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POSTNÍ DOBA

Milí farníci,
rád bych nám dnes připomněl jeden zvláštní příběh z Janova evangelia. Ve třetí kapitole se líčí, jak v noci přijde Nikodém, jeden z farizeů, za Ježíšem a ptá se na různé věci kolem života a duchovní cesty. Ježíš na něho má
čas, naslouchá jeho otázkám, reaguje na ně. Nikodém si může vyjasnit, čemu
nerozumí, žádná otázka není špatná. Myslím, že pro tuto uspěchanou dobu
je to příběh velmi silný a potřebný. Sám se snažím takto přátelsky s Ježíšem
probírat otázky mého života. Najít si čas na tento přátelský rozhovor s naším
Pánem. Podobně se snažím žít své kněžství v tomto smyslu otevřeně. Tedy
dávat svůj čas k podobným rozhovorům o duchovních věcech tak, jak to dělal
Ježíš. Především ve čtvrtek večer při adoraci na faře, ale po domluvě i v jiných
časech, jsem vám tedy k dispozici. Pokud vám to přijde vhod, neváhejte tohoto času využívat zvláště v nastávající postní době. Do ní vám žehnám, modlím
se za vás a také prosím o modlitbu…
Váš otec Josef

Informace a podněty k dalšímu období…
Přednášky v cyklu – Co měsíc, to přednáška vždy v 18:00
V následujícím období nás v tomto cyklu čekají tři přednášky:
středa 27. února
Radek Tichý		
O mši svaté
Na mši svatou chodíme velmi často. Pojďme se tedy ponořit do hloubky tohoto krásného obřadu. Jak ho správně prožívat? Co znamenají jednotlivé části?
Jak se vyvíjela současná podoba mše svaté?
středa 27. března
Radek Martinek
Zobrazení Neviditelného
Je možné zobrazit Neviditelného Boha? Budeme povídat o křesťanských obrazech a ikonách. Některé z nich rozebereme i podrobněji. Co všechno tyto
obrazy skrývají?
středa 10. dubna
Lukáš Nosek		
Vztah k islámu
Velmi žhavé téma s odborníkem na tuto oblast. Máme se islámu bát? Co
v dnešní době toto náboženství prožívá? Odkud se v něm bere násilí? Může
být pro nás islám v něčem inspirativní?

Dětské mše svaté a farní kavárna
Další mše svaté, při kterých věnujeme více pozornosti dětem, budou
v neděli 3. 3. a 7. 4. 2019. Po nich bude také připravena farní kavárna na vodňanské faře. Pokud byste byli ochotni zapojit se do přípravy kavárny, přihlaste
se, prosím, u manželů Tenderových.
Čtvrteční adorace jsou přesunuty
V postním období budou ještě 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
V sobotu 23. 3. bychom vyrazili na farní pouť ke hrobu patera Toufara
do Číhoště. Závazné přihlášky u otce Josefa nebo paní Polatové. K přihlášení
je třeba rovnou zaplatit za cestu, což činí 250 Kč za dospělého a 50 Kč za dítě.
Popeleční středa
Liturgie popeleční středy bude 6. 3. od 18:00 v kostele ve Vodňanech.
Prosím, pozvěte také své známé.

Společné slavení svátosti smíření v postní době
Tak jako loni budeme mít možnost se připravit na Velikonoce při společném slavení svátosti smíření. Konalo by se ve čtvrtek 4. 4. v kostele ve Vodňanech od 18:00. Ke zpovědi vám bude k dispozici více zpovědníků z okolí.
Využijte, prosím, této možnosti. Tentokrát to bude společně pro dospělé i děti.
3

První soboty na Lomci
Budeme rádi, když zavítáte na duchovní obnovu při první sobotě
na Lomci. V březnu nás navštíví fotograf Jindřich Štreit a v dubnu kněz a salesián Laďa Heryán. Začínáme vždy v 15:00 a program vrcholí mší svatou
v 17:00. Prosím, pozvěte také své známé.
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Modlitební setkávání po domech
Děkuji vám moc za vaše zapojení do adventních modlitebních setkání.
Na postní dobu bych vám nabídnul tři podobná setkání. Prosím, sami zvažte,
zda byste chtěli pokračovat dále v tom složení, jako jste byli v adventu, a nebo
se naopak přeskupit. V každém případě si, prosím, zachovejte otevřenost vůči
ostatním lidem, aby nikdo nezůstal stát mimo. Ve skupince si zase zvolte jednoho člověka, kterému bych posílal texty a který by vaši skupinku koordinoval. V neděli 3. 3. po mši svaté by bylo možné ještě skupinky dotvořit. Při
první neděli postní, tedy 10. 3., byste dostali první texty.
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 prosíme o časné
vrácení.
A na závěr…
Prosím, nezapomeňte na Velikonoce. Díky Bohu máme možnost
v naší zemi slavit tyto krásné svátky veřejně, svobodně a v míru. Využijme
toho, prosím. Přesné časy bohoslužeb ještě doladíme, ale už teď vás zvu na Velikonoční vigilii 20. 4. a po ní na společnou oslavu Kristova vzkříšení na faře
ve Vodňanech.
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Fotograficky z dění ve farnosti
Štědrý den
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Silvestr na faře

pokračování str. 12.

Poděkování
Dobrovolníci Charity Česká republika děkují všem dárcům
za vlídné přijetí a obdarování při
lednové Tříkrálové sbírce. Koledovalo se opět ve farnostech Vodňany, Skočice, Lomec, Chelčice,
Bílsko a Bavorov, celkem na 37
místech. Z České spořitelny ve Vodňanech bylo 7. 1. 2019 odesláno na centrální účet Charity ČR 259.038,- Kč. Z toho se 65 % vrátí podle dlouhodobého vzorce v průběhu 2. čtvrtletí t. r. na Vodňansko a Bavorovsko. Prostředky
budou využity na schválené programy – pro klienty Hospice v Prachaticích
a Domácího hospice sv. Markéty organizovaného ze Strakonic, Domova
Žlutý Petrklíč na Lomci, terapeutické dílny v Domově sv. Linharta v Chelčicích, pro Občanskou poradnu Charity ve Vodňanech, pro přímou pomoc
potřebným, na akci pro koledníky.
Děkujeme všem, kteří se na této aktivitě podle svých sil a možností podíleli – dárcům, koledníkům malým i velkým, za podporu rodičům, panu faráři Mgr. Josefu Prokešovi, školám, skautům, malým hasičům v Drahonicích,
Městským úřadům ve Vodňanech a Bavorově, okolním obecním úřadům,
České spořitelně, za koordinaci Diecézní charitě v Č. Budějovicích a všem
ostatním nezištně pomáhajícím jednotlivcům.
Letošní počasí koledníkům příliš nepřálo. Tím větší uznání si zaslouží.
Oni jsou prodlouženou rukou ochotných dárců. Letos dostali malí koledníci
také velkou záložku se dvěma obrázky z křížové cesty z vodňanského kostela.
Na jednom vyobrazení je člověk jménem Šimon, pomáhající odsouzenému
Kristu poponést břemeno kříže. Nenabídl se pomoci sám, byl požádán, spíše
přinucen. Na druhém obrázku je žena jménem Veronika. Tu pohnul k pomoci
její vlastní soucit a otřela Kristu zmučený obličej. Oba tyto skutky milosrdenství a jména obou pomáhajících jsou připomínána po staletí. Přeji koledníkům, aby jejich dobré skutky nebyly zapomenuty a vzpomínka na ně prozářila
životy těch, s nimiž se setkali. Ať tříkrálové požehnání a přání „štěstí, zdraví
a dlouhých let“ nás provází a přináší dobro a pokoj v celém letošním roce.
A děkujeme za důvěru!
Marie Horáková a Lenka Ebelová, místní koordinátoři

PS: Díky za rozšíření šatníku pro koledníky rodině Janštových, paní Troblové
a Bískové.
Stále je možné žádat o pomoc v nouzi.
Kontakty:
Občanská poradna Charity v ul. Jiráskova 116, Vodňany, tel.: 731 402 996,
Marie Horáková, tel.: 731 974 731,
MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany,
Lenka Ebelová, tel.: 728 073 560.

My tři králové jdeme k vám...
Hned na začátku se vám musím přiznat, že Tříkrálová sbírka je pro
mě každoročně taková noční můrka. Stydím se za to, ale nemůžu si pomoct.
Však taky trvalo paní Horákové dlouho, než mě k chození jemně přemluvila
(vždycky říkám, že bych radši někde „vzadu“ myla nádobí). Ale své zadrhnuté
„já“ jsem nakonec zase přemohla a letos jsem s dětmi vyrazila už potřetí.
Vím, že je to důležitá charitativní akce a že peníze v různých těžkých
životních situacích pomáhají lidem na Vodňansku, po celých Čechách i v zahraničí. Jsem, myslím, docela charitativní typ, (kamarád mi někdy z legrace

říká matka Tereza :-), a přispívám už dlouhá léta na všechno možné. Možná
i nemožné. Jenže v poslední době to začalo být pro nás, důchodce, neúnosné.
Písemně a s omluvou jsem všem organizacím zvěstovala, že přispívat už nemůžeme. Ale složenky chodí několikrát ročně dál. Jsou k nim přibalené kalendáře, taštičky, propisky. A mně to zase nedá, abych aspoň něco coby malou
kompenzaci neposlala. Tak naposled, říkám si. No, nevím.
Ale proč o tom píšu: nechlubím se, jaká že jsem hodná a empatická. To
vůbec ne. Tohle je totiž docela snadné. Dojít se složenkou na poštu, do spořitelny nebo poslat dárcovskou SMS.
Tříkrálová sbírka je něco úplně jiného. To jdete s pokladničkami
a za každého počasí od domu k domu, od bytu k bytu, zvoníte a čekáte, jestli
vám někdo otevře. Pak z očí do očí, tváří v tvář a s úsměvem zpíváte, že... My
tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám... A tím vlastně i prosíte
o přispění.

Lidi byli skvělí. Obdivuju je, že se nezlobí, když je ráno třeba vzbudíme nebo v poledne rušíme u oběda. Většinou už mají připravené bankovky
nebo drobné a pro děti nějakou dobrůtku. A tak nad mými obavami nakonec
vždycky převáží radost a vděk. Jako by i v tom nepříznivém počasí, které letos
bylo, vyšlo slunce.
Moji dva králové, prvňáčci - Lukášek a Jaroušek byli moc šikovní.
V poledne už unavení a uzívaní, ale stateční a zvládli to se mnou až do konce.
Díky, králíčkové!
Tentokrát jsme chodili brzy po Vánocích a na rozdávání tudíž možná
mnozí neměli. Přesto se vybralo zase o něco víc než vloni. Děkujeme!
Jediné mínus vlastně bylo, že jsem mrňous a nedosáhnu na futra. Ale
kdo chtěl mít křídou napsané K+M+B+2019, byl tak hodný, že si to napsal
sám. Díky potřetí!
Ludmila Plachtová

Tříkrálová sbírka 2019
Když jsem byla letos dotázána, jestli se zase se mnou může jako s vedoucím skupinky Tříkrálové sbírky počítat, přišlo mi, že už je to taková tradice, že si začátek ledna bez soboty s korunou na hlavě, kasičkou na krku a přáním požehnání každému domu v přidělené ulici skoro nedokážu představit.
A při příchodu do domovů si ten den bez nás králů nedokázali představit ani někteří dárci, kteří nám s radostí říkali, jak dlouho už na nás čekají
se strachem, že jsme na ně zapomněli. Nezapomněli, jen se přeci jednotlivé
požehnání domu a setkání s jeho obyvateli ve dveřích nedá odbýt. Takový
krásný čas.
Vlastně si říkám, jak moc krásná tradice to je. Dětem nastrkat do kapes čokolády, poslechnout si pár ne zrovna sladěných slok písničky „My tři
králové jdeme k vám“, darovat do kasičky peněžní dary na dobrý účel Charity, nabídnout horký čaj a vzájemně si popřát mnoho dobrého do nového
roku. Zvlášť potom, kdy už nikdo nechce ani kontrolovat průkazku, protože
se za těch několik let přání ve dveřích prostě známe.

Fotograficky z dění ve farnosti - pokračování
Křesťanský ples

Díky vám všem dárcům. Děkuji také paní Horákové za veškerou organizaci sbírky v našem městě a okolí a chtěla bych ocenit nejen své „králíky“
za několikahodinové zpívání s úsměvem, ale i všechny ostatní, kteří se takto
podíleli na jednom krásném dobrém skutku. Dobrém skutku ve velkém.
Tříkrálovské vinšování štěstí a zdraví do celého roku 2019 vám všem!
Káťa Mrvíková
Náš rodinný stůl, rozložený od štědrovečerní večeře, už tradičně necháváme zabírat s vánočním stromkem většinu prostoru obýváku ještě přes
celé svátky pro návštěvy, a vrcholem je u něj tříkrálová hromadná sešlost.
Rozběhneme se ráno na sbírku, každý člen rodiny do jiného rajónu
s jinými královskými dětmi, a kolem poledne je předsíň plná jejich bot, plášťů
a korun, kuchyně plná talířů, příborů a hrnků, porovnáváme si hmotnost jednotlivých kasiček, uťapaní „králíci“ relaxují po obědě u stromku či v dětském
pokoji, rozdělují si vykoledované mlsnoty, někteří se vzájemně seznamují, než
se vydají na zbylou obchůzku… Některá skupinka odchází, další teprve hladová přichází.
Díky za ten obyčejný velký stůl, který má každoročně co nabídnout.
Večer to po všech rádi uklidíme, za rok vás zase rádi uvítáme.
Marta Mrvíková

Foto Robert Huneš

Víkendovka na Ktiši

Foto Robert Huneš, Anička Hunešová, Miloslav Vaněček

Přednáška v městské galerii

Pořad pravidelných bohoslužeb
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adorace s možností
svátosti smíření
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mše svatá
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Vodňany
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8:00
9:30
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DD - domov důchodců

Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Knižní sloupek
Brigitte, Endresová
Jáchym a Desatero
vázaná., 128 s., 198 Kč, Paulínky 2019
Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit
se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka tak
zajímavá a zábavná jako model letadélka, který
chce spolu se svým dědou v nejbližších dnech
postavit. A vůbec, proč by mu měl Bůh pořád
něco přikazovat?
Naštěstí je tu dědeček, který Jáchymovi
ukazuje, že stavět letadélko bez návodu a žít bez
Desatera je v lecčem velmi podobné. Tak jako
by se model Racek S4 nevznesl do vzduchu,
kdyby nebyl postaven podle stavebního plánku,
i člověk by se mohl bez Boží rady v životě pěkně spálit. Desatero zkrátka není jen nějakým
soupisem příkazů, ale návodem na šťastný život
od Toho, který nás za všech okolností miluje.
Irma Zaleski
Moudrost kradu u svatých
brož., 76 s., 119 Kč, KNA 2016
Hlavní postavou krátkých vtipných
příběhů je matka Makrína, fiktivní „pouštní
matka“. Makrína však nežije v Egyptské poušti,
nýbrž v malém bytě uprostřed města. Sousedé
a známí k ní občas přicházejí a žádají o duchovní radu nebo objasnění nějakého problému. A matka Makrína jim naslouchá, modlí se
a předává to, co sama „ukradla“ u svatých, vždyť
oni zase „kradli“ u Boha, z nevyčerpatelné pokladnice Boží moudrosti.

Čtvrtek 11. dubna 2019 - 19.00 hodin v městské galerii

Cesta k lidské i křesťanské zralosti v mediálním věku
Mgr. Jiří Zajíc
Pedagog, publicista a mediální analytik. Padesát let se zabývá výchovou dětí
a mládeže na bázi skautingu, Založil v roce 1990 Redakci náboženského života
v Českém rozhlasu, osm let byl členem Rady České televize. Byl ředitelem analytického odboru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je autorem 15 publikací, včetně dvou knižních rozhovorů s kardinálem Miloslavem
Vlkem. Přednáška se zabývá výchovnými i sebevýchovnými
důrazy, které jsou odpovědí na masivní vliv médií na utváření
osobností dětí a mladých lidí. Po stanovení obecně platných
principů přijde ještě speciální pohled na to, čím může přispět
křesťanství.
Vstupné: dobrovolné

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:

BŘEZEN
Evangelizační úmysl
Za uznání práv křesťanských společenství
– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl
– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
DUBEN
Všeobecný úmysl
Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech,
kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
Národní úmysl
– Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
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