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XI/2. (duben - květen 2019)

FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

VELIKONOCE

Milí farníci,
čemu vlastně jako křesťané věříme? Co je jádrem naší víry? Je to tajemství blízkého Boha, který v Ježíši Kristu sestoupil do našeho života, na kříži
svým světlem prozářil i to nejtemnější, tedy naše zlo a smrt, a v tajemství Velikonoc nás obdaroval svým zmrtvýchvstáním.
Křesťanství není jen otázka rozumu. Má proniknout celý náš život
a svět. O Bohu jen nepřemýšlíme. Tajemství jeho příchodu do lidského života
se snažíme nechat proniknout do našeho jednání, postojů i vztahů. K tomu
slouží také společné slavení těchto tajemství při liturgii. Proto vás srdečně zvu
ke společnému Svatému týdnu.
Tento rok budeme jako farnost obdarováni přítomností patera Vojtěcha Vágaie a mládeže z diecéze. Na naší faře ve Vodňanech bychom společně
s mladými z našich farností měli trávit dny svatého Tridua. Pro život našich
farností to přinese obohacení duchovního programu v kostele během těchto
dní. Budu moc rád, když se podle svých možností těchto věcí zúčastníte.
Přeji nám všem, abychom letošní Velikonoce prožili opravdu jako komunita.
Váš otec Josef

Informace a podněty k dalšímu období…
Slavení májových modliteb
Májové bychom v letošním roce slavili opět především u malých kapliček a na místech, kam se společně jinak nedostaneme. Kdo byste byl ochoten
vést jednu z májových pobožností, prosím, nahlaste se u mě do 14. 4. Rozmyslete, kde by to bylo a datum a čas. Před začátkem května zveřejníme seznam
všech míst, kde se májové budou konat.
Přednáška v cyklu – Co měsíc, to přednáška
Náš malý přednáškový cyklus zakončíme povídáním Saši Fleka, autora Parabible. Bude mluvit o posvátném textu Bible, o tom, jak vznikal a jak
je možné ho překládat do moderních jazyků. Přednáška proběhne ve čtvrtek
23. 5. od 18:00 na faře ve Vodňanech.
Mše svatá za rybáře v rámci Rybářských dní
Tak jako loni bychom jako farnost nabídli městu a jeho rybářům naši

modlitbu za rybníky a veškerou jejich péči a práci v nich. Tentokrát by se konala na břehu rybníka Malá Podvinice před Rybářskou školou ve středu 22.
5. od 17:30. Srdečně vás všechny zvu a také prosím, abyste pozvali své přátele
rybáře a další obyvatele našeho města.
Čtvrteční adorace jsou přesunuty
Od Velikonoc budou čtvrteční adorace přesunuty opět do kostela svatého Jana Křtitele. Čas zůstává od 17:00 do 18:00. Připomínám, že v tomto čase
můžeme vidět podobnost Ježíšova rozmlouvání s Nikodémem, kdy na něj měl
dost času, naslouchal mu a s porozuměním mu odpovídal na jeho hledání.
Budu se tedy také snažit být vám k dispozici ke sv. smíření nebo duchovnímu
rozhovoru.
První soboty na Lomci
Budeme rádi, když zavítáte na duchovní obnovu při první sobotě
na Lomci. V květnu půjde o vikariátní pouť s paterem Alešem Opatrným. Začneme ve 14:00 a bude také připraven program pro děti. V červnu nás navštíví
novinář Jindřich Šídlo. Program začne v 15:00 jeho povídáním a v 17:00 bude
potom společná mše svatá. Prosím, pozvěte také své známé.
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.
První svaté přijímání dětí
V neděli 2. 6. při mši svaté ve Vodňanech v 9:30 budou děti naší farnosti poprvé přijímat Ježíše v eucharistii. Srdečně vás zveme na tuto slavnost
i na farní kavárnu, která bude hned po mši svaté následovat.
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.
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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.
Noc kostelů
V rámci letošní Noci kostelů v pátek 24. května zveme zájemce do vodňanského kostela Jana Křtitele v Kodádkově ulici. Bude zpřístupněn od 18
do 22 hod., ve 20:00 bude možné se zapojit do modlitby Taizé.
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Velikonoční
pondělí

21. 4.

22. 4.

Noc Vzkříšení

Neděle
Zmrtvýchvstání

20. 4.

Velký pátek

19. 4.

Bílá sobota

Zelený čtvrtek

18. 4.

obřady Velkého Pátku
ukládání Krista do hrobu

18:00
21:00

11:00
15:00
9:00
9:00
9:30
11:00

Lomec
Vodňany
Skočice
Chelčice
Vodňany
Lomec

9:30

Vodňany
9:30

8:00

Skočice
Chelčice

23:00

bohoslužba Slova

mše svatá

bohoslužba Slova

Velikonoční koncert

mše svatá

farní slavnost na faře pro všechny farníky

Liturgie Vzkříšení našeho Pána

křížová cesta vedená mládeží

15:00

21:00

úvod do liturgie

14:30

poslední obřady katechumenátu a uvedení
do liturgie

adorace vedená mládeží

22:00

10:00

možnost adorace v Getsemanské zahradě

mše svatá

19:00

Vodňany - fara

Vodňany - kostel

Vodňany - kostel

Vodňany - kostel

18:00

Program Svatého týdne

Rodinné zážitky z poutě do Číhoště a na Křemešník
Přípravná fáze
Je pátek večer, zapadlo slunce. Vrátil jsem se z práce. Dům je prázdný
– manželka s dětmi jsou na oslavě Dne vody ve Vodňanech. Využívám neobvyklé chvíle klidu a poklízím, dodělávám některé věci, večeřím. V hlavě se mi
objevují obavy. Nikoliv z Obamy, ale ze zítřejšího vstávání. Je pro nás zatím
téměř nedosažitelný cíl v neděli dostat děti z postele, nakrmit je, obléknout
a v relativním klidu dojet včas na nedělní mši v 9:30 ve Vodňanech. A zítra
tam máme být už v 8...
Je 20:30. Manželka s dětmi přijíždí. Najíst se, vyčistit zuby a hurá
na kutě.
Je sobota ráno. Dva starší synové Vojta a Pepa se sami budí včas, naneštěstí ale vzbudili číslo 3, což se později negativně projeví na jeho formě při
jízdě autobusem. Nakonec vyjíždíme pouze s průměrnou hladinou stresových
hormonů a lehkým zpožděním. Rychle se nalodit do autobusu a odjezd směr
Číhošť.
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V autobuse
Náš autobus a další 3 auta plují krajinou zalitou sluncem. Naše miminko Toníček („chovanec“) koluje mezi různými „chovateli“. Jeden chlapeček se
opakovaně ptá: „Mami, bude na tý pouti skákací hrad a popcorn?“ Maminka
s tatínkem se marně snaží kloučkovi vysvětlit, že na této pouti nebude skákací
hrad a popcorn, že tam ale bude kostel...
Začíná se projevovat špatná forma našeho prostředního syna Vašíka
(nevyspalý, hladový, znuděný) podpořená ještě špatným horkým vzduchem
vautobusu, což přinutilo jeho žaludeční šťávy přemístit se do Tóňova nočníku.
Mám déjà vu z našich školních výletů. Naštěstí je tu benzinová pumpa, na které zastavujeme. Nekonečná fronta na toaletě, děti závodí jako v Chuchli.
Pokračujeme dále k našemu cíli. Modlíme se růženec. Otec Josef nám
čte úryvek z knihy o Josefu Toufarovi. Z Ledče nad Sázavou už jedeme po vedlejších klikatých cestách.
V Číhošti
Přijíždíme do Číhoště. Naši souputníci z Českých Budějovic dorazili již před námi. Zvláštní
pocit – v těchto místech
žil, chodil, modlil se Josef
Toufar. S ním tu žili i jeho
farníci. Rovněž tu chodili i STBáci, kteří Josefa
Toufara zatkli, vyšetřovali
zázrak v místím kostele.
V tomto kostele nám slouží mši 3 kněží. Poté někteří z nás na chvíli v kostele
zůstávají, rozjímají u místa
číhošťského zázraku i Toufarova hrobu. Vycházíme
ven, příjemně hřeje slunce.
Čekáme na česnečku podávanou v místní hospodě. Procházíme se kolem
kostela, fary s opadanou
omítkou, místního zemědělského družstva. Nově

postavená je jedna funkční budova – toalety, jejichž služeb si ceníme. Jdeme
alejí za vsí, hledíme do dáli. Kolikrát tudy šel Josef Toufar? Co si asi myslel?
Konečně dostáváme talíře číslo asi 135-139 s výbornou česnečkou.
Po obědě se scházíme v kostele. Místní pan farář Pavel Jäger nám povídá
o páteru Toufarovi a o číhošťském zázraku. Prohlížíme si kostel. Když si
představím, jak blízko kazatelny stáli lidé při oné adventní mši roku 1949,
nechápu, že mohl někdo uvěřit, že pohyb křížku byl podvod. Co si asi mysleli
ti vyšetřovatelé? A svědci onoho neobvyklého jevu? O této události místní
lidé dlouhá desetiletí téměř nemluvili. Nyní zde chodí do kostela jenom málo
lidí... Na první pohled možná nepochopitelné, ale tak už to v životě chodí.
Poté si prohlížíme faru s opadanou fasádou. Rekonstrukce se plánuje,
ale ještě není rozhodnuto, k jakým účelům by měla fara sloužit. Vidíme i některé osobní Toufarovy věci.

Křemešník
Z Číhoště odjíždíme už bez našich českobudějovických souputníků směr Křemešník. Autobus stoupá do strmého kopce. Míjíme sjezdovku,
na které leží ještě hodně sněhu. Po vystoupení z autobusu děti prchají směrem k hřišti. Samotné poutní místo s kostelem Nejsvětější Trojice je příliš
nezajímá. Naši pozornost udržuje mladý průvodce, který faktické informace
prokládá vtipnými vsuvkami – např. kdo místní stavby vlastnil, co se všechno
za poslední léta odcizilo (okapy, střecha), o zázračné studánce, dále že zde
byla škola a pošta, ač je toto místo po velkou část roku opuštěné. Prohlížíme
si kostel s trojbokým oltářem, nástěnnými malbami. Pan průvodce nám zahrál na varhany. Některé návštěvníky zaujme prostor za oltářem, kde objevují
ručně dělanou pastičku na 5 myší s 1 chyceným exemplářem.
Finále

Z Křemešníku už jedeme přímo do Vodňan. Ve Vodňanech se rozcházíme do svých domovů. Co v nás tato pouť zanechala? V každém asi něco trochu jiného. Mě osobně oslovila víc Číhošť – asi také proto, že jsem se na toto
poutní místo připravoval a přečetl si knihu o Josefu Toufarovi. Tady, na konci

světa, na drsné Vysočině,
v chudobě, uzrál takový
klenot... Žasnu a nechávám se oslovovat, inspirovat.
Milé sestry a bratři, přeji vám, ať příkladný život Josefa Toufara
inspiruje a rozzáří i vás.

Roman Votrubec, foto Robert Huneš, Marie Polatová

„I na větvích našich životů ustavičně hlodají
myši, bílá a černá – den a noc – a nám ubíhají
hodiny, dny, měsíce, a uplynul rok…
Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli.
Žijme pečlivě jako moudří a vykupujme
si časem vezdejším život věčný.“
(z kázání Josefa Toufara, na svátek
sv. Silvestra 1949 v Číhošti)
„Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré
nebo zlé – o všem ví Bůh – bez jeho vůle
ani vlas z hlavy nespadne – a nám nezbývá
nic jiného, než vyznat mu a říci: Otče,
ne má, ale Tvá svatá vůle se staň – jen
dej nám sílu a nezapomeň na nás.“
(z meditace Josefa Toufara, při noční
adoraci na 1. ledna 1950 v Číhošti)

P. Josef Toufar
Narozen 14. července 1902 v Arnolci u Polné. Teprve ve svých 26
letech mohl jít studovat gymnázium.
Po studiu bohosloví byl 29. června
1940 v Hradci Králové vysvěcen
na kněze. V letech 1940–1948 působil nejdříve jako kaplan a později jako farář v Zahrádce u Ledče
nad Sázavou.
Po komunistickém puči v roce 1948
byl na nátlak komunistického aparátu byl přeložen a sám žádá hradeckého biskupa M. Píchu o místo
svého dalšího působení – Číhošť.
11. prosince 1949 se při jeho kázání
v číhošťském kostele tajemně rozkýval a zkroutil oltářní křížek.
28. ledna 1950 je P. Toufar Státní bezpečností unesen a na příkaz
komunistických špiček bezmála
měsíc brutálně vyslýchán a nucen
k falešnému přiznání a zradě kněžského slibu.
Na následky mučení 25. února
1950 umírá a byl pod falešným
jménem pohřben v hromadném
hrobě v Praze-Ďáblicích. V létě
2015 byly jeho ostatky převezeny
na hřbitov v Číhošti.

Králové jedou (nejen) na zámek
Zveme srdečně všechny koledníky z Tříkrálové sbírky
na tradiční „Královský výlet“ v sobotu 4. května 2019.
Můžete se těšit na hry, tvoření a mnoho dalšího ...
Sraz v 8.30 u vodňanského kostela.
Návrat v 16.45 si rodiče mohou vyzvednout děti osobně
na Lomci (doporučená varianta), anebo cca v 17.00
přijedeme nazpět k vodňanskému kostelu.
Vyplněnou přihlášku (měla by Vám přijít do schránky)
odevzdejte paní Horákové, Výstavní 1031, Vodňany,
nebo MUDr. Janštové, Mokrého 186, Vodňany.
Pokud byste ji do své schránky do 20. dubna neobdrželi,
neváhejte se ozvat na číslo 731 974 731.
A na jaký že to pojedeme zámek? Jaký by to byl výlet
bez PŘEKVAPENÍ :-)
Za organizátory
Lenka Ebelová, Kateřina Šídlová, Pavel Janšta

Dědo, proč čteš celý
den Bibli?

No, ... učím se na závěrečnou
zkoušku.

Pořad pravidelných bohoslužeb
úterý
čtvrtek

pátek
sobota
neděle

mše svatá
nebo bohoslužba slova

Vodňany

8:00

mše svatá
adorace s možností
svátosti smíření
či duchovního rozhovoru

Vodňany DD
Vodňany JK

9:30
17:00-18:00

mše svatá

Vodňany

18:00

mše svatá

Chelčice

18:00

mše svatá
mše svatá
mše svatá

Skočice
Vodňany
Lomec

8:00
9:30
11:00

DD - domov důchodců
JK - kostel sv. Jana Křtitele

Případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

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:

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.
KVĚTEN
Evangelizační úmysl
Církev v Africe – kvas jednoty
– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty
mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl
– Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
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