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LÉTO

Milí farníci,
pomalu se přibližuje léto a prázdniny. Tedy i čas, kdy se možná více
než obvykle vydáváme na různé cesty, dovolené, a pokud jsme mladší, tak
třeba i někam na tábor. Proto bych vás rád pozval ke speciální letní modlitbě
za obyvatele našich farností. Jak to bude vypadat?
Farnost snad není jen shluk lidí, kteří se vidí v neděli v kostele. Velikým bohatstvím farnosti je, že se modlíme jeden za druhého. Často v naší
osobní modlitbě, ale také při modlitbě společné, třeba při společných přímluvách při nedělní mši svaté. Zvláště silně to můžeme pociťovat jednou měsíčně,
když přímluvy říkáme spontánně tak, jak je máme na srdci.
Pro prázdniny bych vám rád nabídl jednu speciální pomůcku, která
nám může modlitbu jednoho za druhého připomínat a kterou máme vždy
s sebou na všech cestách. Dokonce není možné ji někdy zapomenout. Jsou
jí hvězdy. Myslím, že právě v létě a na různých cestách si jich všímáme více
než obvykle. Spojme si je tedy s obyvateli našich farností a vždy, když do nich
budeme hledět, připojme krátkou modlitbu za sebe navzájem. A můžeme při
tom také myslet na to, že s docela velkou pravděpodobností se na ty samé
hvězdy, jen o pár kilometrů dál, dívá někdo jiný a ten se modlí zase za nás.
Srdečně vás tedy zvu k modlitbě za všechny obyvatele našich farností
při pohledu na hvězdy. A sám vám tuto modlitbu slibuji…
Několik praktických maličkostí
• V tomto období nás čekají velké poutě v našich farnostech. Nejdříve 24. 6.
u sv. Jana ve Vodňanech (mše svatá bude v 9:30 u sv. Jana a odpoledne
potom farní den na vodňanské faře) a 1. 7. skočická pouť (mše svatá bude
v 9:30 a po ní setkání a pohoštění před kostelem). K tomu se také přidává
pouť u sv. Máří na Lázni (mše svatá bude v sobotu 21. 7. v 18:00). Pokud
můžete, prosím o podporu těchto poutí také z okolních farností.
• Pokud je ve vaší blízkosti někdo, kdo by se rád nechal pokřtít, prosím, ať
mě co nejdříve kontaktuje. Pomalu dáváme dohromady skupinu katechumenů na příští rok.
• Prosím, zvěte své hledající přátele na první soboty na Lomci. Program
Lomce se snažíme přizpůsobovat právě všem hledajícím. V červenci tam
budou letošní novokněží, v srpnu P. Stanislav Brožka (první sobota bude
zaměřena zvláště pro všechny nemocné) a v září P. Vojtěch Brož (první
sobota bude nejen pro všechny žáky, studenty, učitele, vychovatele i rodiče
a budeme prosit o požehnání nového školního roku).
• Vzhledem k tomu, že mám na starosti v naší diecézi jako duchovní rádce
také skauty, čeká mě přes léto návštěva více než patnácti táborů. Většinou

se tomu budu věnovat přes týden během všedních dní. Prosím, sledujte
tedy aktuální rozpis bohoslužeb. Co se všedních dní týká, může docházet k různým nepravidelnostem. Soboty a neděle jsou beze změny. Děkuji
za pochopení.
Váš otec Josef
Bez Ducha svatého ...
Jak se velikonoční událost, která se stala
jednou provždy, stane skutečností i pro nás?
Právě prostřednictvím Ducha svatého.
Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen.
Bez něho je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí.
Autorita se stane nástrojem k ovládání lidí,
misie pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbyde
zotročující morálka.
Ignatios IV., 1968

Adopce na dálku
Ráda bych se podělila jménem společenství podporujícího děti v programu „Adopce na dálku“ s našimi zkušenostmi a radostmi. Jsme volné společenství převážně žen, které se v roce 2004 rozhodlo podpořit vzdělání dětí
tam, kde jim chudoba brání v návštěvě školních zařízení a samozřejmostí není
ani lékařská péče. Základ společenství utvořily ženy z úklidových skupinek
vodňanského kostela a postupně se přidávali další lidé. Jak šla léta, Pán si některé povolal k sobě a jiné, či jiní nastoupili na jejich místa, takže počet přispěvatelů neklesl pod 20 osob.
Arcidiecézní charita Praha nám zprostředkovala pomoc dítěti v Indii
v oblasti Mangalore. Prvního malého chlapce jsme podporovali v základním
vzdělání pouze přes dva roky, protože pak se rodina odstěhovala z dosahu
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projektu. Druhého chlapce jsme začali podporovat od jeho 4. třídy základní
školy, kterou v 16 letech zdárně dokončil, stejně tak následující dva roky střední školy a návazně čtyřleté studium vyšší školy s technickým zaměřením, které
letos končí. Tak s naší pomocí dosáhl ve svých 22 letech dobrého vzdělání
v Institutu Matky Teresy.
Radujeme se z tohoto malého semínka naší pomoci, a jak psaly sestry
z Institutu, spolu s nimi věříme, že z těchto malých semínek roste obrovský
strom vzdělaných lidí se smyslem pro vzájemnou pomoc. Pro anglickou korespondenci a překlady jsme měli další pomocníky, také mladé lidi z naší farnosti a všem patří velké díky za jejich podíl na tomto díle.
Ve společenství jsme se dohodli, že dokud nám náš Pán dopřeje zdraví, chceme v této pomoci pokračovat. Pokud byste se chtěl někdo přidat a byl
ochoten věnovat na tento účel 300 – 500 Kč za rok, rádi Vás přivítáme.
Jménem společenství: Marie Horáková, mob. 731974731

Ohlédnutí za historií pěveckého sboru …
Vodňanský chrámový sbor vznikl v roce 2001 z podnětu P. Zbyška.
Do roku 2008 jej vedla paní učitelka Jiřina Mottlová, která obětavě jezdila
každý týden na zkoušky na vodňanskou faru.
Po jejím odchodu z důvodu vážné nemoci jsme několik let hledali, kdo
by se nás ujal. Jsme velmi vděčni Mgr. Lence Ebelové, která s velkým nasazením nás nejen vede, ale i doprovází na varhany.
Scházíme se příležitostně ve Vodňanech nebo v Bavorově. Původně
u paní Hanžlové a v poslední době na Obecním úřadě v Bavorově. Náš počet
je variabiliní: 10-20 členů a již dávno nejsme jen z Vodňan, ale i z Bavorova
a Bílska. Takže jsme takový vodňansko-bavorovský farní sbor.
V době postní a v čase předadventním konáme malou duchovní obnovu s nacvičováním písní na Velikonoce a Vánoce. Díky laskavosti a pohostinnosti sestřiček na Lomci strávíme jedno sobotní odpoledne v klášteře
a intenzivně cvičíme nové písně. Duchovně nás doprovází P. Mirek Nikola
z Bavorova, který po úvodním duchovním slově je k dispozici ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru.
Snažíme se zpívat na bohoslužbách ve vánoční a velikonoční době.
Někdy je docela náročné objet všechny farnosti. Jednou jsme zpívali dokonce
na třech mších svatých v jednu neděli. O to víc si vážíme obětavosti naší sbormistryně Lenky, která při všech svých povinnostech nám vždy vychází vstříc.
Víte, kde všude jsme už zpívali? Samozřejmě že ve Vodňanech, v Ba4

vorově a Bílsku, ale také v kostele ve Skočicích, na Lomci, v Chelčicích, na Bílé
Hůrce, na pohřbech našich zpěvaček a jednou dokonce na vernisáži výstavy na zámku v Dubu (na přání paní baronky). Velkou radostí je zpívat při
májových pobožnostech nebo rorátní písně před úterní mší svatou v kostele
ve Vodňanech.
Jsme otevřený sbor a rádi přijmeme každého zpěváka. Většina z nás
nemá hudební vzdělání a nezná noty. Nechceme se předvádět, ale zpíváme
z lásky k Bohu a Panně Marii. Tak nás prosím takové berte…
Ivana Janštová

Cyklovýlet
Farní výlet na kolech za krásného jarního počasí proběhl v neděli
6. května. Účast byla hojná. Poděkování za skvělý servis rodině Tlapů.
Více fotografií najdete na webu
farnosti.
Foto Tlapovi
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Mše za rybáře
„Když procházel podél Galilejského
moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr
a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli
totiž rybáři. Řekl jim: ‚Pojďte za mnou a učiním
z vás rybáře lidí.‘ Oni hned zanechali sítě a šli
za ním.“ Matouš 4,18-20
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konala v našem kostele mše svatá za rybáře, na které jsme
poděkovali za dar hojnosti v našich rybnících
a prosili o Boží požehnání pro všechny rybáře.
Mše svatá byla i vzdáním úcty předchozím generacím a zakladatelům rybářství a rybářského školství, které v určité době bylo jediným ve Střední Evropě.
Již od 15. století se zde začalo formovat
městské rybníkářství, které přinášelo do městské pokladny nemálo finančních prostředků.
Mši svatou vedl P. Prokeš, který krásně
promluvil o rybářské tradici ve Vodňanech. Při
mši hrála naše kostelní kapela. Mrzelo nás, že
jsme neviděli zástupce a studenty rybářské školy. Snad příští rok …
Marie Polatová
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Pá Slavnost NĚJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
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7. 6.

8. 6.

11. 6. Po
12. 6. Út
13. 6. St

9. 6. So
10. 6. Ne 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

So první sobota na Lomci,
v 15:00 a v 16:00 duchovní slovo - Prof. Karel Skalický
Ne Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

2. 6.

ČERVEN

Bohoslužby, události, akce
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25. 6. Po
26. 6. Út
27. 6. St

22. 6. Pá
23. 6. So
24. 6. Ne Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Pouť ve Vodňanech
mše sv. v 9:30 u sv. Jana,
od 16:00 farní odpoledne na dvoře fary

18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.

15. 6. Pá
16. 6. So
17. 6. Ne 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. 6. Čt

Vodňany

Vodňany
Chelčice
Vodňany DD
Vodňany SJ
Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany SJ
Lomec

Vodňany DD
Vodňany SJ
Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec
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8:00 BS
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18:00 AD
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8:00 MS
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18:00 AD
18:00 BS
16:00 MS
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

9. - 13. 7.
14. 7.
15. 7.

8. 7.

2. - 5. 7.
7. 7.

1. 7.

Pouť ve Skočicích - mše sv. v 9:30,
poté farní posezení před kostelem

Vodňany DD
Vodňany SJ
Vodňany
Chelčice

Vodňany
Skočice
Lomec
Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
So
první sobota na Lomci s novokněžími,
Lomec
od 16:00 se zpovídá a možnost přijmout
novokněžské požehnání
Ne
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Chelčice
Vodňany
Lomec
Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
So
Chelčice
Ne
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Vodňany
Lomec

Ne

ČERVENEC - SRPEN

29. 6. Pá Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30. 6. So

28. 6. Čt
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9:30 MS
11:00 MS
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8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

9:30 BS
18:00 AD
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18:00 MS

Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
So
mše svatá u sv. Máří na Lázni u Chelčic
Chelčice
Ne
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Vodňany
Lomec
23. - 27. 7. Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
28. 7.
So
Chelčice
29. 7.
Ne
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Vodňany
Lomec
30. 7. - 3. 8. Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
4. 8.
So
první sobota na Lomci pro nemocné,
Lomec
od 16:00 se zpovídá a při mši svaté
možnost přijmout svátost nemocných,
celebruje P. Stanislav Brožka
5. 8.
Ne
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Chelčice
Vodňany
Lomec
6. - 10. 8.
Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
11. 8.
So
Chelčice
12. 8.
Ne
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Vodňany
Lomec

16. - 20. 7.
21. 7.
22. 7.
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11:00 MS

17:00 MS °

18:00 MS
8:00 MS
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11:00 MS

18:00 MS
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

kostel sv. Jana Křtitele v Kodádkově ulici, Vodňany
domov důchodců
bližší informace v tomto čísle

Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
So
Chelčice
Ne
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Vodňany
Lomec
Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
So
Chelčice
Ne
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
Vodňany
Lomec
Po - Pá bohoslužby ve všední dny o prázdninách se řídí podle aktuálního rozpisu
So
první sobota na Lomci pro žáky, studenty, učitele a rodiče,
Lomec
v 15:00 a v 16:00 duchovní slovo - P. Vojtěch Brož - spirituál
Bigy Hradec Králové
Ne
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Skočice
- po mši sv. ve Vodňanech následuje farní kavárna na faře Chelčice
Vodňany
Lomec

mše svatá
bohoslužba slova
adorace

27. - 31. 8.
1. 9.

20. - 24. 8.
25. 8.
26. 8.

13. - 17. 8.
18. 8.
19. 8.

Vše nejlepší dětem
k Mezinárodnímu dni dětí
a hezké prázdniny.
Přejeme hodně sluníčka a kdyby
pršelo, máme pro vás tip
na pěknou výstavu
v Českých Budějovicích.

Knižní sloupek
Klaun si povídá s Bohem
váz., 117 s., 184 Kč, Galén 2017
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná
u nás snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském
kostele svaté Anežky České, kde jako malý hoch
ministroval a zpíval ve sboru. V posledních
několika letech se Jiří Suchý otázkami víry zabývá intenzivněji a své hovory s Bohem zachytil v malé knížce. Se svým typickým humorem
i nadhledem se v ní věnuje úvahám o existenci
a neexistenci Boha, jaká je jeho podoba a jak jej
oslovovat. Rovněž uvažuje o poznávání krásy
i významu slova slovo... a Božích přikázání. Snaží se, jak sám píše, dopřávat si potěšení z hledání
dobrodružné cesty k Tajemství v naději, že by
jeho uvažování mohlo posloužit jako inspirace
těm, kterým toto potěšení nepřišlo na mysl.
Jezuitský návod (téměř) na všechno
brož., 416 s., 450 Kč, KNA 2018
V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se
naučit, jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu všechno: eucharistii, Boží slovo, osobní modlitbu, službu potřebným, utrpení i radost, ale též rodinu, práci, sexualitu, sport,
politiku, stejně jako přírodu, výtvarné umění, poezii a hudbu.
Autor neobyčejně vtipně a přímočaře promýšlí otázky, které důvěrně
známe: Jak zjistit, co mám ve svém životě dělat? Jak mám vědět, kým bych měl
být? Jak se správně rozhodovat? Jak žít co nejjednodušeji? Jak být dobrým přítelem? Jak čelit utrpení? Jak být šťastný? Jak najít Boha? Jak se modlit? Jak milovat? Jak žít?

Úmysly pro modlitbu na měsíc
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:

ČERVEN
Všeobecný úmysl: Sociální sítě
– aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich
odlišnosti.
Národní úmysl – abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).
ČERVENEC
Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci
– aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Národní úmysl – aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá
v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).
SRPEN
Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství
– aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl – za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se
Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28).

Hezké
prázdniny !
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