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sobota 13. dubna Lomec- marián~á sobota a fatimský den; Mons.Václav Dvořák
(autobus v 16,15 od kostela)
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FARNÍ NOVINY
VODŇANY duben 1996 - vYdává farní rada

·.r::::::~-:r-~

- 11.45 svatba Petra Křížka z Vitic a Ivany Sztojkové

z Krašlovic
sobota V. dubna

- Č. Budějovice - wipistra.'1tská pouť

sobota 4. května Lomec

- mariánská sobota; Mons.Antonín Liška

sobota ll. května

-pouť farnosti do Rakouska (ještě bude upřesněno)
- Lomec - fatimský den; P. František Sobíšek

pondělí

13. května
neděle 26. května

-Vodňany- koncert Sponte sua v kostele

(oslavy města Vodňan)

5. - 10. června

- Národru pouť do Říma- poděkováni sv. Otci za jeho
návštěvu ČR

Církevní svátky pro nejbližší období
25. duben sv.Marka, evangelisty
3. květen sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
14. květen sv.Matěje, apoštola
16. květen sv.Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, kněze a mučedníka
31. květen Navštíveru Panny Marie

velikonoce 1996
nedělní

ráno:

Máří Magdaléna: "Žije, ano, Kristus žije! -

apoštolové: "Ne, to není možné.

Vždyť jsme

byli u

kříže

a

viděli

jej mrtvého.

Dokonce z jeho boku tekla krev a voda!" Máří Magdaléna: "Skutečně žije! Šly jsme se podívat ke hrobu a ten je prázdný!"

apoštolové: "S

něčím

takovým jsme se ještě nesetkali. Ano,

vzkřísil

Lazara i

mládence z Nairnu, ale že by sám vstal z mrtvých? Jak se to stalo?"

po několika týdnech:
Petr: Ano, Ježíš žije!"
lid: "To nemůže být pravda. Jak se to stalo?"
Petr. "To nevíme, ale víme, že Kristus žije! Setkali jsme se s ním po jeho smrti.
Jedl s námi. Dotýkali jsme se jeho ran!"
lid: "Ano, to tedy musel vstát z mrtvých!"

po několika staletích:
evangelium: "Kristus žije! Radujme se, aleluja!"
lid v kostele: "Ano, to už víme od mládí. :lije- a co má být? Zmrtvýchvstání je
článek víry, každou neděli se to modlíme, a velikonoce jsou každý rok. .. "
Ať

nás tento "pokrok" nepotká!

?. ~v..L
.,

~

- Za celý ~uj !ivot nf nikdy nikdo
nepohladil -

Vodňany

a Maková Hora
Okresni soud L'e Strakonicích roz/wdl12. 9. 1995 takto:

Krásnou dominantou Vodň<m a širokého okolí je typická věž chrámu
Narození Panny Marie. Druhá polovina našeho století se na Vodňanech podepsala
trnrh .. ;;"""" vv~nk-.>
--:-··-}·-·--··
;--·-- n~minndb7ní
-----r -----'nanelákv
- a budova ~ii:J ,nři ,nnhiPdll "" Vnclň:mv
.1
od jihu nepůsobí zrovna příznivým dojmem. Vodňanský kostel však nadále zůstává
centrem historických Vodňan, domem Božím. Pro turisty zvláště v letních měsících
je tento chrám především turistickou atrakcí. Bohužel. V naší uspěchané době, kdy
člověk

touží jen a jen po

penězích <1

po tem,

~by

cc r.cjvicc užil s .._.·čtJ., už

rrtr~cho

Aleš Hezky, • ll.5. 1974 ve Slaném, trvale bydl. Praha Peckova ul. 277, bez
zaměstnání trest odnětí svobody 2 roky a 6 měsíců nepodrníněně, s ostrahou.
Robert He7.ký . ,.. 77 1 1_91)9 v~ S!~!'.érr!, trv~!é byd!. Sl.:;.r1i - K-...·k, ~~a ~hrtu?lrU~...i

158, bez zaměstnání- trest odnětí svobody na 2 roky nepodrníněně.

Roman Voslář, • 24. 9. 197~ v Kladně, trvalé bydl. Stochov, Švermova 334, bez
zaměstnání - trest odnětí svobody 2 roky a 4 měsíce nepodrníněně, s ostrahou.

lidi

ztratilo pojem, co pro člověka znamená Bůh. Proč naši předkové stavěli takové
krásné kostely v naší krásné zemí? Pro ně Boží chrám byl především místem

výsledky sčítárú přítomnosti a sbírek 24. března 1996:

setkávání s Bohem. Místem tiché modlitby a rOZJímání. Pojem lústorická nebo

počet lidí ráno

kulturní památka byl pro naše

předky

cizí, naprosto cizí.

Na konci minulého století se o
vodňanský

současnou

starosta a spisovatel František Herites.

podobu kostela zasloužil

Právě

on má velikou zásluhu na

Vodňany

Skočíce

197 •

99

Chelčice

Lomec

nenf bohosl.

137

večer 40 •
(včetně řeholnic)
• ( + domov důchodců, kde chodí pravidelně 10- 15 lidí a patnáct dalších obcházím)
sbírka
1 383,795,50
664,50

tom, že se na vnitřní výzdobě kostela podílel velký český malíř Mikoláš Aleš. Jeho
výzdobou a malbami je vodňanský kostel znám doma i ve světě. Malířská výzdoba
tohoto velkého českého malíře, který určitě miloval Boha, přitahuje nejen domácí,
ale i zahraniční návštěvníky. Málokterý z domácích i z cizích návštěvníků a
obdivovatelů díla Mikoláše Alše ví, že vlastní výzdobou vodňanského kostela mistr
Aleš

neprováděl.

V místním hostinci (dnes U Schwarzenberga) Aleš realizoval

návrhy na výzdobu kostela uhlem na kartony. Umělcovy návrhy byly původně
vystaveny v městském muzeu a v současné době je návštěvník může shlédnout v
městské

přítel

stěn

galerii. Vlastní výzdobu

a druh Mikoláše Alše
Právě

tento

malíř

malíř

Josef

kostela a realizaci
Bosáček

návrhů

provedl

nejvěrnější

24. 3. ukončil výkon civilní služby ing. Jan Hašek z Březnice.
30. 3. Vodňany; v kostele uzavřeli sňatek Václav Šídlo ze Křtětic a Jaroslava
Pojslová z Prahy
30. 3. diecézní setkání mládeže v Č. Budějovicích - z okresu Strakonice, Sušice,
Český Krumlov nebyl přítomen nikdo.
4. - 6. 4. Velikonočrú triduum - chci poděkovat všem, kteří spolupracovali. Na
výzdobě, přípravě i obřadech. Chci poděkovat i těm, kteří se obřadů zúčastnili. Bůh
je sám odměn!.

se svými druhy.

mne tady spojuje s mým rodným krajem, odkud pocházím.

Jsem rodačkou z Milína a jako mladé děvče jsem velice často putovala na Svatou
Horu. Také jsme putovali na další poutní místo Příbramska a tou byla a stále ještě je
Maková Hora ...
Kostel na Makové

.--Gl.

r;;:'~

,-.

<-

Hoře

je

zasvěcen Panně

Freskovou výzdobu stropu kostela

prováděl

Marii Karmelské a sv.Janu

Josef

Sosáček,

Křtiteli.

tentýž. který provedl

výzdobu vodňanského kostela. Tento velký, dnes už pro mnohé neznámý malíř na
tomto poutním místě v naprosté chudobě a nouzi dožil svůj život a zde, na Makové,
zemřel.

;: dopisu paní Lucie,
rcdnkčné

čtenářky
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FARNf VÝLET

Přednášky České křesťanské akadenúe

Farní cestovní kancelář RENÉ - TOUR pořádá společný farníI výlet do okolí
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Vodňanv

RNDr.liří

21.duben

Je Velkv

_ proŽít pěkný den. Sraz na vlakovém nádraží v sobotu 25.května v 5.20 hodin. Bližší
informace na

Grygar.CSc.:
třesk článkem vědy

Neděle

nástěnkách.
J9.ziřf

S pozdravern CK REI".JÉ - TOUR

nebo víry?

19.30, Kulturní

dům

PhDr.].:ln Pclivka: Sekty~ :1ov~ nábožBr-st",:L

Čtvrtek 19.00, Síň Váši Příhody

---

17.říjen

I
:
----(~\

~

P.Václav Malý: Duchovní stav české společnosti
po listopadu '89. Čtvrtek 19.00, Kulturní dům

18.listopad Václav Vaška: Katolická církev v ČSR 1945-89
Čtvrtek 18.00, Síň Váši Příhody

r==-~
~ r)A.~·HC.

Písek

28.květen Křesťanská žena. Úterý 19.00, aula Tylovy školy

- R.Huneš-
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Skočíce, Chelčice

I!"~~ j y;·.:!~J
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Ze života farností Vodňany,

!
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a Lomec:

bylo docela nedávno:

usnesení Krajské/ra soudu v Českýclr Budějavicíclr 11.1. 1996
Podle par. 256 tr. ř. se odvolání obžalovaných Aleše Hezkého, Roberta
Hezkého a Romana Vosláře zamítá. Proti tomuto rozhodnuti soudu není další
řádný

opravný prostředek.
Jedná se o vloupání do kostela sv. Martina v Chelčicích v noci 17. 2.'1995.

Jmenovaní byli dopadeni při činu. Pokusili se zcizit sošky v celkové hodnotě
216 000

Kč.

_, •

.. 2u !..,;,;1.• ) rc>k l"Jio v V\0~<?"' okfe<L
prt.ft,, "'eor·"tr"''Í"'; řid.,č; .lvě d·ě li-icel.
pet k o(ek . . . lvon\"IC\ b~ ta ""':lš V?ac1n
lu,kove

p;:e_~l nl

s

pot.leskeVVI?"

příspěvku

Z

od ministerstva kultury na opravu památkových

objektů

bylo

Vodňanům přiděleno
kč

330 000

2 280 000 korun. Z této částky Město Vodňany uvolnilo mj.
na opravu maleb děkanského kostela Narozerú Panny Marie.
časopis

kostela v pohodě vešli. Po vzoru ostatrúch se "jednoročáci" buď o náboženská gesta

vnitřních dveřích bočního

snaží nebo ne, podle toho. jaká je v kostele tma. Po celý rok vás budou
přesvědčovat, že orú jsou věřící, protože ví. kde je kostel a na požádárú jsou ochotrú
vám zazpívat Narodil se Kristus Pán.

Nový katolický

Na

3.skupína - JEDNOROČÁCI
To Je onen, asi k.J.ždemu dobře známy, hlučící dav, který se shrom.izdí o
půlnočrú mši svaté mezi dveřmi kostel.1 .1 vzbuzuje tím dojem, že už je plno. Hodně
lidí musí zůstat před kostelem, aby po odchodu "jednoročáků" zjistili, že by se do

vchodu do kostela visí plakát s objednávkami na

časopis

"Mezinárodrú katolický report". Jedná se o časopis katolický. sympaticky
otevřený, ale střízlivý, plný zpráv, rozhovorů, ú·"'·ah, komentářů Y pod. '-.!edc~:/ch
křesťanským

pohledem na

svět.

Přibližně dvě

třetiny

článků

pocházejí od

zahraničních autorů, jedna třetina je domácí provenience. Časopis má podporu
zahraničních

našich i

církevních autorit, kterými jsou

kupř.

otec arcibiskup Vlk,

kardinál Ratzinger aj. Při vyplnění a bezplatném odeslání objednávky /poštovné
hradí příjemce/ pošle redakce Reportu jeden ukázkový výtisk zdarma. Pak teprve
se lze rozhodnout, zda-li si

časopis člověk předplatí či

<!.skupina - KOLEČKÁŘI
Ti maJÍ kontakt s církví jen dvakrát za život a jedenkrát po smrti. Jejich
"zbožnost" je na kolečkách. V kočárku na křest, ve favoritu na svatbu a v pohřebním
voze ke hrobu. Ti se také vydávají za veliké katolíky, protože "dědeček měl funus s
farářem".

nikoliv. Nestojí to za
S.skupina - KÚROVCI

zkoušku?
vodňanští

A jelikož
přetiskujeme

článek

farnici do našich novin tentokráte mnoho

Or.Jaroslava

Kašparů

z

březnového

vydání

nepřispěli,
zmíněného

Jsou to vždy ti sami lidé, kteří se každou neděli shromáždí na kúru u varhan.
Vůbec ne za účelem zpěvu. Shora pozorují hlavy dole sedících a pokud je kázání
příliš nudné, krátí se dlouhou chvíli tím, že typují. Z ptačí porspiktivy je vše jiné a

časopisu.

zábavnější.

- R.HunešKATEGORIE KATOLÍKU O.M.Kašparů)

6.skupina - OBČASNÍCI - NEČEKAl'\JCI
V kostele se objeví a sami dobře neví, proč a za jakým účelem se tu nečekaně

Jak dobré je

vědět, čí

jsem, kam

patřím.

určovárú nejrozličnějších věcí. Předkládám
utřídit

Byla vypracována

různá

kriteria pro

vlastní klasifikaci, podle níž je možno

nachází. Možná se do kostelní předsíně schovávají před nečekaným deštěm. A ten
přichází občas.

lid kostelní.
?.skupina - BLAHOSLAVENÝ UO VĚŘÍCÍ

l.skupina- CHODI ČI
Poměrně početná kategorie.
pravidelně,

a

neúčastní

skončení

ale

Patří

zásadně nepřijímají

se tvorby farního

sem lidé,

kteří

svátosti, nikdy se

společenství.

chodí na mše svaté skoro

aktivně neúčastní

bohoslužeb

Poznají se dále podle toho, že po

Chardin prohlásil: "Blahoslaverú, kteří trpí tím, že nevidí církev tak krásnou, jak by
si přáli, ale právě proto pro ni tím více žijí a pracují." Pár takových lidí znám.

mše svaté ihned a rázným krokem vyrazí k domovu. Bohoslužbu mají za

sebou a vše ostatrú je věcí

farář;

nemají co

řešit.

2.skupina - PLNIČI
Sem patří lidé, kteří si jedenkrát za rok splrú svoji náboženskou povinnost
Gak krásný výraz) tím, že se "vyzpovídají u řádně ustanoveného kněze" a přijmou
svaté

Ta to kategorie je paradoxně nejmenší. Patří do rú lidé, kteří nejen s církví
aktivně žijí, budují ji, pracují a obětují se pro rú, ale spolu s ní také trpí. Sám T.de

přijímání.

Také jednou. Splnili povinnost a zase mají na rok vystaráno.
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