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Milí farníci,
začnu dnes malým zamyšlením patera Jana Rybáře o vzniku Vánoc.
Chcete genezi Vánoc? To znamená, jak a kdy vznikly? Já jsem pedant,
a tak začnu od nuly. Nejdříve vznikl hvězdný svět, to je kosmogeneze. Pak,
za miliardy let, svět ožil: biogeneze. A za moc a moc dlouho přišly květinky
a motýlové. A konečně bytosti oduševnělé, žabky, ptáčci, zvířátka: zoogeneze. To už bylo dost veselo na světě, a tak mohl přijít pomaloučku polehoučku člověk: antropogeneze. Zvětšoval se mu mozek, rozvíjelo se poznání; to se
jmenuje noogeneze, noosféra. Tady končí věda. Ona netuší, že člověk je spolustvořitel, protože je stvořen dle Boží podoby a Bůh dovolil, nebo nařídil, aby
vytvářel sám sebe. Proto je člověk bytost nespokojená, náročná, hledající. Tak
se ta noosféra nespokojila se svými hranicemi. Hledala za nimi, tušila možnosti (Seneca) a po mnoha dojemných pokusech vyřešit svou situaci přichází
Advent Hebrejského zákona a konečně Vánoce: Kristogeneze.
Dnes už pěkně společně hraje a zpívá věda s vírou a člověk se raduje
z vánočního daru Kristogeneze, protože ví, že ta nikdy, nikdy neskončí.
Jak ukazuje otec Rybář, Vánoce nikdy nekončí. Ježíš se totiž nevtělil
do nějakého omezeného prostoru, ale vtělil se do dějin, do času, a tak jeho
příchod nikdy nekončí. V tomto smyslu jsou tedy i ty letošní Vánoce nové
a jiné. Ježíš totiž přichází přesně do té situace, ve které se právě teď nacházím.
Do všech mých radostí i bolestí. A to ne jen do mých, ale také ke všem lidem,
mezi kterými žijeme.
Přeji nám všem, abychom to všichni pocítili a prožili a také abychom
tuto úžasnou zkušenost mohli nést dále lidem kolem nás.
Váš otec Josef
Informace a podněty k dalšímu období…
Dětské mše svaté a farní kavárna
Další mše svaté, kdy budeme věnovat více pozornosti dětem, budou
v neděli 6. 1. (s tříkrálovou liturgií) a 3. 3. Farní kavárna na vodňanské faře
bude připravena vždy po první neděli v měsíci, tedy 6. 1., 3. 2. a 3. 3. 2019.
Pokud byste byli ochotni zapojit se do přípravy kavárny, přihlaste se, prosím,
u manželů Tenderových.

Společný večer pro holky
V sobotu 19. 1. večer zveme holky z naší farnosti na faru ke společnému večeru naplněnému jak jinak než povídáním, pečením, hraním a samozřejmě také modlitbou. Bude možné přespat do neděle a pak jít rovnou na mši
svatou.
Čtvrteční adorace jsou přesunuty
V zimním období budou čtvrteční adorace přesunuty z kostela sv. Jana
Křtitele na faru, a to hned za vstupní dveře. Důvodem je větší teplo v prostorách fary. Čas zůstává od 17:00 do 18:00 a také zůstává, že jsem k dispozici
ke sv. smíření nebo duchovnímu rozhovoru.
Jarní pouť do Číhoště
Prosím, nechte si volno na sobotu 23. 3. Vyrazili bychom na farní pouť
ke hrobu patera Toufara do Číhoště. Bližší informace dodáme časem.

Z farní rady, foto Robert Huneš
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Tvoření lavic u Roberta Malého
Tak jako loni bychom vyrazili na duchovní obnovu pro muže k Robertu Malému, kde bychom tentokrát vyráběli lavice ke stolům. Tento rok bude
obnova třígenerační, tedy pro kluky, pány i starce. Termín je 26. – 27. 4. 2019.
Prosba o úklid kostelů
Velikou službou ve všech farnostech je úklid kostela. Moc by pomohlo,
kdyby se do úklidu zapojilo více lidí. Prosím všechny, kteří by byli ochotni alespoň občas pomoci, aby se přihlásili. Zvláště ve Vodňanech je to velmi aktuální. Je možné vytvořit svoji novou skupinku a tak si i stanovit svůj čas úklidu,
aby vám všem vyhovoval. Prosím, kdyžtak se hlaste u paní Horákové.
Farní knihovnička
Neváhejte a obohacujte svůj duchovní život kvalitní literaturou. Knihy
je možné si půjčovat ve Vodňanech v kostele nebo na faře. A prosím o časné
vrácení.
otec Josef
Čekání u nebeské brány
U nebeské brány se sešli doktor teologie, farář z jakéhosi městečka a vesnická
babička. Zemřelí, co čekali na přijetí do věčné radosti.
Brána se otevřela, předstoupil před ní doktor teologie.
Odkudsi zpoza brány se ozvalo: „Můžeš vejít, ale napřed odpověz na jednoduchou otázku: Znáš Krista?“
Doktor teologie si odkašlal a odvětil: „Samozřejmě, vždyť jsem měl doktorát
z Christologie a mojí nejmilejší četbou byl Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera“ - odpověď nestačila, nicméně nakonec milého ThDr. pustil dovnitř.
Před bránu předstoupil farář z městečka.
Onen ‚kdosi‘ za bránou se opět tázal: „Znáš Krista?“ - farář odpověděl: „Samozřejmě, vždyť jsem mu zasvětil celý svůj život“ - tázající opět nebyl spokojen,
nicméně poté, co pana faráře trochu vydusil, pustil do věčné radosti i jeho.
Poslední předstoupila babička.
Hlas zpoza dveří se opět zeptal: „Znáš Krista?“
- babičce se rozzářila tvář a řekla:
„To víš, Pane Ježíši, že tě poznávám!“
Převzato z občasníku Z Mnichova do Mnichova
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Vánoční poselství
Hledej Pána v jeslích,
hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá,
v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní.
Nehledej ho v třpytu světel velkoměst,
nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Nehledej ho v pohanském systému,
který se nám neustále vnucuje.
Hledej ho ve věcech, kde bys ho nehledal,
v tom, co tě překvapuje.
Chceme-li vstoupit do betlémské jeskyně,
kde se narodil Ježíš, je třeba se sklonit.
Máme-li se setkat s Ježíšem, je třeba se umenšit.
Odlož veškerou přetvářku!
Skloň se tedy, neboj se pokory, neboj se mírnosti.
Naslouchej druhým, žij s nimi, buď pokorný
a chovej se mírně, abys poznal hodnotu svou i druhých.
Papež František
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Modlitba ve stáří - sv. František Saleský
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému
tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural
a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že
bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť
hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své
nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost
a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych
se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím
se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji,
jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne
lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený
ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen.
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Tříkrálová sbírka 2019
Jako již každoročně připravují farnosti Vodňany, Skočice, Chelčice, Lomec, Bavorov a Bílsko Tříkrálovou sbírku Charity Česká republika. Z jejího výnosu
můžeme pomáhat lidem v nouzi i v našem regionu.
Na Vodňansku a Bavorovsku se koledníci
přihlásí ve dnech 5. 1. (sobota) a 6. 1. (neděle) 2019.
Pravidla pro 18. ročník charitního tříkrálového koledování zůstávají tradiční:
Vedoucí skupinek mají průkazku Charity Česká republika, bílé pokladničky
jsou označeny červenobílým logem charity a zapečetění mají potvrzeno buď
MěÚ Vodňany, nebo MěÚ Bavorov. Všechny vybrané peníze budou odeslány
na centrální účet charity. Zpět do regionu se vrátí 65 % prostředků. Ostatních
30 % je určeno pro projekty charity a humanitární pomoc v naší republice
i v zahraničí a 5 % činí režie sbírky.
Pro region Vodňanska a Bavorovska jsme měli k dispozici celkem 175
433,- Kč, z toho činilo 158 829,- Kč 65 % z vráceného výnosu z pokladniček
roku 2018 a 16 603,- Kč zůstatek z r. 2017. Do začátku prosince 2018 bylo
použito pro přímou pomoc na podkladě žádostí 47 874,- Kč. Pomoc byla poskytnuta 13 rodinám (s 22 dětmi) z důvodu zajištění stravného, podpory školních aktivit, letních táborů, ZUŠ, kroužků a získání zaměstnání. Pro klienty
Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích odešlo 23 824,- Kč, terapeutické
dílně Domova sv. Linharta v Chelčicích 7 942,- Kč, pro Domov Žlutý petrklíč
na Lomci 39 707,- Kč, Občanské poradně Charity Týn n. Vltavou, pracovišti
ve Vodňanech 15 883,- Kč. Na akci pro koledníky bylo vynaloženo 5 850,- Kč
díky zázemí v prostorách Domova sv. Linharta v Chelčicích. Zbývající prostředky zůstávají k dispozici pro naléhavé případy v navazujícím období.
Prostředky z 18. ročníku Tříkrálové sbírky roku 2019 budou použity
obdobně. Počítáme rovněž s podporou klientů v domácí hospicové péči poskytované nově zřízeným Domácím hospicem sv. Markéty Strakonice – s dojezdem do okolí. Děkujeme všem, s jejichž pomocí se daří řešit svízelné situace
našich spoluobčanů.
Vítáme všechny dobrovolníky – malé i velké – kteří by se chtěli osobně účastnit této humanitární akce jako koledníci Tříkrálové sbírky v lednu
2019. Všem spolupracovníkům a dárcům děkujeme. Prosíme rodiče, kteří dovolí svým dětem účast při koledování o vyplnění osobních údajů dětí – jméno
Dokončení na straně 11.

Fotograficky z dění ve farnosti
První neděle adventní - dětská mše svatá a Mikuláš v kostele

Foto Petr Totín, Pavel Janšta

Haničky placičky

Tip na výborné zdravé vánoční cukroví
200g sezamových semínek
200g rozemletých slunečnicových semínek
3 lžíce medu
2 vejce
Postup: Ušlehat 2 bílky a vše spojit. Na pečící papír dělat malé placičky kávovou lžičkou. Peče se při 180°C do zlatova. Po upečení nechat vychladnout
a teprve poté sejmout s papíru.
Zaznamenáno a ochutnáno na snídani na faře po rorátech 7. prosince.
Marie Polatová

Dokončení ze strany 7.
a příjmení, škola (ve Vodňanech i ulice) a třída – abychom je mohli pozvat
na akce pro koledníky. K tomu lze použít pozvánku „Staň se králem“.
Děkujeme.
Bližší informace podá Marie Horáková, tel. 731 974 731 a Lenka Ebelová, tel.
728 073 560, místní koordinátorky.
Marie Horáková

Milí rodiče,
i letos zveme Vaše děti - mladší i starší - na zimní víkendovku, která se tentokrát bude konat na DCŽM Ktiš v termínu 1. - 3. února 2019. Na programu
budou různé pohybové hry a aktivity, možnost si odpočinout od školy a strávit víkend se svými kamarády. Pokud bude přát počasí, užijeme si i zimních
radovánek :) Pokud víte o někom dalším, kdo by s námi rád jel, neváhejte mu
pozvánku přeposlat. Pro přihlášky pište prosím na e-mail: vodnanskytabor@
gmail.com, nejlépe do konce roku.
Těšíme se na shledání,
Anna Hunešová a kolektiv vedoucích
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BS – bohoslužba slova

Srdečně zveme
na dětské vánoční divadélko

Stalo se v Betlémě

a to 24. 12. v 15.45 h
v kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech
a
25. 12. od 9.00 h
v kostele Navštívení Panny Marie ve Skočicích

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:

PROSINEC – Ve službě předávání víry
Úmysl evangelizační: Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně,
v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Srdce je někdy tak omotáno světskými starostmi a bolestmi, že již není
jediného místečka ani prostoru k jakékoliv úlevě – všude, ze všech stran jsou
jen zranění a rány, trny, které píchají. V německém Augsburku uctívají Pannu
Marii rozvazující uzly. Nacházíme se v situacích, které připomínají zamotané
tkaničky, které ne a ne rozvázat. To je tehdy, když máme jen světské starosti.
Krásně to komentuje sv. Irenej: „Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán
poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria
vírou.“ Nebojme se přistupovat ke všem zauzleným situacím s vírou, totiž s tím,
že Otec se na mne dívá jako na své dítě a ví o všem, co jsem a co mám. Víra aktivně začíná prosbou dítěte k Otci. A přímluvná modlitba otevírá v našem srdci
rozměr dětství vůči Otci, který tak v nás může mocně působit.
Úmysl národní: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/).
Čas bolesti, utrpení a oběti je časem milosti, kdy Ježíš v nás tvoří nebeský život! Nebeský život, který do nás Ježíš vlévá, prožíváme jak ve stavu útěchy,
kdy vnímáme (a stále více do toho dorůstáme) naprostou jistotu, že nyní se děje
to, co Bůh s námi vždy zamýšlel – zcela se na nás plní jeho svatá vůle; tak ve stavu neútěchy, kdy zakoušíme zase to, že jsme ještě stále na zemi – prožíváme tedy
svou lidskou nedokonalost a omezenost. Ale jsme milováni!
LEDEN
Misijní úmysl – Mladí lidé a příklad Panny Marie
– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny
Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl – Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
ÚNOR
Všeobecný úmysl – Obchod s lidmi
– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého
vztahu s Bohem.

Přejeme Vám
požehnané a radostné vánoční svátky,
plnou míru Božích milostí
do nového kalendářního roku 2019.
Děkujeme představitelům města a všem,
kteří nejen finančně podporovali
naše farnosti v letošním roce.
Redakční rada
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