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FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

PODZIM

Milí farníci,

Malá noční teologie II.

poprvé vás zdravím jako váš nový farář. Do Vodňan i do dalších farností
jsem se těšil. Děkuji za milé přijetí. Budu se snažit vám být co nejvíce k dispozici
a naslouchat vašim potřebám. Budu rád, když mi budete své postřehy, nápady
a připomínky říkat přímo nebo třeba napsat přes mail (krikjp@gmail.com).
Pravidelně se za vás modlím a také moc prosím o modlitbu. Potřebuji ji
a vážím si jí.

Pokračování z minulého vydání FN

Škola. Už je to zase tady. Pro někoho špatná zpráva, pro někoho vlastně žádná změna, protože už tam naštěstí nemusí. Těší se málokdo.
Schopnost něco se naučit, tedy posunout sám sebe, své vědění, své
tělo, či pochopení věcí někam dál, je ale něco, co je velký dar, který máme. Mé
JÁ není něco statického, pevně daného, ale jsem Bohem pozván, abych ho dále
rozvíjel, abych ho vychovával, posouval dál. Možná často předpokládáme, že
se učení týká jen dětí nebo studentů. Spíše je to ale výzva daná Bohem každému z nás a neopustí nás až do smrti.
Ztratit tuto schopnost znamená zastavit se, propadnout se do nudy,
otrávenosti a neustálého kritizování a nadávání na okolí. Vše je nám jasné,
vše známe, ale nejsme ochotni pohnout sami sebou ani o píď. Vše je problém
a jistě víme, kdo by ho měl řešit. Hlavně to nesmí mít žádný nárok na nás.
Naopak udržet si tuto schopnost znamená být stále ochotný učit se
novým věcem, být otevřený výzvám, které vstupují do našeho života, hledat
řešení, neustrnout, snažit se jít dál. Pokud rozvíjím svoji schopnost učit se,
stává se můj život dobrodružnějším a zajímavějším, protože neustále vstupuji
na nové, ještě neprozkoumané území.
Začátek nového školního roku je časem, kdy nás to logicky a přirozeně vede k tomu, abychom se modlili za školy, žáky, studenty a učitele. Je to
ale také, myslím, dobrá příležitost, kdy můžeme Boha prosit, aby občerstvil
a obnovil schopnost učit se, kterou vložil do každého z nás. A můžeme prosit
i za naše společenství. Aby i naše farnost měla tuto cennou schopnost učit se
novým věcem, aby byla otevřená novým výzvám a nově přicházejícím lidem.
Abychom nebyli zavřené společenství, které všemu rozumí a má ve všem jasno, ale abychom měli otevřenost a odvahu vyrazit po nových stezkách. Ať nám
k tomu Pán žehná…
Váš otec Josef

… Někdy se možná v noci 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…
2/ PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ aneb neděli nesnáším
Když ve svém uspávacím nočním pokusu o růženec dojdu k 2. prosbě
modlitby Páně, představuju si Boží království. Polospánek přináší až fantastické snění. Dá se opět tato prosba srovnat s některým z prvních tří přikázání? Co
to o svěcení svátečního dne? Neměla by pozemská neděle být ideálně jakousi
předzvěstí nebe? Snahou o co nejbližší prožití vztahu s Bohem, zvláště při
jeho úplné blízkosti v přijímání eucharistie, i vztahu s dalšími lidmi, snahou
o vynalézavé projevení lásky? Škoda, že obvykle den Páně neumíme uchopit
takto „nebesky“, ale naopak je pro nás plný nepříjemných „povinností“. Asi
z nepochopení významu eucharistie někdo „musí“ do kostela, z malé lásky
někdo „musí“ ke společnému obědu či na nějakou návštěvu nebo kulturně
sportovní akci, z velkého sobectví si nemůže dělat něco po svém, ale „musí“
se přizpůsobit programu druhých. Býváme někdy radši spíše individualisty,
zatímco Boží království je společenstvím... prý tam budeme se všemi šťastní.
Chceme tedy opravdu, aby přišlo, když to tak často opakujeme? Těšíme se
do nebe – na nekonečnou nedělní slavnost?
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ
Marta Mrvíková
Pokračování v příštím vydání FN

Občanská poradna Vodňany poskytuje odborné sociální
poradenství obyvatelům z Vodňanska
Na žádost Města Vodňany, jehož záměrem bylo zajistit občanům Vodňan a okolí dostupnost odborného sociálního poradenství, byla otevřena pobočka Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou v lednu 2016, a to
v ulici Dr. Hajného.
Sociální pracovnice v zájmu vyřešení klientova problému a s jeho souhlasem úzce spolupracuje s dalšími institucemi např. - sociální odbor, úřad
práce, farnost Vodňany. Klienti mají možnost řešit svou nepříznivou situaci
diskrétně a bezplatně.
Občanskou poradnu ve Vodňanech v roce 2016 navštívilo 85 klientů
s různými zakázkami. Nejčastěji pracovnice pomáhala se sepsáním úředních
dokumentů, řešením pracovně-právních vztahů a rodinné problematiky.
Pracovnice občanské poradny řešila např. situaci seniora, který před
lety daroval byt dceři se zřízením věcného břemene, které se týkalo bezplatného dožití a v případě stáří a nemoci poskytnutí přiměřené pomoci a ošetření.
Bohužel dnes dcera na seniora (nyní 87-letý) naléhá, aby podepsal smlouvu
o prodeji bytu, o pomoci ve stáří vůbec nemůže být řeč. Pracovnice poradny
spolupracovala s právní poradnou, zda je možné požádat o navrácení daru
pro nevděk, zároveň pomohla klientovi sepsat upozornění pro dceru, že nedodržuje povinnost vyplývající z darovací smlouvy, a tím že klient odstupuje
od darovací smlouvy a žádá o vrácení daru. Tato služba, včetně právního servisu, byla pro seniora bezplatná.
Také do poradny přišla s žádostí o pomoc klientka, která byla odeslána
ze sociálního odboru Městskéhé úřadu Vodňany. Potřebovala pomoc se sepsáním žádosti o ustanovení opatrovníka u své nesvéprávné dcery, která právě
dovršila 18 let, aby i nadále jako zákonný zástupce a opatrovník mohla jednat
s různými institucemi za svou dceru.
Nyní s platností od dubna 2017 se pobočka Občanské poradny přestěhovala na novou adresu: Jiráskova 116 (budova polikliniky) 2. patro, kde je
poradna dostupná každé pondělí a čtvrtek 7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:00.
Velmi děkujeme farnosti Vodňany za spolupráci a finanční podporu, dále děkujeme paní Horákové za velmi milou komunikaci a vlídné přijetí
s obrovskou dávkou tolerance a trpělivosti.

Mgr. Daniela Werbynská Laschová, ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou,
telefon 731402990
Bc. Martina Janouchová, DiS., sociální pracovnice občanské poradny, telefon
731196120

FARNÍ CHARITA TÝN NAD VLTAVOU
Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel. 385 731 553, 731 402 990
e-mail: reditelka@farnicharitatyn.cz
www.tyn.charita.cz
IČO: 73632945, DIČ CZ73632945
Komerční banka č. ú. 107-6819400237/0100

Tříkrálový výlet
Na sobotu 17. 6. t.r. jsme pozvali tříkrálové koledníky na celodenní výlet. Sešlo se 40 dětí a s 5 dospělými
jsme vyrazili za zábavou a poznáváním. Na nábřeží v Písku
okukovaly děti pískového Rumcajse s Mankou a Cipískem
a na pískovišti se chvíli snažily o vlastní tvorbu. Z Písku jsme pokračovali
do nedalekého Makova do Záchranné stanice živočichů seznámit se s péčí
o zraněné živočichy z volné přírody různých druhů a délky dožití. Cílem bylo
poznat zařízení, které vede lidi k úctě k živé přírodě. Byli jsme velice pěkně
přijati a zajímavým výkladem poučeni. Odměnou byla blízká setkání s mnoha živými tvory. Zvláštní pozornost si vysloužil vydří kluk Mates a sovička
Adélka, kterou si každý mohl na své ruce v kožené rukavici chvíli podržet.
Všichni se vystřídali – úžasný zážitek! Odpolední program si pro nás připravily řeholní sestry františkánky v Předbořicích u Kovářova. Ačkoliv v místě
působí jen dvě – vedou mateřskou školku – vítal nás celý houf sester a ještě
další dobrovolníci. Na velké zahradě uspořádali několik herních stanovišť,
kde děti poznávaly svoje dovednosti i jak pomoci druhému v různých situacích. Na závěr, při malém pohoštění, nám sestry pověděly něco o svém životě.
Navečer jsme se ve zdraví vrátili domů a sluší se poděkovat: panu Miroslavu
5

Bískovi za zajištění dopravy, panu řidiči za bezpečnou jízdu, paní Račanové
z Makova za průvodcovskou službu, sestrám františkánkám a jejich dobrovolníkům za pestrý program a občerstvení, dětem za hezké chování a starším
dětem za péči o své mladší sourozence. Také počasí nám přálo – sestry nás
určitě podpořily modlitbou a andělé strážní také bděli. Bohu díky za pěkný
den!
Marie Horáková

Farní den

se počasí začalo umoudřovat a lidé se začali postupně sjíždět. Byli jsme velmi mile potěšeni, že i přes nepřízeň počasí dorazilo tolik diváků. Odměnou
za to jim bylo nejen úžasné představení hry Lucerna, ale také krásný pocit, že
mohli podpořit nově vznikající týdenní stacionář pro osoby se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Celý výtěžek z této
akce, na kterém byla vybrána velmi pěkná částka 38.720,-Kč, půjde na materiální vybavení budoucího týdenního stacionáře, který vzniká v prostorách
budovy bývalé školy na Lomci. V první řadě děkujeme Spolku divadelních
ochotníků Tyl Netolice, kteří neváhali a přijali naši nabídku zahrát na Lomci
bez nároku na finanční odměnu a podpořili tak dobrou věc, kterou je vybudování týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Děkujeme Kongregaci
Šedých sester III. řádu sv. Františka Na Lomci za přípravu areálu a poskytnutí
potřebného zázemí. Dále bychom rádi poděkovali starostovi obce Libějovice
a všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s organizací tohoto představení,
a v neposlední řadě všem divákům, kteří přijeli podpořit dobrou věc.
Foto Robert Huneš

Představení Lucerna
na Lomci mělo i přes
nepřízeň počasí velký
úspěch
Dne 15. 7. 2017 od 20.00
hodin zahrálo na Lomci u Vodňan divadlo Tyl z Netolic pohádkovou divadelní hru LUCERNA
od Aloise Jiráska. Ten den bylo
polojasno s častými dešťovými přeháňkami, které vrcholily
v době, kdy si divadlo mělo chystat kulisy. Už jsme se společně
s principálkou divadla Tyl paní
Zuzanou Leherovou domlouvali na náhradním termínu, když

Zástupce spolku Domov Žlutý Petrklíč Mgr. Zdeňka Čížková, foto Pavel Ambrož

Tábor na Ktiši

DEJTE MOŽNOST LIDEM S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM ZÍSKAT DOMOV,
KTERÝ NA POTŘEBNOU DOBU BUDE
NAHRAZOVAT PÉČI JEJICH RODINY.
Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Nestanice – Lomec 63, Libějovice 389 01
IČ: 0407726, DIČ: CZ04077261
Číslo účtu veřejné sbírky: 115-1243610297/0100
Statutární orgán:
Mgr. Zdeňka Čížková, předseda spolku
724 292 545, domovzlutypetrklic@gmail.com

www.domovzlutypetrklic.cz

I když se koncem srpna prázdniny pomalu chýlí ke konci, pro nás to
konec určitě neznamenal!
V pátek 18. srpna jsme se staršími dětmi a mládeží vydali na malé
předtáborové putování, kdy hned první noc pro nás byla velkou výzvou přenocování na Helfenburku za velké bouřky a pořádného deště! V neděli
20. srpna jsme ale v pořádku dorazili na Ktiš, kde se k nám přidala i skupina
mladších účastníků a tábor mohl začít.
Celých deset dní jsme společně putovali Narnií, kdy jsme hlavním hrdinům tohoto příběhu pomáhali porazit zlo, které v této zemi doposud vládlo,
a dočkali se příchodu Aslana. Společně s narnijským příběhem jsme také objevovali krásu stvoření a postupně zjišťovali a poznávali, jak Bůh stvořil svět.
Doufám, že mluvím za všechny, když říkám, že jsme se domů vrátili
spokojení a duchovně (a možná i vědomostně) nabytí!
Velký dík patří především hlavní vedoucí Elišce Plánské za skvělou organizaci a naplánování celého tábora, dalším spoluvedoucím Michalovi, Vláďovi, Honzovi a Naty, a samozřejmě všem dětem a mládeži, kteří se této naší
společné akce zúčastnili a s chutí se zapojili do připraveného programu!
Těšíme se na vás i příští rok!
Anna Hunešová
Redakční poznámka: Velký dík patří samozřejmě také Aničce Hunešů:-)

Knižní sloupek

Liturgický kalendář

Ludmila Plachtová
Fejetůnky z Vodňan
váz., 64 s., 100 Kč, vydalo MaG Vodňany 2017
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22. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého,
kněze a mučedníka
Svátek Narození Panny Marie
Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
23. neděle v mezidobí
Nezávazná památka Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení sv. kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
24. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka
Památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna,
kněze a druhů, mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25. 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
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Po
2. 10.
St
4. 10.
Pá
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So
7. 10.
Ne
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Po
9. 10.
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Čt
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26. neděle v mezidobí
Památka sv. andělů strážných
Památka sv. Františka z Asissi
Nezávazná památka sv. Bruna, kněze
Památka Panny Marie Růžencové
27. neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků, nebo nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kněze
Nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
Nezávazná památka sv. Radima, biskupa

První kniha vodňanské autorky Ludmily Plachtové, dlouholeté redaktorky Vodňanských novin, Zpravodaje města Vodňany
a ilustrátorky našich Farních novin.
Ve čtrtek 28. září od 18.00 hodin proběhne v městské galerii autogramiáda. Knihu
je možno zakoupit již nyní v infocentru nebo
v městské galerii.
Rohr, Richard
Na prahu proměny
váz., 400 s., 298 Kč, vydal Vyšehrad 2017
V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se
do samotného jádra tajemství naší existence,
jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“
Tato slova shrnují základní myšlenku všech
365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality na každý den: totiž že skutečnou celost
a svatost lze najít jen díky určitému utrpení či
odevzdání. Snad každý se ve svém životě musí
vypořádávat s něčím temným, s nějakým zraněním. Rohr tuto bolest uznává a ve své knize
se jí přímo dotýká – bez okolků, avšak hojivě. I když se nám dnes vtlouká
do hlavy, že pád, zklamání a utrpení jsou špatné, v autorově pohledu je bolest, ať už na sebe bere jakoukoli podobu, nevyhnutelná: je jedinou branou,
skrze niž lze dojít k pravému, reálnému poznání sebe sama. A toto poznání
je současně východiskem pravého setkání s Bohem. Stát se lepším, úplnějším
člověkem znamená potkat se se svou vlastní temnotou a dovolit, aby uvolnila
své místo celkové proměně člověka.

So
14. 10. Nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Ne
15. 10. 28. neděle v mezidobí
Po
16. 10. Nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, nebo nezávazná
		
památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Út
17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
St
18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Čt
19. 10. Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf, kněze a druhů,
		
mučedníků, nebo nezávazná památka sv. Pavla od Kříže,
		kněze
So
21. 10. Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
Ne
22. 10. 29. neděle v mezidobí. Den modliteb za misie
Po
23. 10. Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Út
24. 10. Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
V kostelích, které slaví výročí svého posvěcení:
St
25. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
So
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
V kostelích, které slaví výročí svého posvěcení:
Ne
29. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
V ostatních kostelích: 30. neděle v mezidobí
Út
31. 10. Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa
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SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH - 6. ročník
čtvrtek 28. září 2017
čas startu: 15:00 - hlavní závod
14:00 - vedlejší závod
místo startu/cíle: Vodňany - sportovní areál „Blanice“
hlavní závod - délka: 9 km (3x tříkilometrový okruh)
vedlejší závod - délka: 3 km (jeden okruh)
profil tratě: 3/4 asfalt, 1/4 upravené parkové cesty; rovina - možnost zaběhnout rychlé časy
kategorie - hlavní závod: Ž, Ž40+, Ž50+, Ž60+, M, M40+, M50+, M60+,
M70+
kategorie - vedlejší závod: Ž, M (obě kategorie bez rozdílu věku)
startovné: 100,- Kč při platbě předem, 130,- při platbě na místě v den závodu
(zahrnuje občerstvení a medaili pro každého účastníka)
Nositelé jména Václav mají startovné zdarma!
prezence: od 13:00
sprchy po doběhu k dispozici
odměny: diplom, medaile a věcná cena (první tři v každé kategorii, nejstarší
a nejmladší účastník)

SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

Bohoslužby září - říjen
úterý

Vodňany

8.00

Loucký mlýn
Chelčice
Skočice

13.00
18.00
18.00

mše svatá nebo
bohoslužba slova

středa

6. 9., 4. 10.
20. 9., 18. 10.
27. 9., 25. 10.
čtvrtek

pátek
sobota
mimo 2. 9. a 7. 10.
neděle
mimo 10. 9.
mimo 10. 9.
3. 9. a 8. 10.
mimo 10. 9.

mše svatá
adorace s možností
svátosti smíření či
duchovního rozhovoru
mše svatá

Vodňany DD
9.30
Vodňany
18.00-19.00
Vodňany

18.00

mše svatá

Chelčice

18.00

mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova
mše svatá

Skočice
Vodňany
Chelčice
Lomec

8:00
9:30
9:30
11:00

Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz
NEDĚLE 3. 9. 2017
VODŇANSKÁ POUŤ
9:30 – mše svatá – modlitba za celé město Vodňany
a všechny jeho obyvatele
+ zvláštní prosba o požehnání všem dětem, studentům
a učitelům do nového školního roku
10:30 – setkání na faře s malým pohoštěním
Zváni jsou všichni.
Tedy i ti, kteří do kostela běžně nechodí.
Těším se na viděnou! P. Josef Prokeš

Bohoslužby při hlavní Lomecké pouti – neděle 10. září:
Skočice
Vodňany
Lomec 		
Lomec 		

8.00 		
8.00 		
10.00 		
15.00 		

– bohoslužba slova
– mše svatá
– mše svatá
– mše svatá

17. září v 18.30–20.00 Mše svatá pro skauty
v klášteře na Piaristickém náměstí v ČB
Tradiční společná modlitba pro všechny skauty,
jejich rodiče i další přátele za požehnání
pro nový školní rok.
Mši svaté předsedá P. Josef Prokeš - Křik.
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Lomecké poutě
10. 9. NE
10.00
			
		
15.00
			
13. 9. st
17.00
7. 10. so
17.00
13. 10. pá
17.00
4. 11. so
14.30

Hlavní lomecká pouť - Za poutníky
- Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
Za svornost v rodinách
- P. Tomas van Zavrel
Za studenty a učitele - P. Josef Prokeš
Za seniory - P. Roman Dvořák
Za úctu k životu - P. Slávek Švehla
Za milost šťastné smrti - P. Pavel Němec

Úmysly pro modlitbu na měsíc září a říjen
Svatý otec František zve celý svět, aby se k němu přidal v modlitbě za konkrétní
věci. Na každý měsíc vybírá dvě témata. Tak i my jako farnost či jednotlivci se
můžeme zapojit do této společné modlitby. Zde jsou úmysly pro modlitbu na měsíc září a říjen.
Září
Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry
a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská
a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
Říjen
Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným
aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou
ctnostmi silných (EG, č. 288).
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