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Milí farníci,
pomalu se přibližuje postní doba. Tedy čas přípravy na obnovení křtu
při velikonoční vigilii. Pojďme ho strávit a prožít nejen každý sám za sebe,
ale také společně. Připravil jsem k tomu několik podnětů. Všechny je máte
přehledně popsány na přiloženém speciálním listu.
Především se bude jednat o společné slavení první neděle postní. Moc
prosím všechny farníky, kteří mohou, aby se společné mše svaté zúčastnili
a případně také pomohli s přípravou a organizací. Moc si přeji, aby se
ve vodňanském kostele cítili pro tuto neděli všichni jako doma, a ne někdo
na druhé koleji.
Ať nás všechny naplňuje radost našeho Pána. Prosím, modleme se
za sebe navzájem. Děkuji…
Váš otec Josef

Štědrý den ve Vodňanech
Někdy před 25 lety jsem poprvé pozval několik přátel o Štědrém dni
odpoledne na vodňanské náměstí na kus svátečního slova u svařeného vína.
Dnes se z toho stala pravidelnost, tradice, při které se setkávají stovky sousedů. Duchovní slovo pronese zdejší pan farář ThLic. Josef Prokeš,
rozdávají se skauty napečené perníčky, společně se zpívají koledy a do svých
domovů si přítomní odnášejí skauty z Vídně (a sem leteckým speciálem
z izraelského Betléma) přivezené pravé betlémské světlo. V kostele vystoupí děti
s vánočním divadelním představením, následuje odpolední mše svatá.
Díky všem přítomným, kteří svou účastí umocnili vánoční atmosféru,
posílili sousedské vztahy a dobrovolným příspěvkem se podíleli na výnosu
6 671,-Kč, který byl zaslán ve prospěch mentálně a kombinovaně postižených
Domova Žlutý petrklíč na Lomci. Takové jsou vodňanské Vánoce.
Robert Huneš
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Fotograficky z dění ve farnosti
Štědrý den
Zpívání pod vánočním stromem

Dětské divadelní představení Vánoční příběh
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Silvestr na faře
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Svěcení Tříkrálové vody

Foto Robert Huneš
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Zpráva o Tříkrálové sbírce 2020
Dobrovolníci Charity Česká republika děkují všem, kdo se účastnili v lednu letošního roku 19. ročníku Tříkrálové sbírky na Vodňansku a Bavorovsku.
Obešli jsme 38 míst ve farnostech Vodňany, Skočice,
Lomec, Chelčice, Bílsko a Bavorov, abychom nejen vybrali příspěvek na pomoc potřebným v našem regionu, v naší republice i v zahraničí, ale abychom také všem, kdo nás přijmou,
popřáli „štěstí, zdraví, dlouhá léta“, pokoj a dobro – to všechno, co je ukryto
v tajemství Vánoc.
Na centrální účet Charity ČR jsme odeslali výtěžek ve výši 279 792,Kč, zvýšený po výměně cizí měny na konečných 280 032,- Kč. Z této částky 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 za všechna milá setkání, která jsou také bohatou tradicí této
sbírky. Velký dík dětem, vč. malých hasičů v Drahonicích za jejich ochotu
a statečnost, doprovázejícím za péči o malé koledníky, rodičům za důvěru a povzbuzení, dárcům za vlídné přijetí a obdarování a všem, kteří jakkoli pomáhají
s organizací sbírky, také panu faráři Mgr. Josefu Prokešovi, školám, skautům,
za součinnost městským úřadům ve Vodňanech a Bavorově, okolním obecním úřadům, České spořitelně ve Vodňanech, za koordinaci Diecézní charitě
v Č. Budějovicích.
Tříkrálová sbírka spojuje lidi dobré vůle – věřící, nevěřící, hledající,
sbližuje lidi z různých farností, obcí, organizací, děti a mládež se staršími.
Ať toto společné dílo přinese do naší společnosti mnoho dobrého.
pokračování na straně 10

pokračování ze strany 7
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.
Marie Horáková a Lenka Ebelová, místní koordinátoři
P.S. V letošním roce bych chtěla zvlášť poděkovat
- vedoucím skupinek v samostatných obcích a všem na těchto obecních úřadech, kteří zajistili všechny náležitosti při pečetění a spočítání obsahu
pokladniček,
- spolehlivým „sčítačkám“ ve Vodňanech, které letos musely přijít
dvakrát, a rodině Šídlových, jejíž členové pomohli spočítat Skočice a okolí,
- rodině Janštových za pořízení látek na královské oděvy a pí. Lískové
a pí. Troblové za jejich ušití.
Marie Horáková

Architekt Josef Pleskot
Jak lépe osvětlit náš kostel?

Přednáška Jana Bartoška Křesťané v Iráku

Foto Robert Huneš, Petr Totín

Víkendovka v Sušici
V pátek 24. ledna jsme se s dětmi a mládeží z vodňanské farnosti
vypravili do Sušice k tamním kapucínům strávit společný víkend. Na programu byly různé hry a sportovní aktivity, chvíle ztišení a modlitby nebo krátký
výlet k nedaleké kapli Anděla strážce. Díky takovýmto akcím máme možnost
trávit čas s kamarády z farnosti, navazovat nová přátelství a vytvářet společenství, kdy máme čas a prostor být se svými kamarády, naučit se nové věci
a pěkně trávit volné zimní dny v příjemném společenství v Boží přítomnosti.
Letos se nás sešlo na 26 účastníků, pár vedoucích a jedna skvělá
kuchařka. Moc děkuji všem, kdo na víkend jeli, mám velkou radost, že se naše
společné akce takto rozrůstají a můžeme spolu trávit čas :-)
Díky všem nejbáječnějším dětem za vytvoření bezvadné a přátelské
atmosféry, vedoucím za zábavný a tvořivý program, Zdeničce za kuchařské
zázemí a všem za tolik potřebnou modlitbu :-)
Moc si všeho vážím a mám naši partu ráda!
S díky Anička Hunešů

Knižní sloupek
Thomas, Frings
Bůh nefunguje
A proto v něho věřím.
váz., 160 s., 275 Kč, Portál 2020
Thomas Frings je známý německý
kněz. V roce 2016 opustil svou farnost a odešel
do kláštera. Pohnutkou k tomu mu byla frustrace z toho, jakým způsobem běžná duchovenská činnost probíhá, jak církev tápe ve svém
poslání působit v moderním světě. Ve své knize představuje své chápání křesťanské, resp.
katolické víry. Odpovídá na otázky, PROČ věří,
ČEMU věří, JAK věří. Bůh pro něj není něco, co
funguje, nějaký automat na lidské potřeby.
Obrazu takového Boha se klidně vzdává a svou
autentickou výpovědí vychází vstříc hledajícím
a pochybujícím. Ptá se, jak dnes věřit a svou
víru žít, jak se nadchnout pro evangelium.
Thomas Frings (1960) je od roku 1987
katolickým knězem. Působil v Münsteru, v roce
2016 odešel do jednoho holandského kláštera.
Od roku 2018 opět působí jako kněz v Kolíně
nad Rýnem.
Gretchen, Rubin
Pořádek v pokoji, pokoj v duši
Udělejte si místo pro štěstí.
váz., 224 s., 247 Kč, Portál 2020
Žijeme v době, kdy si můžeme dovolit vlastnit hodně věcí. Čím více
věcí, tím snáze vzniká nepořádek. Přestáváme rozlišovat hodnotné od nehodnotného. To má špatný vliv na to, jak se cítíme. Gretchen Rubin ve své nové
knize radí vypořádat se s tímto problémem zábavně, a to v několika krocích:
Zvolte to, co si ponecháte. Vytvořte z toho řád. Vtiskněte mu svou individuální
podobu. Zvykněte si tento řád udržovat. Dodejte k tomu kousek krásy.

Jacques, Mourad – Amaury, Guillem (ed.)
Mnich v zajetí islamistů
brož., 215 s., 228 Kč, Paulínky 2019
Poutavé svědectví otce Jacquese Mourada, který prožil téměř pět měsíců v zajetí
islamistů, si našlo své čtenáře po celém světě.
Pravdivý životní příběh, ve kterém víra vítězí
nad násilím, naděje nad nespravedlivostí
a milosrdenství a odpuštění nad lidskou
krutostí, získal v roce 2019 nejvyšší ocenění
na 8. ročníku francouzské Prix littéraire de
l’Œuvre d’Orient.
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Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Křížová cesta každý pátek a neděli v době postní přede mší svatou v kostele
Narození Panny Marie 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:

BŘEZEN
Evangelizační úmysl
Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla
v jednotě.
Národní úmysl
Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím
pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.
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Postní doba 2020

MS - mše svatá, BS - bohoslužba slova

Milí farníci, vstupujeme do vzácné doby. Čtyřicet dní se budeme společně i každý sám za sebe připravovat
na obnovení našeho křtu při Velikonocích. V tomto listě najdete podněty pro dobré prožití postní doby. Ať nám
k tomu náš Pán žehná.















Popeleční středa 26. 2. v 18:00 v kostele ve Vodňanech - mše svatá s popelcem
čtvrtek 27. 2. od 18:15 na faře ve Vodňanech – Jak číst a modlit se nad Biblí
první neděle postní 1. 3. 2020
- Mše svatá bude pro všechny farníky ve Vodňanech od 9:30
- Prosíme řidiče, kteří jsou ochotni pomoci s dopravou starších farníků, aby se přihlásili
- Prosíme farníky, kteří potřebují pomoci s dopravou na mši, aby se přihlásili
- Po skončení bohoslužby jsou všichni zváni do farní kavárny na faře ve Vodňanech
pátek 6. 3. v 18:00 na faře ve Vodňanech – příprava na nedělní liturgii a modlitba nad nedělním evangeliem
sobota 7. 3. od 15:00 na Lomci – duchovní obnova s Josefem Pleskotem a Norbertem Schmidtem o kříži
čtvrtek 19. 3. v 18:00 v kostele ve Vodňanech – Moravské pašije s Víťou Marčíkem
čtvrtek 26. 3. v 17:30 v kostele ve Vodňanech – společené slavení svátosti smíření pro dospělé i děti
sobota 4. 4. od 15:00 na Lomci – duchovní obnova s Michalem Pulcem nad Bachovými pašijemi
modlitební skupinky
- třikrát během postní doby se setkat ke společné modlitbě
- přibližně 4 – 12 lidí
- texty k modlitbě jsou připravené kněžími
- modlitba směřuje hlavně k našim nevěřícím přátelům
postní štafeta
- 24 hodin pouze o vodě
- zápis na jednotlivé dny při mši sv. na Popeleční středu nebo v neděli 1. 3.
- návrhy na úmysl postu prosím pište do neděle 23. 2.
prosba o požehnání pro město Vodňany
- modlitba ve dvojicích (je možné i ve více lidech)
- procházet ulicemi našeho města a modlit se za jednotlivé domy a jejich obyvatele
- modlitba může mít jakoukoliv formu, klidně tichá
- označit promodlenou ulici špendlíkem na mapě v kostele

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 11. 4. a po ní společnou oslavu Kristova vzkříšení na faře ve Vodňanech.
Váš otec Josef

