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('lovčk negmí hýt gohec. zahleděný jen a jen do sebe. Měl by se podobat hořící
gvíci. která osvětluje progtor. dává světlo a tím zároveň ničí sebe. Člověk. který správně pochopí Ježíšo\-u výzvu. nemůže žít pouze zahleděn do sebe. Velice dohře to pochopili někteří světci-současného světa. Myslím, že taková Matka Tereza z Kalkaty je
skutečná světice. Z lásky k nejchud<iím se vzdává všeho. odchází mezi ně a slouží jim
až do vyčerpání. Otec Maxmilián Maria Kolbe, který dobrovolně přijímá smrt místo jiného muže. otce rodiny. A co takový mučedník křesťanské lásky. malomocný me7j
malomocnými na os'!rově Molokai, sv. kněz Damián de Veuster. který dobrovolně při
chází mezi malomocné. slouží jim. nakonec se nakazí a umírá milován všemi?
Ježíš po nás nechce a ani nežádá takové veliké skutky lásky. Chce jen jedno:
abychom světlo lásky, to znamená skutky lásky denně přinášeli tam. kde žijeme.
pracujeme. kde prostě jsme. Abychom byli světlem světa.
Ježíš Kristus. narozený v Betlémě z Panny Marie. přináší našemu světu poselství lásky. Na každém z nás 7.ále7j, jaký bude budoucí svět. Na naší lásce k na.'íim bližním i k těm. které vůbec neznáme. A čím více bude na světě lidí, kteří plně pochopili
Kristovo poselst\-i lásky světu a touto láskou žijí, tím bude svět krásnější.
Určitě vám pojem malomocenství (lepra) není neznámý. Bible se o této nemoci
často zmiňuje. Pán Ježíš 7,a svého působení malomocné často uzdravoval. Byla a je to
hrozná nemoc. V současné době žije ve světě asi milion malomocných. Díky Bohu. _je
malomocenství současnou lék.ařskou vědou léčitelné a za posledních 1O let byl "1'léčeno přes R miliúnú malomocných. Podle posledních statistických údajů klesl počet
malomocných ve světě pod I milión. Bohužel. tato nemoc je převážně rozšířena v zemích tzv. třetího světa a postihuje ty nejchudší. kteří nemají prostředky na léky proti
malomocenství.
V celosvětovém měřítku působí 20 velkých národních organizací pomoci
malomocným. které jsou sdruženy v !LEPU, což je mezinárodní organizace pomoci
malomocným se sídlem v Londýně. Tyto organizace se podílejí na programu výrazného potlačení lepry do konce r. 2000. Na tomto úkolu, především na dodávkách lékt"t.
se podílí také organi7.ace v České republice.
I vy můžete v tomto vánočním čase vykonat skutek milosrdné lásky a pomoci
nemn,:ným leprou ve světě. Bli7ší informace mÍIŽete dostat na děkanství ( v kostele
vzadu jsou také složenky) nebo na této adrese:
LL- Likvidace lepry, ll O 00 Praha 2. Ječná 2; tel. 02- 257 755;
konto: KB- pobočka Praha město č.ú.: 34532-021/0100,
konst. symbol379, variab. symbol O.

Vidíte. kam se i:lověk nakonec dostane, když uvažuj nad smyslem a významem
pro člověka na sklonku 20 století. Přeji vám ze srdce jménem svým
i jménem všech členů farní rady ve Vodňanech: Požehnané vánoce!
A nezapomínejte: svět potřebuje vaši lásku!
vánočních svátků
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Frantilíek Rube.f

FARNÍ NOUINY
UOOŇANY NovÝ rok 1997 - VYdává farní rada
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Rok nový opět ?jvota uplynul nám.
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spěcháme s díkem radostným ve svatý chrám.
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Navěky chválen budiž Bůh dobrotivý,

Otec a Syn a svatý Duch milostivý....

Pán

buď pocln,álen

za rok 1996. Pán nás provázej i v tomto novém roce /99-!
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FARNÍCI FARNOSTI

Máme za .sebou kalendářní rok. Člověk se ohlíží s porovnává
s uskutečnitelným. Nepadl mne. kromě mnohého jiného.
pohled farníka na svou farnost. Co viděl?
uskutečněné
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Především

to

nejdůležitější-

Zbožnější

z nás prožívali svou

pravidelné bohoslužby.
účastí

Fatimské i jiné dny
na Lamačku. Cestováníchtiví putovali na poutá do Rakouska Reichenthalu, do Strašína a do Sušice. na diecézní pouť, do Rožmitálu,
Plzně a Nepomuku, do Christkindlu i jinam. Studijnější z nás navštěvova
li pravidelná posezení nad novým Katechismem katolické církve
na faře. Společenštější z nás absolvovali snad velmi povedený "fami
den". Jini z nás trávili jednáni fami rady. Pohybuchtivi z nás svou účasti
obdařili křesťanský ples. Dychtiví vědění nasávali z přednášek ČKA.
Psavější z nás přispívali do Farních novin. Estetičtěji cítící z nás se starali o úklid a výzdobu kostela. Zpěvnější z nás pěli o Štědrém dnu odpoledne u kašny na náměstl koledy. Ohleduplnější z nás uspořádali koncert
pro obyvatele vodi';a;;ského domova důchodců . ... A něco jsem jistá ještě
zapomněl.

Dívám-li se na předchozí rok, byl tento uplynulý (96 ) probuzením
farnosti. Kéž by to bylo v novém roce 1997 ještě lepší a hezčí.
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GLORIA IN EXCELSIS DEO

Vánoční zamyšlení

Na Štěd{ý den odpoledne se nás pár nadšencť'J sešlo u kašny na náměstí.
.abychom si jen tak docda obyčejně zazpívali vánoční koledy. Ve chvíli předpo
kládaného 7..ačátku. tj. v_ 15.15 hodin jsme pod stromem u kašny stáli čtyři. Vše
naznačovalo. že ze zpívání mnoho nebude a na.~e skromná sešlost se hned
rozejde. Pravdou je, že jsme ani velkou účast nečekali.
Během chvilky však přišlo několik dalších zpěvuochotných jedinců a
v počtu asi deseti jsme zanotovali "Nesem vám noviny" a jiné koledy. K našemu
milému překvapení se kolem nás vyrojilo několik desítek dalších lidí. Přes naši

výzvu se k nám většinou. snad z ostychu, nepřipojili, naslouchali. popř. si broukali koledy pod vousy postávajíce opodál. A tak na.~e povětšinou zcela neškolené hlasy mající k dokonalosti velmi daleko, zněly osamoceně náměstím. Nevadí.
Stejně nám tam bylo pěkně a hlavně - kdy jindy by si lidé měli být blí:l.e.
než na vánoce? A jak jinak bychom si o vánocích měli být blízko. nežli zpěvem?
Proto si myslím. že se celá akce povedla a nám přítomným bylo fajn.
Děkuji všem přišlým vodňaňákť'Jm. Zvláště pak díky těm. kteří zpívali. Tobě Jano, Heleno, Zuzko, Evo, Hanko, Milane, Pepo. Jendo. Václave,? a?.

Za rok na shledanou na náměstí!

Robert
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Prosinec. poslední měsíc roku. krátké dni. dlouhé noci. Sychravé. nevlídné
Tento poslední měsíc má však svoji krásu. svůj ptivab. Přináší nám ncjkrá~měj

iíi evlitky roku. n. to jsou viÍ.noce. Předvámx,'"-ni shon. osvětlené a vánočně vyzdohené vý-

kJadní skříně obchodů. zboží všeho druhu. nákupní horečka. Předvánoční gruntování
na chalupě. doma v bytč. Dárky pod stromeček pro své nejbližší. Jak se tyto starosti
každý rok opakují. A vyvrcholení toho všeho shonu? Štědrovečerní večeře, samo:lřej
mě s kaprem, dárky pod stromečkem ronáři zvlá..~ě dětské oči. Návštěva pťtlnoční- to
je móda o vánocích, z.ajít do slavnostně vyzdobeného a osvětlené kostela a třeba zavzpomínat na léta dávno minulá.. kdy jsme byli úplně jiní. A potom přijde nuda. Po celou dobu vánoc je televizní obrazovka ro7Ž.havena od rána do noci. A také je třeba
všechny ty dobroty připravené na svátky sníst. Vánoce končí, začínají opět normální
všední dny. které přiná..'íejí běžné denní starosti.
Věřicí člověk prožívá vánoční svátky trochu jinak. Připomíná si příchod Božího
Syna na tento svět a i tu předvánoční dobu, dobu adventní prožívá trochu jinak. Co
vlastně Ježíš přinesl světu, jaký nám zanechal odkaz? Jaké je jeho poselství nám.
i příštím generacím? Boží Syn. to malé Děťátko, přišel mezi nás, aby svým utrpením
a smrtí na kříži navždy smazal vinu našich prarodičů i vinu naši. On nám opět otevřel
brány věčnosti, jeho prolitá krev nám otevřela cestu k Bohu. Záleží na každém z nás.
jakou cestou v našem životě půjdeme a zda jednou. na konci našeho života spočineme
v Boží náruči, neho sami sebe odsoudíme a budeme uvrženi do nicoty osamělosti, zoufalství a marné touhy po Boží lásce.
Ježíš celý svůj život žil v lásce, miloval bez rozdílu každého, koho potkal, činil
dobro. A to je jeho odkaz lidstvu, každému z nás. ano i tobě. který čteš tyto řádky. Až
jednou, jeden jako druhý, po své smrti staneme před Ježíšem. Králem a spravedlivým
Soudcem, určitě nám nebude Pán vyčítat naše chyby, naše nedostatky, naše hříchy, ale
bude chtit po nás něco jiného. Jistě znáte Ježíšovo programové prohlá§enf dané světu:
Blahoslavení chudL lačnící po spravedlnosti ..... jeho program lásky. Ano. Ježíš po nás
chce a bude především chtít lásku. Až jednou předstoupíme před Pána. my nesmíme
mít prázdné ruce. My musíme už nyní žít v lásce. dávat lásku. pomáhat. kde je třeba.
Pokud toto nedokážeme, potom běda nám. Půjdeme do věčného trápení. Spravedliví
však do věčného života.
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Co žere voslíček'!

Mě

se neptej! Zeptej se tatínka.
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16.

června

23.června

30. června
7. července

:n. srpna
I.

září

')

...

-· zan
12. záři

14. záři
5. října
12. řijna
17. řijna

18. října
26.

října

27.

října

l. listopadu
2.a 3. list.
12. ll.
14. listop.
17. ll.
16 +23. list.
24. ll.
1. prosince
3. prosince
6.- 8.12.
8. prosince
I 5. prosince
27. prosince
31. prosince

první svaté přijímání dětí ve Vodňanech a na Lomci
pouť u sv. Jana Kititele
farní den ve Vodňanech
Publikace o vodňanském kostele
koncert pro důchodce a další občany v městském parku
Skočická pouť- o. biskup Antonín Liška
Vodňany - koncert Hudební mládeže
pouť na Strašín a do Sušice
nastoupil Bohumil Toman z Týna nad Vltavou na civilní službu
7..ahájení škol. roku (ZŠ Bavorovská) a dětských boho~lužeh
přednáška Dr. Polívka
Diecémí pouť v Č. Budějovicích
Vodňany - vinobraní
pouť Rožmitál (primice), Plzeň (meditační zahrada). Nepomuk a Sedlice
přednás1<:a V. Malý
koncert v kostele- Jakub Janšta (varhany) a Tomáš Pícha (flétna)
koncert v kostele - Jihočeské pěvecké sdružení - Mozart Requiem
vnější osvětlení kostela
Slavnostní bohoslužba s Otcem biskupem Ant. Liškou
ve Vodňanech- 100 let od znovuposvěcení kostela
vernisáž výstavy o vodňanském kostele v galerii
nastoupil Tomáš Zdobinský ze Sušice na civilní službu
dušič. pobožnosti na hřbitovech- Vodňany. Skočíce. Chelčice
Přednás1<:a s diapozitivy - Bibl. náměty ve výtvar. umění
přednáška - Dr. Vas1<:o
Chelčická pouť sv. Martina
volby do senátu ČR
Neděle Krista Krále- konec církevního roku
Adventní pouť ve Skočicích- P. Miroslav Nikola z Horažďovic
přednáška Liturg. rok - J. Adámek
Oblastní setkání mládeže ve Vodňanech
Mikulášské setkání pro děti
společné udílení svátosti nemocných
pouť do Rakouska - Christkindl, sv. Florián, Kefematkt
děkovná pobožnost na konec občanského roku

Náboženská literatura v našem kostele
Kdyj, se vejde do kostela upoutá naš~ pozornost kromě jiných věcí také
stolek a skffňka s knihami a čac;opisy vzadu u zpovědnic. Jejich prodej byl zahájen před pěti lety s úmyslem dalšího náboženského vzdělávání. Jsou tam knihy
nejen pro dospělé. ale i pro mládež a výchovu dětí.
Nakupujeme je převážně u Karmelitánského nakladatelství a i paní Lednické v Písku. Zač se koupí. za tolik se prodává Případný bonus (rabat) je
ve prospěch tarnosti - hradí se 7. něj diecézní časopisy a jiné.
Je 7a.jímavé. kolik jsme utržili v uplynulých létech:

Vr.l994

48071.-

vr.l995

34528.10

avr.199630086,80Kč.

Blízko dveří je umístěna malá lamí knihovnička Je samoobslu7.ná. kdo
má knihy s nábo7.enskou tématikou. které může postrádat, může je věnovat knihovničce ve prospěch jiných.

Veškerá činnost s nábo7.enskou tématikou je dobrovolná a nezištná lze si
jen přát aby se dobrá kniha dostala do každé rodiny k prohloubení křesťanského života
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Veliký dík panu Hoffmannovi, že se už od
kolem obětavě stará!
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Jehovovy jsem znala pouze teoreticky. V poslední době
jsem se s nimi opakovaně setkala ve Vodňanech, na ulici i u dveří mého

bytu.
Jsou vždy dva dospělí, eventuelně s dítětem. Ať muži nebo ženy,
vždy začínají hovor naprosto stejně, jak jsou k tomu vyškoleni.
Na delší diskusi s nimi nemám čas ani vzdělání. Vážím si jejich nasazení pro věc, toho, jak jsou schopni obětovat čas i peníze, ale to je také
to jediné, v čem mi mohou být vzorem.
Řlkajl, že chod! jak Ježlš posila! své učedníky kázat. Ano .. Ježíš
řekl: Jděte a učte! Neřekl: sedněte a pište. Není tedy napsáno vše. co bylo
kázáno. Je proto třeba Plsma i tradici církve. Nestačí jen Bible, to je jen
jedna strana mince, druhá chybí. Bez učitelského úřadu bych ani
nevěděla, které knihy do Bible patři a které ne a proč. Nebyla bych na tom
o nic lépe, než oni - obětaví Svědci Jehovovi.
Anna Schánilcová
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Ohlédnutí za činností ČKA ve Vodňanech
V loňském kalendářním roce 1996 proběhlo několik úspěšných besed České
akademie se :známými i méně :známými osobnostmi českého katolického
prostředí současnosti. Na jaře s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc., jenž hovořil na téma "Je Velký třesk článkem vědy nebo víry?". Po prá7.dninách nás navštívil
PhDr. Jan Polívka s tématem "Sekty a nová náboženství". V říjnu nás pak návštěvou
potěšil nově jmenovaný světící biskup pražský Václav Malý s besedou "Duchovní stav
české společnosti po listopadu 1989". A pro7.atím nakonec to byl v listopadu Václav
Vaško s přednáškou "Katolická církev v Československu v letech 1945-1989".
Návštěvno.<;t na jednotlivých akcích se pohybuje od 25 do 250 lidí podle toho.
jak byla tvář daného řečníka mediálně :známa či nikoli.
křesťanské

V sobotu 25. ledna od 20.00 hodin
se koná \' hale VOD

KŘESŤANSKÝ PLES
Předprodej vstupenek /60,-Kč/ ve firmě CONTI, Mokrého ul. 186.

Neváhejte, přijďte a podpořte svojí účasti akci,
kterou není snadné zajistit

Pro nejbližší období ječ ptisllbena do Vodňan účast redaktora ro7hlasové stanice Svobodná Evropa. časopisů Perspektivy a Nová přítomnost. pedagoga na II. lékař
ské fakultě UK Dr. Petra Příhody.
Ve čtvrtek 13. února bude hovořit na téma "Euthanasie a jiné etické otazníky
současné medicíny". Na březen je plánována výstava fotografií do kulturního domu
s názvem "Skrytá krása stvoření". Autorem je ředitel Biologického ústavu LF v Plzni
UK Doc. RNDr. Josef Reischig. CSc. Jeho práce obsahuje zvět§eniny mikrofotografií
buněčného světa, tkání mikroorganismů apod.
Nape"no je též dohodnuta beseda s prezidentem České křesťanské akademie
Doc. PhDr. ThDr. Tomášem Halíkem. Zatím ještě není určeno definitivní datum, ale
beseda bude s největší pravděpodobností na přelomu hfema a dubna. Tyto i ostatní akce budou upřesněny a průběžně uveřejňovány na stránkách Farních novin
Závěrem snad ještě krátká zmínka o post.avení České křesťanské akademie.

Posláním ČKA je přispívat k rozvoji vědy, umění a vzděláváni v České republice. Je
nezávislým sdružením občanů. které je otevřeno křesťanům všech církvi a všem. kteří
cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot
ve společnosti. Sídlo ČKA je v Praze, ale působí v řadě dalších měst, mj. i
ve Vodňanech.
Prvnlm prezidentem ČKA byl významný český teolog a obhájce lidských práv
Prof ThDr. Josef Zvěřina. Dr. h.c.. symbol mravní a duchovní obnovy české společ
nosti a církve. Po jeho smrti byl prezidentem ČKA zvolen Doc. PhDr. ThDr. Tomáš
Halík.
Místní skupinu ve Vodňanech tvoří Dr. Ivana Janštová. Dr. Anna Schánilcová,
Irena Výborná, Milan Holý mi., Mgr. Robert Huneš, František Rubeš.
Rádi uvítáme zájemce o spolupráci. Dobrou míru naděje do Nového roku
1997 přeje čtenáňlm FN.

Tentýž den odpoledne se koná \' hale

MAŠKARNÍ PLES pro děti
od 14 do 17 hodin s bohatým programem.
Nstupné: s maskou 10,-Kč, bez masky 15,-Kč/

Kalendárium roku 1996
(neuváděny

6.1edna

27.1edna
ll. února
10. března
24. března

4.- 6. 4.
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změna kněžj

- do Pacova odešel P. Jiří Cihelna,
do Vodňan se vrátil P.B. Švehladál spravuje (do 30. 6.) současně i Ktiš- centrum mládeže
farní a dětský ples ve Křtěticích
osadní svátek ve Vodňanech
postní doba - obnova na každý týden: Žít naplno
postní pouť ve Skočicích- P. Pavel Liška ze Strakonic
ukončil výkon civilní služby ing. Jan Hašek (pracoval naposled na Ktiši)
velikonoční obřady ve Vodňanech- společně pro všechny farnosti

ll.

května

26.

května

skaul<>ký den ve Vodňanech
pouť u sv. Vojtěcha - hřbitovní kostel
večer: přednáška Dr. Grygara - KA
Vodňansko - pouť do Rakouska - Svatý kámen, Reichenthal. ...
(z Dolního Dvořiště na Studánky)
Vodňany- koncert v kostele- Sponte sua

30.

května

pouť st.arých a nemocných na Lomec - Domov důchodců

21. dubna

IJ
ČKA Vodňany

první soboty a Fatimské dny a další poutě na Lomečku)

l.

června

dětská pouť na Lomečku

