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Milí farníci,
je to pro mě neuvěřitelné, ale pomalu dokončujeme druhý společný
rok. Chci vám za ten čas moc poděkovat. Nejsilnější pro mě asi byly společně
prožité Velikonoce. Děkuji také za postní dobu, modlitbu za město, modlitební skupinky, vedení májových i stálé služby kolem úklidů kostelů a liturgie.
Opravdu děkuji. Jako minulý rok na konci vás opět prosím o zpětnou vazbu
a připomínky k čemukoliv. Prosím, pokud by bylo něco, co bych mohl dělat
lépe, co vám vadí, nebo co zatím není a dělat bych mohl, dejte mi vědět. Formu zvolte podle vás, ať je to pro vás co nejjednodušší.
Čas léta také můžeme využít na nové promyšlení a nastavení některých
věcí v našich farnostech. Pokud byste měli nějaké podněty, prosím, doručte
mi je. V neposlední řadě vás moc prosím o modlitbu za potencionální katechumeny pro příští rok. Právě teď je vhodný čas, aby se na přípravu na křest
přihlásili. Prosím, doprovoďme je v tom modlitbou.
Také vás zase na prázdniny zvu k modlitbě za farnost, kterou nám mohou, jako přirozené znamení, připomínat hvězdy. Ty máme s sebou na všech
cestách a není možné si je zapomenout. A možná, že právě v létě si jich obvykle všímáme více. 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…
Přeji vám všem požehnaný čas léta a prázdnin
Váš otec Josef

Informace a podněty k dalšímu období…
Letnice
Srdečně vás zvu na oslavu Letnic, tedy slavnosti, kdy intenzivně prosíme o to, aby náš život prozářila síla Ducha svatého. V sobotu 8. 6. večer
ve 20:00 budeme slavit svatodušní vigilii v Chelčicích. Krásná slavnost, která
začíná, tak jako vigilie velikonoční, průvodem se svícemi. Všechny vás srdečně zvu. V neděli 9. 6. na Lomci pak bude biřmování s otcem biskupem Pavlem
Posádem.

Mše svatá 13. června
13. června tohoto roku to bude deset let od mého kněžského svěcení.
Jsem rád, že to mohu prožít zrovna ve Vodňanech. Rád bych vás všechny pozval na mši svatou, při které bych rád poděkoval za vše, co jsem v životě kněze
mohl dostat, a hlavně za vás, které jsem mohl během těch deseti let poznat.
Mše svatá by byla ve čtvrtek 13. 6. od 18:00. Po ní vás zvu na malé posezení na faře. Kofola, pivo, víno, káva, špekáčky a oheň bude zajištěn. Těším se
na vás a prosím o modlitbu.
Poutě v našich farnostech
V tomto období nás čekají velké poutě v našich farnostech. Nejdříve
v neděli 23. 6. u sv. Jana ve Vodňanech. Mše svatá bude v 9:30 u sv. Jana
Křtitele. Hned poté bude možné jít na faru, kde společně uvaříme oběd. Zván
je úplně každý. Na třetí hodinu potom zase pozveme bývalé vodňanské faráře.
V neděli 7. 7. bude pak Skočická pouť. Mše svatá bude v 9:30 a po ní
setkání a pohoštění před kostelem. Tuto neděli bude mše svatá ve Vodňanech
v 8:00.
K tomu se také přidává pouť u sv. Máří
na Lázni v sobotu 20. 7. Mše svatá bude v 17:00
a po ní společný oheň v Linhartu.
A začátkem nového školního roku nás
čeká hlavní Lomecká pouť. V sobotu 7. 9.
v 15:00 začneme programem nejen pro mládež
s knězem Kamilem Strakem, který má na starosti mládež v České republice. V 17:00 pak
bude mít mši svatou. V neděli 8. 9. v 10:00 hlavní mše svatá s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem.
Pokud můžete, prosím o podporu těchto poutí také z okolních farností.
První soboty na Lomci
Budeme rádi, když i v létě zavítáte na lomecké první soboty. V červenci 6. 7. bude od 16:00 možnost svátosti smíření a od 17:00 bude mše svatá
s možností přijetí svátosti nemocných. Mši svatou budou společně slavit kněží, kteří byli vysvěceni před deseti lety, tedy pater Hovorka, Brožka, Hamberger a Prokeš.
V srpnu potom bude první sobota 3. 8. a navštíví nás novokněží tohoto roku. Bude možné také přijmout novokněžské požehnání.
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Modlitba za nové katechumeny
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. A prosím, společně se za ně modleme.
Změny bohoslužeb během prázdnin
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.
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.

www.konference.cho.cz

Míra odpuštění
V letech 1936 - 1939 se ve Španělsku odehrála krutá občanská válka.
Proti sobě stáli republikáni a nacionalisté. Všichni bojovali mj. tvrdě proti církvi:
znesvěcovali kostely, vypalovali vesnice, vraždili kněze.
Nacionalisté osvobodili vesnici republikánů.
Našli jednoho vojáka, který umíral. Slabým hlasem prosil: „Kněze, zavolejte mi kněze!“ - „Choď k čertu,“ řekl mu jeden z vojáků. Druhý se nad ním
slitoval a řekl: „Půjdu se podívat, jestli alespoň jeden zůstal naživu.“ Krátce
nato se s knězem vrátil.
Kněz byl v rozpacích, sedl si k němu a ptal se, jestli ho on volal, aby se
vyzpovídal. „Ano, chci se vyzpovídat, vy jste zdejší farář?“ - „Ano, jsem zdejší
farář.“
„Bože můj, Bože můj,..“ posteskl si umírající.
Dlouho zůstal kněz s vojákem. Když ukončili zpověď, kněz poprosil
vojáky, aby umírajícího odnesli do nějakého domu a neumřel na ulici.
Kněz byl zpocený a bílý jako stěna.
Když se k umírajícímu přiblížili jeho spolubojovníci, povzdechl si:
„Přece mi dal rozhřešení!“ - „Proč by ti neměl dát rozhřešení, to musí, je to
jeho poslání!“
„Vy nevíte ... co jsem udělal. Svýma rukama jsem zabil 32 kněží, všechny jsem předtím hrozně mučil a pak zastřelil. To byla moje první role v každém městě, kam jsme přišli: hledal jsem faru a zabíjel kněze.
A to jsem chtěl udělat i tady. Ale kněze jsem nenašel, a tak jsem zabil
jeho otce a dva bratry. Když jsem se jich ptal, kde je kněz, nechtěli mi odpovědět.
Zabil jsem knězova otce a jeho dva bratry, toho kněze, který mě vyzpovídal, a on mi přesto všechno odpustil a dal rozhřešení!“
Hřích je bombou adresovanou Bohu, jejíž exploze však ničí nás...
P. Miroslav Nikola

K 300. výročí příchodu P. Antonína Vokouna do Vodňan
V letošním roce uplyne rovných 300 let od příchodu jedné významné
osobnosti českých církevních dějin do Vodňan. Duchovního, který se jako
doposud jediný známý z katolického kléru zde působícího propracoval mezi
vrcholné představitele arcidiecéze pražské, vedle dochovaných písemností
a tiskovin sice nepřipomíná pamětní deska, ale hned několik dobře viditelných pamětihodností. Mezi nimi nechybí jeho znak, obnovený v poněkud
pozměněných barvách, na západní straně věže děkanského kostela Narození
Panny Marie. Kromě škádlení počestných měšťanů rčením o „kaprovi v kleci“
tento znak během generální opravy kostela koncem 19. století zavdal Mistru
Alšovi podnět k návrhu vyobrazení kapra, zástupce ryby coby symbolu Krista,
hned ve čtverém provedení na klenbě presbytáře, jak barvitě vylíčili tehdejší
současníci. Originál předlohy lze spatřit v městské galerii. Snad i díky tomu se
z historické paměti nevytratil P. Antonín Jan Václav Vokoun, který o vodňanskou farnost jako duchovní pastýř pečoval v letech 1719 až 1738.
Budoucí kněz se narodil v Bezně na Mladoboleslavsku. Možná na faře,
kde po dlouhá léta působil jeho strýc P. Jan Matěj Vokoun (1678 – 1724), jemuž Antonínovi rodiče Václav a Lidmila, svobodní lidé původem z Prahy,
vedli domácnost a hospodářství. Jejich synek byl pokřtěn 13. března 1691.
(Byl tedy přesně o měsíc mladší než P. Antonín Koniáš (1691 – 1760), s nímž
měl později co do činění i ve Vodňanech.) Studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosech, odkud si kromě znalostí odnesl vřelý vztah k historii,
k hudbě i k řádu. Pokračoval na filozofické a poté teologické fakultě pražské
univerzity. Tzv. stolní titul svěcení (titulus mensae) jakožto podmínku zajištění světského duchovního získal od hraběte Arnošta ze Schützenu, patrona
bezenského kostela a fary. S povolením vedení domovské pražské arcidiecéze
obdržel nejvyšší stupně svěcení, jáhenské a 6. dubna 1715 kněžské, u sv. Štěpána ve Vídni. Nejprve se stal vychovatelem a domácím kaplanem v rodině svob.
pána Jana Kryštofa z Freyenfelsu. Poté v letech 1716 až 1719 sloužil krajanům
jako první český kazatel a administrátor u kaple sv. Václava v hlavním městě
habsburské monarchie.
Když se v létě 1719 uvolnilo děkanství v jihočeském královském městě
Vodňanech, díky přímluvě dvorního rady Freyenfelse z královské české dvorské kanceláře ve Vídni a také pánů podkomořího a hofrychtéře dostal sotva
28letý duchovní mezi čtyřmi uchazeči u vodňanské městské rady v postavení
patronátního úřadu přednost. Souhlasil s předloženým soupisem hmotného

zaopatření i úkolů, vážících se k novému působišti. Téměř po celém století, kdy
patronátní práva a povinnosti vykonávala zástavní vrchnost (1623 – 1710), se
stal prvním kandidátem, který byl podáním závazného návrhu (presentace)
vedení pražské arcidiecéze navržen a po vykonané zkoušce arcibiskupskou
konsistoří dne 3. srpna 1719 na děkanské beneficium také ustanoven. Před
nástupem, pravděpodobně od počátku října téhož roku, se musel z příkazu
konsistoře po několik týdnů u svého strýce procvičit v klasické duchovní správě, odkud mu dosud zkušenosti chyběly. Ve Vodňanech míval k ruce kněžského pomocníka. Svátostmi pokání a eucharistie zaopatřovali na dva tisíce
duší, obývajících město a 10 okolních vesnic. Vokounův pracovní obvod se
zanedlouho rozrostl, když byl jmenován administrátorem (1722) a nato vikářem (1723) okrsku v jihovýchodní části tehdejšího Prácheňského kraje. V této
funkci mj. vysvětil zbudovaný kostel nově zřízené farnosti Horní Vltavice
(1724).
Z Vokounovy doby pocházejí dva důležité dokumenty
právního a hospodářského zajištění služebníků Páně ve Vodňanech
– dohoda o povinnostech farníků,
schwarzenberských poddaných,
vůči děkanovi, učiteli a zvoníkovi (1728) a zřizovací listina (instrumentum erectionis) děkanství
a prvního kaplanství ve formě
smlouvy s patronátním úřadem
(1735). Listiny schválily nadřízené
úřady církevní i světské správy.
Život farnosti i jejího pastýře poznamenal ničivý požár,
který královské město, předlužené
vykoupením se ze zástavy (1710),
postihl dne 27. května 1722.
Neušetřil ani děkanský kostel a děkanství s osobním majetkem kněze ani kostelík sv. Jana Křtitele na předměstí.
Dílo obnovy vtisklo budově děkanství barokní ráz. Dostalo se i na zamýšlené
zvýšení zvonice, v níž šestici rozlitých zvonů zastoupily dva nové velké (odlity
1725). Z nich zůstal zachován zvon Marek, třetí největší v českobudějovic-

ké diecézi. Se jménem děkana, kterého během 18. století velebili jako
druhého zakladatele chrámu, bývá
spojován také kříž, který po sražení bleskem z vrcholu věže (1865)
stojí v lokalitě Po trubách. Děkan
Vokoun vysvětil novou kapli ke cti sv.
Vojtěcha, původně též sv. Antonína
Paduánského a sv. Maří Magdalény
pod Radčickým vrchem (1732). Přibližně z téže doby pochází i socha
jím zvláště ctěného sv. Jana Nepomuckého (svatořečen 1729), rovněž
ochránce dobré pověsti, hrazená
z pokut za vzájemné urážky mezi
měšťany, na mostě přes mlýnský náhon za někdejší Píseckou branou.
Roku 1735 byl P. Antonín Vokoun
povolán do ústředí správy arcidiecéze pražské nejprve jako vicekancléř a poté
kancléř (1737). Vodňanskou farnost, kterou za jeho nepřítomnosti vedli dva
kaplani, s konečnou platností opustil až roku 1738, kdy mu záruku hmotného zabezpečení přineslo zvolení
kanovníkem Metropolitní kapituly
u sv. Víta v Praze. Tehdy ho již zdobil titul doktora teologie. Roku 1744
byl jmenován generálním vikářem
pražského arcibiskupa Manderscheida a roku 1748 titulárním biskupem
callinicenským a světícím biskupem
pražským (vysvěcen v lednu 1749).
Čelné postavení zastával v nelehké
době válek o dědictví rakouské (1740
– 1748) i počátků války sedmileté
(1756 – 1763), začínajících reforem
a rostoucích nároků osvícenského
státu.
Ani ve vysokých hodnostech
nepřestával udržovat styky s někdej8

ším jihočeským působištěm. V červenci 1738 slavnostně instaloval svého nástupce na beneficiu P. Antonína Fidlera, kterým se – z Vokounova doporučení
– započala letitá tradice děkanů z řad místních rodáků, jež přetrvala do roku
1905. Napomohl ke zřízení druhého kaplanství (1743). Součástí souboru mešních nadací, jež tvořily jeho hmotný základ, bylo též Vokounovo nadání za zemřelou matku a sestru, jež se mu tady v počátcích staraly o domácnost, kterou
poté převzaly neteře. Naopak dva synovci ho s jistotou následovali v duchovním povolání. Jan Vokoun se stal kanovníkem v Hradci Králové a Jáchym Fritz
děkanem v Týně nad Vltavou na arcibiskupském patronátu. Biskup Vokoun
tu roku 1750 uděloval svátost biřmování. O rok později pro Vodňany posvětil
loretánský zvonek.
Na věčnost se odebral 7. února 1757 a o dva dny později jeho ostatky
spočinuly v kryptě chrámu sv. Víta. V upomínku 250. výročí jeho úmrtí uspořádalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech odborný seminář, který se
za účasti předních odborníků uskutečnil dne 11. září 2007. V roce následujícím vydalo sborník příspěvků pod názvem Antonín Jan Václav Vokoun (1691
– 1757) a církevní správa jeho doby v Čechách, který nabízí další užitečné informace a poznatky. Kéž se zvěčnělý pastýř za farnost stále v nebi přimlouvá!
Pavla Stuchlá, foto Matylda Totínová

Antonín Jan Václav Vokoun
(1691 – 1757)
a církevní správa
jeho doby v Čechách
sborník příspěvků
vydalo
Městské muzeum a galerie Vodňany
2008
cena 95 Kč
možno zakoupit v městské galerii

Velikonoční svátky v našem kostele
Po době postní, Zeleném čtvrtku a Velkém pátku nadešla pro naši farnost slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Je to den, kdy přinášíme do kostela velikonoční svíci, zapaluje se paškál a během bohoslužby se celý kostel rozzáří
světlem Zmrtvýchvstalého.
Tento den jsme přijali křtem svatým do svého křesťanského společenství 11 nových členů a ve vzpomínce na náš vlastní křest jsme obnovili svůj
křestní slib.
Kostel plný lidí, překrásná květinová výzdoba, kterou udělala Petra
Lísková, samotná liturgie slavnosti, to vše přineslo do našich srdcí trvalou radost a potvrzení naší víry v Boha, který je láska.
Marie Polatová
Květná neděle

Zelený čtvrtek

Velký pátek

1. zastavení křížové cesty, vytvořené mládeží při duchovních cvičeních během
velikonočního tridua - další zastavení a fotografie vizte na webu farnosti
Velikonoční vigilie

Foto Robert Huneš, Petr Totín

Mše svatá na farní zahradě
V neděli 28. dubna se konala mše svatá na farní zahradě, kde byly
představeny nové lavice, vyrobené muži z našich farností na duchovním
cvičení u Roberta Malého.

Foto Čestmír Fryš

Králové jeli na výlet
První květnovou sobotu se královská družina čítající téměř 50 králů a královen z Vodňan,
Bavorova a okolí vydala na výlet. Kam? Nejprve
zažít kratochvilku na Kratochvíli (pávi a labutě
v naší společnosti měli spíše pernou chvilku, neboť je naše četná družina notně prohnala). Jinak
ale oplývali jsme vybraným chováním a dobrými mravy. Obojí jsme mohli uplatnit jak v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny či
jdouce po stopách historického města skrze Naučnou stezku. Odtud na vás
máváme, jak jinak než pod “společnou korunou” lípy na náměstí. Občerstveni lahodnou zmrzlinou z místní Fresherie vydali jsme se na Lomec, kde probíhala vikariátní pouť na téma Uzdravující síla svátostí. Na krále tam čekalo
7 zajímavých a zábavných stanovišť, kde mohli rozšířit své poznatky i zkusit
nové věci. Lomecká pouť i naše královské putování bylo zakončeno slavením
eucharistie – díkůvzdáním. Za nás též s velkým díkem za příjemně společně
strávený den a Boží ochranu.
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli.
Lenka Ebelová, foto Pavel Janšta

Uzdravující síla svátostí – květnová pouť na Lomci 2019
Třetím rokem jsme 1. májovou sobotu na Lomci prožili jako pouť celého strakonického vikariátu. Po P. Kodetovi a biskupu Holubovi přijal letos pozvání pastorální teolog P. Aleš Opatrný. Tématem jeho promluvy byly svátosti,
které nabízí naše církev jako důležitou uzdravující a životadárnou Boží pomoc
pro náš život. Na stejné téma probíhal souběžně akční program pro děti. Podobně jako loni, kdy jsme se zaměřili proti našim různým obavám a strachu,
letos děti ve skupinkách i jednotlivě prošly 7 stanovišť se ztvárněním všech
svátostí, připravených katechety i dalšími dobrovolníky.
Velkou část zúčastněných dětí tvořili vodňanští tříkráloví koledníci,
pro něž byla tato pouť završením jejich celodenního výletu – odměny za lednové koledování. S vděčností za déšť v současném nedostatku vody všichni
přijali i horší počasí. Děti proto zároveň poznaly různá zákoutí kláštera sester,
které všem laskavě zpřístupnily své prostory, a při závěrečné bohoslužbě v lomeckém kostelíku jsme všichni měli k sobě opravdu blízko.
Mnozí také rádi využili posilu duchovní ve formě přímluvné modlitby
a svátosti smíření, pro tělesnou pak stan s občerstvením, kterého dobré duše
a šikovné ruce dodaly až nadmíru.
Dobrá myšlenka propojení vikariátu a posílení vztahu k našemu společnému Pánu i mezi sebou tak došla dobrého naplnění. A možná ještě víc.
Snad se to zadaří i příští rok, tentokrát o měsíc později.
Marta Mrvíková, foto Michal Klečka

Mše svatá za rybáře na břehu Malé Podvinice

Foto Karel Burda

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
(mimo prázdniny)

Vodňany DD
Vodňany JK

9:30
17:00-18:00

mše svatá

Vodňany

18:00

mše svatá
(mimo první soboty
v měsíci)

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

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:

Případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

ČERVEN
Evangelizační úmysl
Životní styl kněží
– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu,
aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl
– Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají
dost pokory a trpělivosti.
ČERVENEC
Všeobecný úmysl
Poctivost v soudnictví
– aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl
– Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude
objevují radost z Boží blízkosti.
SRPEN
Evangelizační úmysl
Rodiny – školy lidského zrání
– aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více
„školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl
– Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně
jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
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