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FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

ADVENT

Milí farníci,
před časem vyšel česky poslední dokument papeže Františka Christus
vivit a je úžasný. Je v něm mnoho podnětů k modlitbě, duchovnímu životu
i diskusi. A tak bych vám ho rád nabídl ke společnému farnímu prožívání pro
letošní podzim a advent. Více hned vzápětí. Teď jen malá ochutnávka.
„Ne, ne, studium je k tomu, abychom si kladli otázky, a ne abychom se
nechali umrtvovat banalitami, a pobízí nás, abychom hledali smysl života. Je
třeba domáhat se svého práva, abychom nebyli svedeni mnoha sirénami, které
se nás dnes snaží od tohoto hledání odvrátit.
Aby Odysseus nepodlehl zpěvu sirén, který očaroval námořníky
a způsobil, že se roztříštili o útesy, připoutal se k lodnímu stožáru a zacpal uši
svých průvodců. Orfeus zase, aby mohl vzdorovat zpěvu sirén, udělal něco
jiného: zanotoval melodii, která byla krásnější než jejich zpěv. A v tom spočívá
váš úkol: odpovídat na paralyzující refrény kulturního konzumismu dynamickými a silnými rozhodnutími, bádáním, poznáním a společným sdílením.“
(Christus vivit 223)
Tedy ne se opevňovat a jen se bránit tomu, aby nás náhodou nesvedl
hříšný svět. Máme jako Orfeus lákání světa přezpívat krásnější písní evangelia.
Ať jej tedy žijeme tak radostně, aby to bylo opravdu přitažlivé a naplňovalo to
radostí nejen nás, ale i naše okolí. To přeji sobě i vám…
Váš otec Josef
Informace a podněty k dalšímu období…
Společná farní četba textu Christus Vivit
Krásný dokument, nikterak těžký,
rozhodně hodně inspirativní. Nabízím vám
čtyři momenty, kdy bychom se nad ním společně zastavili. Mimoto je možné ho samozřejmě číst a případné dotazy či připomínky
řešit individuálně.
Jak by to šlo popořádku:
• Knihu je možné si koupit v sakristii za 90
Kč.
• Čtvrtek 21. 11. v 18:15 na faře ve Vodňanech – diskuse ke čtvrté kapitole nad
body číslo 111. – 133.

•
•

Neděle 15. 12. v 14:00 na faře ve Vodňanech – diskuse a modlitba nad
body 35. – 42.
Mimo to dvě zamyšlení pro modlitbu adventních skupinek inspirované
také tímto textem

Adventní modlitební skupiny
Také tento rok bychom rádi, jako kněží naší diecéze, nabídli našim
farníkům společné adventní předsevzetí. Dvakrát se během adventu sejít se
skupinkou dalších lidí z farnosti a společně se modlit. Je to moc potřebné
a zároveň velmi jednoduché. Modlitba by se konala přímo po domech. Jak
na to dostanete do ruky první neděli adventní. Rozdělení do skupinek by se
odehrálo na Krista Krále po mši svaté. Chci k tomu pozvat opravdu všechny.
Mladé i staré, jednotlivce i rodiny. Nebojte, je to jen dvakrát. Zvládnete to.
Podobná modlitební setkání se budou konat letos v mnoha farnostech naší
diecéze. Tématem letošních setkání budou dva krásné odstavečky z textu papeže Františka Christus vivit.
Slavení svátku Všech svatých a Památky všech věrných zemřelých
– prosím, pozvěte také své „nevěřící“ přátele, abychom se společně pomodlili
za naše předky…
Pátek 1. 11.
• 15:00 – adorace v Chelčicích
• 15:30 – mše svatá v Chelčicích s požehnáním hřbitova
• 16:00 – bohoslužba slova ve Skočicích
• 17:00 – mše svatá ve Vodňanech v kostele sv. Jana Křtitele
Sobota 2. 11.
• 8:00 – mše svatá ve Skočicích s požehnáním hřbitova
• 9:30 – mše svatá ve Vodňanech v hlavním kostele
• 11:00 – požehnání hřbitova ve Vodňanech
• 14:30 – mše svatá na Lomci s požehnáním hřbitova
• 15:30 – bohoslužba slova v Chelčicích
Dětská mše svatá
V tomto období bude mše svatá s větším prostorem pro děti v neděli
1. 12. ve Vodňanech. Budeme při ní také žehnat adventní věnce a na konci
můžeme snad čekat také příchod Mikuláše.

Farní kavárna
Srdečně zveme na farní kávu. Koná se po mši svaté ve Vodňanech
v neděli 3. 11. a 1. 12. na vodňanské faře. Pokud byste byli ochotni zapojit se
do přípravy, přihlaste se, prosím, u manželů Tenderových.
Svátost smíření ve Vodňanech
Možnost přijmout svátost smíření máte vždy půl hodiny přede mší
svatou. V úterý ve zpovědnici a v pátek v místnosti vedle postranní lodi kostela. Mimo to jsem vám k dispozici také při čtvrtečních adoracích u sv. Jana
Křtitele od 17:00 do 18:00. Případnou nepřítomnost vždy dopředu oznámím.
V průběhu listopadu se adorace přesunou na zimní období na faru.
Slavení pouti sv. Martina v Chelčicích
11. listopadu budeme slavit svatého Martina, tedy pouť v Chelčicích.
Letos to konkrétně oslavíme v neděli 10. listopadu, a tak dojde ke změně
v pořadu bohoslužeb. V 8:00 bude mše
svatá ve Vodňanech a v 11:00 na Lomci. V 9:30 bude slavnostní bohoslužba v Chelčicích a po ní společná káva
v domě svatého Linharta. Jsou zváni všichni
farníci.
Adventní duchovní obnova na Lomci
Přijďte na Lomec na začátku adventu trochu se duchovně osvěžit
a vstoupit tak do tohoto předvánočního období. Obnova bude v sobotu 7. 12.
2018. V 15:00 a v 16:00 bude krátké zamyšlení v kapli sester. Mezi tím bude
čas na tichou modlitbu, svátost smíření nebo duchovní rozhovor či brouzdání
tichem lesa. Mimo kněze bude k dispozici pro radu či rozhovor také věřící
psycholog a psychiatr. V 17:00 bude potom mše svatá, při které požehnáme
adventní věnce.
Páteční rorátní mše svaté se snídaní
Advent je čas mimořádný, má zvláštní atmosféru. Patří k ní také velmi
časné mše svaté, které začínají ještě za tmy a končí s rozbřeskem. Srdečně vás
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zvu, tak jako loni, na tento veliký duchovní zážitek. Třikrát během adventních
pátků, vždy v 6:30 se ještě před prací budeme moci při mši svaté zaposlouchat
do Božího slova plného očekávání Mesiáše a přijmout eucharistii jako posilu pro právě začínající den. Po skončení mše svaté bude následovat snídaně
z přinesených pokrmů na faře. Káva a teplý čaj bude k dispozici. Vše se skončí
tak, aby děti a studenti stihli školu.
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. Ve Vodňanech také hledáme kostelníka na pátek. Pokud
byste o tom uvažovali, ozvěte se,
prosím.

Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci
Uděluje se plnomocný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:
1) o jednotlivých dnech od prvního do osmého listopadu zbožně navštíví
hřbitov a zbožně se modlí, byť jen vnitřně, za zesnulé
2) 1. 11. a 2. 11. zbožně navštíví kostel či kapli a pomodlí se Otčenáš a Věřím.
Uděluje se částečný odpustek během celého roku, jenž lze získat pouze pro
duše v očistci, věřícímu, který:
1) zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé
2) zbožně recituje chvály nebo nešpory oficia za zesnulé nebo invokaci Odpočinutí věčné.
Všeobecné podmínky pro získání plnomocného odpustku:
Nemít ani sebemenší zalíbení v hříchu, a to i v lehkém,
vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán,
vykonat svatou zpověď,
přistoupit ke stolu Páně,
pomodlit se na úmysl sv. Otce
(Na základě jedné svátostné zpovědi lze nabýt více plnomocných odpustků)
Příklad skutků, za něž je možno získat plnomocný odpustek během roku:
- adorace před Nejsvětější svátostí,
alespoň půl hodiny
- vykonání pobožnosti křížové
cesty
- recitace růžence v kostele nebo
v kapli, rodině, řeholní komunitě,
v asociaci věřících, obecně pak pokaždé, když se více věřících shromáždí za nějakým dobrým účelem
- zbožná četba Písma svatého nebo
zbožné naslouchání Písmu svatému v délce alespoň půl hodiny.
Převzato z www.dusevocistci.
estranky.cz

Být vždy připraveni – Konec světa
Uprostřed jakéhosi zasedání se najednou prudce setmělo a někdo se vyjádřil,
že nastává konec světa.
Vypukla panika, neklid, zmatek.
Jeden z účastníků navrhl, aby se zasedání přerušilo, jiní se začali zoufale
modlit.
Konečně jeden přistoupil k mikrofonu a řekl:
„Dámy a pánové, existují dvě možnosti.
Buďto nenastává konec světa, a pak můžeme klidně pracovat dál,
protože není důvod, abychom svou práci přerušovali.
Anebo skutečně přichází Pán soudit, a pak by nás měl nalézt při práci a plnění svých povinností.“
Zpracováno podle publikace Herbert Hofmann: A kam vlastně jdeme?,
kterou vydalo Sdružení sv. J. Neumanna ČB. Zdroj pastorace.cz

Cena Celestýna Opitze
V sobotu 19. 10. proběhlo v pražském kostele sv. Šimona a Judy udílení
Cen Celestýna Opitze. Ocenění každoročně udělují Milosrdní bratři (plným
názvem: Hospitálský řád sv. Jana z Boha) za vzor v péči o nemocné a jinak
potřebné. Ocenění je nazváno po východočeském rodáku, členu Řádu Milosrdných bratří, který v r. 1847 provedl jako první operaci v narkóze na našem
území. Použitím éteru se dramaticky změnily dějiny chirurgie, neboť do té
doby byl tento obor spíše dějinami bolesti.
Jedním ze čtyř letošních laureátů se stala SM. Benedikta Vojtěška Bartoňová, OSFGr. Působí na poutním místě Lomec u Vodňan, v klášteře Šedých
sester III. řádu sv. Františka z Assisi. Pracuje jako ošetřovatelka v prachatickém Hospici sv. Jana N. Neumanna jako ošetřovatelka. Do práce vnáší laskavost, něhu, vrozenou moudrost a obětavost. Je nekonečnou studnicí humoru
a zdrojnicí víry pacientům i kolegům. O své víře příliš nemluví, o to více ji žije.
Cena Celestýna Opitze za rok 2019 jí právem náleží. Děkujeme za vše, Beny!
Robert Huneš

s. Benedikta s kolegyněmi z hospice

Knihu „Pán se stará“ uvedli na Lomci
Knihu P. Josefa Prokeše Pán se stará představil v neděli 6. října po mši
sv. na Lomci Martin Bedřich, šéfredaktor nakladatelství Portál, které ji vydalo.
Připomněl, že autor v knize hledá a nabízí nové, neprošlapané cesty, žije vyřčené myšlenky, promýšlí je a nabízí dále. „Pater Josef píše skromně, zapáleně
a sebevědomě, nikoli v síle, ale ve schopnosti nabídnout to, co je klíčové v jeho
životě,“ řekl Martin Bedřich. Za knihu autorovi poděkovala i jedna z prvních
čtenářek, řeholní sestra Mlada Šipanová. „Kéž se nás při čtení knihy dotkne
Boží milost a dokážeme s novou silou a nadějí žít náš každodenní život v Kristu, být otevřeni pro nové cesty a nebát se jich. A věta: ,Pán se stará, ať je nám
v tom velkou pomocí a každodenní modlitbou,“ dodala řeholnice.
Převzato z Katolického týdeníku, (rag)

Fotograficky z dění ve farnosti
20. 10. – Misijní neděle – mše svatá pro děti, misijní jarmark, na kterém
se prodalo za 15 100 Kč. Peníze budou odeslané na misie do Keni.
Díky všem za štědrost a nasazení.

Foto Matylda Totínová

Pořad pravidelných bohoslužeb
úterý
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nebo bohoslužba slova
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Vodňany

mše svatá
Vodňany DD
adorace s možností
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duchovního rozhovoru

pátek
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17:00-18:00

mše svatá

Vodňany

17.00

sobota
první v měsíci

mše svatá

Lomec

17:00

neděle
kromě 2. v měsíci
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druhá v měsíci
každá
každá

mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova
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Skočice
Chelčice
Skočice
Vodňany
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8:00
8:00
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DD - domov důchodců
JK - kostel sv. Jana Křtitele

Případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

Výstava
24. listopad - 29. prosinec 2019

Dřevěné betlémy
Jiřího Janouška z Vodňan
V městské galerii ve Vodňanech

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:

LISTOPAD
Všeobecný úmysl
Dialog a smíření na Blízkém východě
- aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
Národní úmysl
- Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my
ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
PROSINEC
Všeobecný úmysl
Budoucnost těch nejmladších
- aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění
budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl
- Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré
ovoce Božího Ducha pro tento svět.
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