducha

Pozvánka pro tříkrálové koledníky na celodenní
výlet v sobotu 17. 6. 2017

Makov (chránění živočichové)
a Předbořice (hry)
Odjezd v 8.00 hod. od mapy u autobusového nádraží ve Vodňanech
Příjezd v cca 17.00 hod. tamtéž
(pláštěnka či deštník, jídlo a pití na celý den)
Přihlášku s těmito údaji: jméno a příjmení, tel. kontakt, podpis rodičů
odevzdejte paní Horákové, Výstavní 1031, Vodňany nebo MUDr. Janštové, Mokrého 186, Vodňany - nejpozději do úterý 13. června!
Telefonický kontakt: 731 974 731

Malá noční teologie I.
Možná už to taky s přibývajícím věkem znáte: Někdy v noci se probudíte a pak, nebo rovnou od prvního ulehnutí, spánek nenaskočí. Zato vyskakují různé nevyřešené starosti, zamotáváme se do změtí polosnových myšlenek, vztekáme se na nedobrovolně probdělou noc… Někdo použije prášek
nebo jiné uspávadlo. Občas zkouším na vyvstalé úmysly růženec, snad vás to
nepohorší. Kolikrát uspává i ve dne, proč to nevyužít v noci? Den měl dost
svých starostí, teď potřebuju spát…
Probírám se útržkovitě Vyznáním víry a někdy dojde i na „Otčenáš“ či
několik „Zdrávasů“. Nelíbí se mi tohle pojmenování modliteb, ale jak srozumitelně jinak? A když se v polospánku motám kolem první prosby modlitby
Páně, napadá mě souvislost s 2. přikázáním Desatera, které jsme se kdysi taky
ještě učili zpaměti. Jak se hodí mít důležité věci zakořeněné v nevědomí! A tak
se mi do vědomí vrací pár postřehů.
1/ POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ aneb Jéžišmarjá - tyvole
„Nevezmeš jméno Boží nadarmo“ je jediný zákaz na první desce Desatera, která reflektuje vztah k Bohu. Další dvě přikázání na ní jsou formulovaná
pozitivně. Také první 3 prosby modlitby Páně řeší pozitivně naše záležitosti
s Bohem: jméno Tvé, království Tvé, vůle Tvá. Jméno je jmenováno na začátku
jako nejdůležitější pojem? Jeho znalost znamenala mít nad dotyčným nějakou
moc, ovládat ho. Hůř se oslovuje někdo, jehož jméno neznám. Obvykle myslíme na to, že nemáme Božími jmény nadávat či zbytečně vyslovovat jména
nějak posvátná. To asi nebude to nejzásadnější, kvůli čemu je toto přikázání
i prosba na předním místě. Jde spíše o zneužití – proklínání, zaříkávání, vyhrožování ve jménu Božím… Přesto mě vždy trochu klepne do ucha a píchne
u srdce, když i z úst nás křesťanů zaslechnu bezmyšlenkovité „jéžišmarjá“ v situaci, kdy jiní pro někoho pohoršlivě, ale stejně trapně vykřikují třeba „tyvole“. Nepřipadá vám to na téže úrovni? Ani jedni si to asi moc neuvědomují,
jen naše „jéžišmarjá“ má trochu jiný původ: volání o skutečnou pomoc z nebe
v potřebné situaci. Proč ho tak hloupě snižovat?
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ
Pokračování v příštím vydání FN

Marta Mrvíková

Pouť na Svatou Horu
8. května, v den svátku P. Marie
Prostřednice všech milostí, naše farnost
odjela na Svatou Horu. Jeli s námi farníci skočické farnosti a 15 chlapců z Protivína, kteří při oltáři ministrovali. Jim
patří náš velký obdiv. BYLI SKUTEČNĚ
SKVĚLÍ!
Všichni účastníci zájezdu byli nesmírně spokojení a šťastní.
Velké poděkování patří otci Tomáši za milý duchovní doprovod.
Marie Polatová

Zbožná prosba k Panně Marii Svatohorské
Ó Matko krásné lásky a naděje!
S radostnou a pevnou důvěrou v duši spěcháme k tobě, neboť u tebe
je nebeská slast, požehnání a spása. Tebe, Panno, obklopuje svatost.
Toužíme být naplněni tvou svatou přítomností. U tebe jsme blíže
Věčnému. Přicházíme k tobě vyprosit si pokoj pro svá sklíčená srdce
a žádáme tě o útěchu a pomoc v naší duševní bídě a nouzi.
Když pohlížíme na tvůj svatý obraz, naplňuje nás důvěra v tvou pomoc a přímluvu.
Pohlédni milosrdně na nás, ó Matko milosti. Učiň nás účastnými tvé
mocné přímluvy u Boha, vždyť tvé slovo dovede pohnout nebem.
Skrze tebe se našim srdcím po dnech úzkosti opět navrátí klid.
Vypros nám, prosíme, tu milost, abychom mohli rádi a spravedlivě
sloužit Bohu.
Takto potěšeni nadějí v tvou přímluvu loučíme se s tebou, nejkrásnější Matko Maria.
Amen.
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Dětská vikariátní pouť v Blatné 20. května 2017
Zpočátku jsme se trochu obávali nízké účasti, když z farností od Vodňan vyjelo v autobuse jen něco málo přes 20 dětí. V předchozích letech jich
bývalo celkem z vikariátu kolem 80 a po všech našich několikatýdenních přípravách by nám to přišlo líto. A jak zvládneme zaplatit fakturu za autobus…?
Ale situace byla v Božích rukou, děti se sjely z různých směrů auty s rodiči do
obvyklého počtu a naši finanční dobrodinci byli štědří – strakonickému vikáři
P. Romanovi, který obávaný výdaj zaplatí, jsme přispěli téměř polovinou celkové částky – díky!
Velmi štědří byli také blatenští hostitelé. Už v době společných příprav
na tuto akci jsme poznali, jak skvělý organizátor a dobrý pastýř je jejich farář
a náš iniciátor P. Marcin. Škoda, že i on odsud po 5 letech smlouvy, jak ji polští
kněží dostávají na výpomoc v naší diecézi, odchází. V Blatné sestavil ze svých
ochotných a šikovných farníků dobrý tým, který nám na jejich farní zahradě
nejen připravil bohaté a téměř dokonalé materiální zázemí, ale také aktivně se
všemi katechety spolupracoval na 5 stanovištích kolem kostela.
Projděme si trochu náš program postupně. Zahájení mší svatou v blatenském kostele Nanebevzetí Panny Marie, jehož interiér je zajímavě neobvyklý, se strakonickou farní kapelou a živou promluvou P. Jendy Turka děti
dobře uvedlo do tématu Panny Marie jako našeho vzoru. Rozděleny pak do 5
barevných skupin začaly děti postupně plnit jednotlivé úkoly stanovišť s takovým zájmem, že jen málokdo si vzpomněl na nějakou svačinu. Děti stavěly
bránu, kterou mohl anděl vejít k P. Marii při Zvěstování i do našich srdcí, učily
se dobrému vztahu k počatému životu u tématu setkání těhotné Marie a Alžběty, povídaly si o Světle světa a zdobily dárkové svíčky na stanovišti se Simeonem, Annou a řeholními sestrami, svatebčanům v Káně pomáhaly nalívat
vodu a víno (zeptejte se účastníků jak…) a s učedníkem Janem a P. Marií pod
křížem psaly či kreslily vzkazy Pánu Ježíši. Závěrečné zastavení si připravil pro
všechny společně p. farář v jím vybudovaném růžencovém zákoutí zahrady
s lurdskou sochou P. Marie, krásnými ikonovými obrazy všech růžencových
tajemství na zdech a s růžencem z velkých kamenů na zemi. Tady nám vysvětlil a děti naučil základní růžencovou modlitbu Zdrávas.
K následujícímu občerstvení z místních dobrot už děti ani moc pobízet nemusel, všichni si rádi při jídle odpočinuli v příjemném počasí před
společnou výpravou na místní zámek. Jeho prohlídku jsme zakončili ve sklepení plném strašidel a vydali se do prostorného parku krmit krotké daňky, při
čemž někteří vydali poslední zbytky své energie. Po závěrečném požehnání

a obdarování v kostele ti nejmenší zpáteční cestu v autobuse sladce prospali.
Konečně se dobře vyspat bychom přáli také naší vedoucí katechetce
Kátě, která svou obětavostí zvládla mnoho organizačních starostí, a velké díky
blatenským pod vedením hlavního organizátora Luboše.
Kde se sejdeme za rok?
Za katechety strakonického vikariátu Marta Mrvíková

Žehnání motorek

Foto Petr Totín

Liturgický kalendář
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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.
- končí doba velikonoční
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa
Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Antonína z Padovy
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
– doporučený svátek, lze přeložit na neděli.
Tam, kde se překládá na neděli:
Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka
11. neděle v mezidobí, lze přeložit
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa,
nebo nezávazná památka sv. Romualda, opata
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa,
nebo nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa
a Tomáše Mora, mučedníků
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
12. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Cyrila Jeruzalémského,
biskupa a učitele církve
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
– doporučený svátek
Nezávazná památka sv. prvomučedníků římských
13. neděle v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata, nebo nezávazná památka
sv. Alžběty Portugalské
SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

		
– doporučený svátek
Čt
6. 7. Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové,
		
panny a mučednice
Ne
9. 7. 14. neděle v mezidobí
Út
11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Čt
13. 7. Nezávazná památka sv. Jindřicha
Pá
14. 7. Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka,
		
nebo nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze
So
15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Ne
16. 7. 15. neděle v mezidobí
Po
17. 7. Nezávazná památka sv. Česlava a Hyacinta, kněží
Čt
20. 7. Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Pá
21. 7. Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi,
		
kněze a učitele církve
So
22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény
Ne
23. 7. 16. neděle v mezidobí
Po
24. 7. Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Út
25. 7. Svátek sv. Jakuba st., apoštola
St
26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čt
27. 7. Nezávazná památka sv. Gorazda a druhů
So
29. 7. Památka sv. Marty
Ne
30. 7. 17. neděle v mezidobí
Po
31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Út
1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,
		
biskupa a učitele církve
St
2. 8. Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa,
		
nebo nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
Pá
4. 8. Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
So
5. 8. Nezávazná památka Posvěcení římské baziliky
		Panny Marie
Ne
6. 8. Svátek Proměnění Páně
Po
7. 8. Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů,
		
mučedníků, nebo nezávazná památka sv. Kajetána, kněze
Út
8. 8. Památka sv. Dominika, kněze
St
9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
		patronky Evropy
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Čt
10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pá
11. 8. Památka sv. Kláry, panny
So
12. 8. Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal,
		řeholnice
Ne
13. 8. 19. neděle v mezidobí
Po
14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
		
kněze a mučedníka
Út
15. 8. SLAVNOST NENEBEVZETÍ PANNY MARIE
		
– doporučený svátek
St
16. 8. Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
So
19. 8. Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Ne
20. 8. 20. neděle v mezidobí
Po
21. 8. Památka sv. Pia X., papeže
Út
22. 8. Památka Panny Marie Královny		
St
23. 8. Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Čt
24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pá
25. 8. Nezávazná památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků,
		
nebo nezávazná památka sv. Ludvíka,
		
nebo nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
Ne
27. 8. 21. neděle v mezidobí
Po
28. 8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Út
29. 8. Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Ne
3. 9. 22. neděle v mezidobí

Noc kostelů

Autorkou vizuálního stylu, který je společný pro země zapojené do tohoto projektu, je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 10,17
z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než
900 kostelů a modliteben.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před třinácti lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“.
V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů
konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok

později také v Estonsku.
V loňském roce se
do Noci kostelů v České republice zapojilo více než
1400 kostelů, ve kterých
připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 pro-gramů. O mimořádném
zájmu veřejnosti o program
Noci kostelů svědčí i 500 000
návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou
pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout
do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Převzato z www.nockostelu.cz

Noc kostelů 2017 ve Vodňanech
pátek 9. června

Farní kostel Narození Panny Marie
otevřen do 23 hod.
18:00 farní mše sv.
od 19:00 volná prohlídka
19:00 - 21:00 posezení s varhanní hudbou
od 21:30 modlitba ve stylu Taizé
závěrečné požehnání
Kostel sv. Jana Křtitele
19:00 - 21:00 volná prohlídka s reprodukovanou hudbou

Lomecké poutě
13. 6. út
17.00
15. 6. čt
17.00
1. 7. so
17.00
13. 7. čt
17.00
5. 8. so
17.00
			
13.8. NE
11.00
2.9.
so
17.00
10.9. NE
10.00
			
		
15.00
			

Za mír a pokoj ve světě - P. Mgr. Tomáš Hajda
Boží tělo - P. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
Za rodiny - P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
Za zmírnění bídy - P. Josef Prokeš
Za ochranu na cestách a dobrý odpočinek během
prázdnin - Premonstráti Strahov
Za nemocné - P. Josef Prokeš
Na poděkování za úrodu - Mons. Mgr. Pavel Posád
Hlavní lomecká pouť - Za poutníky
- Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
Za svornost v rodinách
- P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

Bohoslužby červen
pondělí
úterý
středa

MS/BS

8.00

14. 6.
7. 6.
21. 6.
28. 6.

MS
MS
MS
MS

Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Skočice

9.30
13.00
18.00
18.00

15. 6. Boží Tělo
mimo 15. 6.

MS
MS
AD

Vodňany DD
Lomec
Vodňany

9.30
17.00
18.00

MS

Vodňany

18.00

MS
MS
MS

Chelčice
Černěves **
Chelčice

16.00
18.00
18.00

MS/BS
MS
MS
MS
MS

Skočice
Vodňany ***
Vodňany
Lomec
Lomec

8.00
9.30
9.30
11.00
11.30

čtvrtek

pátek
sobota

Vodňany

10. 6.
10. 6.
17. 6. a 24. 6.

neděle
mimo 25. 6.
pouť u sv. Jana Křtitele 25. 6.
4. 6. a 25. 6.
11. 6. a 18. 6.

** - poutní mše svatá u kapličky sv. Antonína Paduánského, Černěves
*** - 8. 6. „zkrácené Boží Tělo“, po mši svaté požehnání městu před kostelem,
u fary venkovní oltář
MS - mše svatá
BS - bohoslužba slova
MS/BS - mše svatá nebo bohoslužba slova, dle situace
AD - adorace dlouhá - hodinová adorace - sborek mladých + možnost svátosti smíření
DD - domov důchodců

Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz
Bohoslužby v červenci a srpnu vizte na nástěnce, případně na webu
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Akce
▶ pá 9. 6. - od 18.00 Kostelní noc °
▶ ne 11. 6. - 15.00 Pouťová pobožnost u kapličky Nejsvětější Trojice
na Pražáku
▶ so 17. 6. - Celodenní výlet pro
tříkrálové koledníky °
▶ so 1. 7., út 1. 8. a pá 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.“
▶ so 15. 7. - Pohádková divadelní
hra Lucerna, na Lomci °
▶ 20. - 29. 8. Letní tábor na Ktiši °
* - v kostele Narození Panny Marie
° - bližší informace uvnitř čísla
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