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VÁNOCE

Milí farníci,
na Boží hod vánoční uslyšíme opět začátek Janova evangelia o tom,
jak se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jan tam říká, že to světlo
ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan 1,5).
Asi je normální přát si, aby tmy v našem světě, tedy toho smutného
a nepříjemného, toho, co nám brání orientovat se a radovat se, bylo co nejméně. Nebo nejlépe, aby to nebylo vůbec. Na druhou stranu, když se zamyslíme
nad Janovým textem, vidíme, že světlo, které v Ježíši Kristu na naši zem přišlo, tmu úplně nezruší. Stále v ní bude svítit, a to tak, že ho nepohltí. Vánoce
a příchod našeho Pána do našeho světa neznamenají konec těžkých věcí. Ani
pro toho, kdo v jeho příchod opravdu věří a prožívá Boží přítomnost na naší
zemi. Znamená to, že tma zůstává, jen už nemá sílu světlo pohltit. Naopak,
stále slábne tím, že v ní svítí světlo Boží přítomnosti.
I o Vánocích, nebo možná právě o Vánocích, na nás může doléhat temnota smutku, bolesti a samoty. Neznamená to, že jsme špatní křesťané, nebo
že máme málo víry. Křesťanství není pohádka o narození zázračného prince,
který najednou vysvobodí zakleté království třeba tím, že zabije zlého draka,
a tak přestane vše špatné. Náš Pán se vtělil do světa, včetně všeho těžkého, co
tady prožíváme. Tmu světa neničí silou meče, ale silou světla. To světlo ve tmě
svítí a tma je nepohltila. A to se děje postupně, prozařováním všeho, kam se
dostane.
Prožijme o Vánocích příchod tohoto Světla. Vystavme mu všechny
naše temnoty a zakusme, jak síla jeho lásky dokáže prozářit i to nejhlubší
v nás. A staňme se tak podobným světlem. Které dokáže svítit i v temném
a smutném světě. Světlem, které to špatné nepohltí, které nerezignuje, nepohasne. Světlem, které vytrvale bude svítit právě na tom místě, kde se teď
v životě nacházíme. A tak i skrze nás bude moci Ježíš znovu a znovu přicházet
na svět jako Světlo světa.
Milí farníci, moc vám děkuji za společný rok 2019. Děkuji za vaši pomoc v kostele i na faře při různých aktivitách. Ale hlavně děkuji za příklad
křesťanského života, který žijete ve vaší každodennosti. Právě tak i díky vám
může i zde na Vodňansku přicházet Světlo do všeho těžkého a smutného. Děkuji, že v tom mohu být s vámi, děkuji za světlo, které mně tím dáváte.
Požehnané Vánoce…
Váš otec Josef

Informace a podněty k dalšímu období…
Společné slavení Silvestra
Zvu všechny farníky na společné prožití posledního večera v roce
2019. Setkali bychom se na faře ve Vodňanech po páté hodině. Kolem šesté by
byla na faře mše svatá a pak společný večer.
Dětská mše svatá
V tomto období bude mše svatá s větším prostorem pro děti v neděli
5. 1. 2019 ve Vodňanech.
Farní kavárna
Srdečně zveme na farní kávu. Koná se po mši svaté ve Vodňanech
v neděli 5. 1. a 2. 2. na vodňanské faře. Pokud byste byli ochotni zapojit se
do přípravy, přihlaste se, prosím, u manželů Tenderových.
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.

Ohlédnutí za českou národní poutí …
Ve dnech 10. - 14. 11. 2019 jsem se zúčastnila národní pouti do Říma
jako poděkování za svatořečení Anežky Přemyslovny před 30 lety a za dar
svobody pro náš národ.
Byla jsem součástí skupiny věřících z naší diecéze, kteří letěli letadlem. Bydleli jsme v hotelu v centru Říma, takže jsme do dvou hlavních bazilik, S. Maria Maggiore a Lateránské baziliky, chodili pěšky. Spolu s námi
bydlel v hotelu i jeden z hlavních organizátorů pouti P. Pavel Dokládal, který
se nám věnoval při prohlídce Říma a zasvěceně hovořil o českých stopách
ve věčném městě.
Pouť jsme začali bohoslužbou v kostele sv. Klementa u hrobu sv. Cyrila. Tam se k nám přihlásil bývalý farář naší farnosti P. Slávek Švehla. Přijel
se svými farníky z Německa. Každý den poutního třídenní se konala mše sv.
s našimi biskupy v jedné ze tří hlavních vatikánských bazilik. Bohoslužby doprovázela Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou Jana Zástěry, který je také autorem cyklu duchovních kantát o českých světcích „České nebe
září“. Celý cyklus jsme vyslechli při večerním koncertě v Lateránské bazilice
za účasti studentských pěveckých sborů z Mostu, Teplic, Brna a Velehradu.
Dojmů bylo mnoho. Převažovala velmi srdečná atmosféra s pocitem
soudržnosti, jakou jsme zažili před 30 lety při kanonizaci Anežky papežem
Janem Pavlem II. Však také mše sv. v bazilice sv. Petra, kterou sloužil kardinál Dominik Duka, byla sloužena ke cti Jana Pavla II. V téže bazilice jsme se
pomodlili u jeho hrobu a poděkovali mu za jeho historickou roli při pádu
komunismu.
Vrcholem pouti bylo setkání s papežem Františkem při generální audienci na Svatopetrském náměstí. Nálada byla obzvlášť radostná, i když nám
počasí nepřálo. Již hodinu před audiencí zpívali čeští studenti a Svatý otec
jejich zpěv při audienci také pochválil. Nakonec se s nimi i vyfotografoval.
Ještě jednou jsme se s našimi zpěváky setkali po skončení pouti v metru.
Zpívali v přeplněném vagonu. Italové se začali usmívat a po každé písni jim
zatleskali. Byla jsem na ně pyšná.
Papež dostal při audienci jako dar od českých poutníků sochu koruny sv. Anežky s otisky prstů mnoho dárců a šek na 50 000,- Eur na chudé.
Peníze se vybíraly zejména v královohradecké diecézi, kde biskup vyhlásil
veřejnou sbírku. Papež reagoval spontánně a ihned rozhodl, že socha bude
umístěna ve svatopetrské bazilice. Jeho bezprostřednost, laskavost a lidský

přístup všechny uchvátily. Všichni ho chtěli vidět, fotografovat, natáčet. Skandovalo se: „Papa Francesco, zdraví tě Česko!“ Atmosféra bylo hodně silná
a plná krásných emocí!
Poslední den před odjezdem na letiště jsme navštívili český dům Nepomucenum, kde jsme v kapli zasvěcené českým světcům zakončili pouť mší
sv., kterou sloužil P. Stanislav Brožka, který se o naši skupinu po celou dobu
obětavě staral.
Jsem vděčná Bohu, že jsem se mohla této pouti zúčastnit, děkovat
za 30 let svobody i prosit za zdravou demokracii, která je v naší zemi tak křehká. Kéž je i nadále sv. Anežka naší stálou ochránkyní a přimlouvá se za nás
u Boha!
Ivana Janštová

Z kázání biskupa Zdenka Wasserbauera
při Národní pouti v Římě
Svatořečení naší Anežky proběhlo kupodivu právě v době, kdy se
ve Vatikánu intenzivně připravovala návštěva tehdejšího ruského prezidenta Michaila Gorbačova, který krátce po svatořečení Anežky, 1. prosince 1989
přijíždí do Vatikánu.
A byl to on, kdo řekl:
„Komunismus jsem nezničil já, ale Jan Pavel II.!“
Gorbačov považoval papeže za člověka, který změnil běh dějin!
Jan Pavel II. stojí po boku Ronalda Reagana, Margaret Thatcherové
a dalších; ale ne jako politik ve vlastním slova smyslu.
On nepodněcoval, nedělal intriky, nepořádal zákulisní vyjednávání,
ale vystupoval jako nástroj v rukou Božích svými jasnými slovy, dobrotou,
modlitbami, neustálým poukazováním na nezastupitelnou hodnotu každé
lidské osoby a její důstojnost a svobodu...
A když mu bylo v tomto směru děkováno, řekl pouze:
„To je dílo Boží prozřetelnosti.“
A na otázku, zda je těžké prožívat dějiny jako ten, kdo je utváří nebo
spoluutváří, odpovídal:
„Když si to přeje Bůh, pak je to snadné... On všechno řídí!“
Převzato z Mnichovského zpravodaje

Máme sbor! A je to FUSKA!
...tedy rozumějte Farní Umělecká Skupina. Farní, protože se scházíme
každý pátek na faře, umělecká pro svoji zpěvnost a také zapojení šikovných
muzikantů - na trubku, housle, klarinet, bicí nástroje, xylofon, flétnu a jen Pán
ví, co ještě přijde :-) A skupina, protože o tu jde vlastně úplně nejvíc. Společně
se scházet, chválit Pána skrze svá obdarování, poznávat se, zpívat a hrát(si).
Máme k dispozici nově upravenou místnost na faře, kde je útulno
a teplo a to, zvláště teď v zimě, oceníme. Za náš sbor Vám přejeme požehnané
vánoční svátky a ať je Vám v novém roce také “do zpěvu”.
A protože pod stromečkem se ponožky objevují nemálo a k zimě rozhodně patří, zdravíme speciální fotografií. Byli bychom rádi, kdyby Vás naše
FUSKA uměla zahřát...hlavně u srdce.
Lenka Ebelová
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Fotograficky z dění ve farnosti
Pouť sv. Martina v Chelčicích

Ranní roráty

Uvedení do katechumenátu (přípravy na křest)

Foto Robert Huneš

Tříkrálová sbírka 2020
K adventnímu času již dlouho patří ve farnostech Vodňany, Skočice, Chelčice, Lomec, Bílsko
a Bavorov příprava Tříkrálové sbírky Charity Česká
republika, která je určena pro lidi v tíživých životních
situacích.
Zveme proto ochotné lidi k 19. ročníku sbírky, která je připravována
na trochu pozdější dobu než bývá zvykem - a to na víkend 11. 1. (sobota)
a 12. 1. (neděle) 2020.

Na vodňanské faře se sejdeme v sobotu v 8.45 hod., vyřídíme potřebné náležitosti a po požehnání se koledníci rozejdou za dárci pro finanční příspěvek, ale také, aby všem přinesli tříkrálové přání „štěstí, zdraví a dlouhých let“ a do příbytků Boží požehnání. Základní pravidla sbírky
se nemění - vedoucí skupinek mají průkazku Charity Česká republika,
bílé pokladničky jsou označeny červenobílým logem charity - zapečetění pokladniček je provedeno buď MěÚ Vodňany nebo MěÚ Bavorov, jinde příslušným obecním úřadem. Všechny vybrané peníze budou odeslány
na centrální účet charity. Zpět do regionu se vrátí 65 % prostředků. Ostatních
30 % je určeno pro charitní projekty a humanitární pomoc v naší republice
i v zahraničí a 5 % činí režie sbírky.
Pro region Vodňanska a Bavorovska jsme měli pro rok 2019 k dispozici celkem 199 948,- Kč, z toho 168 711,- Kč činil výnos sbírky r. 2019
a 31 237,- Kč zůstatek z r. 2018. Do začátku prosince 2019 bylo použito pro
přímou pomoc na podkladě žádostí 68 443,- Kč. Pomoc byla poskytnuta
17 rodinám (s 24 dětmi) pro zajištění stravného, podpory školních aktivit
a potřeb, letních táborů, ZUŠ, kroužků, řešení místní záplavy, náhlých potíží,
podporu seniora. Pro klienty Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
s Domácím hospicem sv. Markéty Strakonice bylo poskytnuto 30 368,- Kč,
terapeutické dílně Domova sv. Linharta v Chelčicích 8 435,- Kč, pro klienty
Domova Žlutý petrklíč na Lomci Kč 25 308,- Kč, Občanské poradně Charity
Týn nad Vltavou, pracoviště ve Vodňanech 16 871,- Kč. Na akci pro koledníky bylo vynaloženo 6 910,- Kč. Zbývající prostředky zůstávají k dispozici pro
naléhavé případy v navazujícím období.
Prostředky z 19. ročníku Tříkrálové sbírky 2020 budou použity obdobně. Děkujeme všem, s jejichž pomocí se daří řešit svízelné situace našich
spoluobčanů. Rádi přivítáme všechny dobrovolníky na této humanitární akci.
Prosíme rodiče, kteří dovolí svým dětem účast při koledování, o vyplnění
osobních údajů dětí - jméno 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.
Přejeme všem v roce 2020 dobro a pokoj, děkujeme za otevřená srdce
a za vlídné přijetí.
Bližší informace podají: Marie Horáková, tel. 731974731
a Lenka Ebelová, tel. 728073560

Marie Horáková

Rozhlednu na Kleti zdobí Zvon svobody
Původní
myšlenka na zhotovení zvonu pochází
z okruhu lidí kolem
Nadace Charty 77.
Ti jej nechali odlít
jakožto vzpomínku
na prvního prezidenta České republiky Václava Havla.
Zvon měl být zavěšen do věže kostela
sv. Havla na pražském Starém městě.
Výroby se ujala tradiční rodinná zvonařská dílna Grassmayr z rakouského
Innsbrucku. Dokončený zvon však nesplňoval v detailech
podmínky
zadání
a byl proto českou
stranou
odmítnut.
Odlit a umístěn
do pražského kostela byl tedy zvon nový, přičemž ten původní, současný
„Zvon svobody“, zůstal v rakouském muzeu zvonů firmy Grassmayr.
Shodou náhod si vystaveného zvonu s českými insigniemi všiml manžel paní Aleny Mitter, novinářky z Hluboké nad Vltavou, která okamžitě začala vyvíjet snahu o záchranu zvonu. Hrozilo totiž, že zvon bude v případě nezájmu z české strany roztaven. Jedním z oslovených jsem byl i já a rozhodl jsem
se, že i vzhledem k blížícímu se 30. výročí Sametové revoluce zvon koupím
a naleznu místo pro jeho instalaci. Chtěl jsem samozřejmě zvon zpřístupnit
lidem, což by ovšem při umístění v kostele prakticky nebylo možné. Nakonec
zvítězila myšlenka zvon, původně jménem Václav, pojmenovat „Zvon svobo10

dy“ a umístit jej na vrcholu hory Kleť na tamní veřejně přístupné kamenné
rozhledně.
Pro mne je symbolika tohoto zvonu mnohem širší, než „jen“ vzpomínka na osobu Václava Havla. Objekt Zvonu svobody vidím jako připomínku
české státnosti a samostatnosti, jako symbol svobodného života v rodné zemi.
Vzhledem k tomu, že jsem polovinu svého života prožil v nesvobodných časech pod vládou komunistického režimu, nepřestanu si nikdy vážit těch, kteří
se právě o dnešní, mnohem svobodnější život českých občanů zasloužili. 		
Nezapomínejme proto lehkovážně na časy, které se mírou svobod
s dneškem nedaly srovnat.
Ladislav Faktor
PARAMETRY ZVONU:
Váha: 780 kg
Výška: 974 mm
Průměr: 105 cm
Odlit roku: 2016
Zhotovitel: Grassmayr Glockengiesserei GmbH, Innsbruck
Materiál: bronz
Převzato z Českokrumlovského deníku

Otevírací doba Vánoce 2019 na Kleti
23. 12. - 22:00 - 01:00 - noční výstup
24. 12. - 09:00 -14:00
25. 12. - 5.1. - 09:00 - 16:00
31. 12. - 09:00 -15:00 - Děkovná pouť
za uplynulý rok, s krátkou bohoslužbou
ve 13:00

Zimní víkendovka
Srdečně zveme děti a mládež na společnou zimní víkendovku, letos v klášteře kapucínů v Sušici. Na programu budou různé hry a pohybové aktivity,
hlavně je to skvělá příležitost, jak potkat staré nebo poznat nové kamarády
a strávit spolu hezký čas :-) Pro přihlášky, prosím, pište nejlépe do konce
roku. Moc se na všechny těším.
Anička Hunešová

Betlém

v kostele
Narození Panny Marie
bude přístupný
24. 12. od 15.00
25. 12. od 14.00 do 18.00
a vždy půl hodiny
přede mší svatou

Pořad pravidelných bohoslužeb
úterý

mše svatá
nebo bohoslužba slova

čtvrtek

pátek

Vodňany

8:00

mše svatá
Vodňany DD
9:30
adorace s možností
Vodňany fara 17:00-18:00
svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru
1. pátky

neděle
kromě 2. v měsíci
druhá v měsíci
druhá v měsíci
kromě 2. v měsíci
každá
každá
DD - domov důchodců

adorace
mše svatá

Chelčice
Vodňany

15.00
17.00

mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova
bohoslužba slova
mše svatá
mše svatá

Skočice
Chelčice
Skočice
Chelčice
Vodňany
Lomec

8:00
8:00
8:00
9:00
9:30
11:00

Případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

Lomecká farnost má nový web - www.lomec.cz
svatba - křest - mše - modlitba - prohlídka - odpovědi - rozhovor - kontakt - poutě

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:

LEDEN
Evangelizační úmysl
Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé
dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl
Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí
společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.

ÚNOR
Všeobecný úmysl
Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů,
našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl
Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších
situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

Přejeme Vám
požehnané a radostné vánoční svátky,
plnou míru Božích milostí
do nového kalendářního roku 2020.
Děkujeme představitelům města a všem,
kteří nejen finančně podporovali
naše farnosti v letošním roce.
Redakční rada
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