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FARNÍ
NOVINY
Vodňany - Skočice - Bílsko

září - říjen 2011

Milí přátelé,
dostává se Vám do rukou první číslo našeho společného občasníku. Jeho cílem je informovat se
navzájem o děních ve farnostech Vodňany, Skočice a Bílsko, jak uplynulých, tak plánovaných
a samozřejmě jeho součástí bude i duchovní slovo, které by nás všechny, včetně mne, mělo vést
k "objevům" nejen duchovního, ale i křesťanského života. Máme totiž tendenci oddělovat náš
duchovní život (osobní vztah s Bohem) od projevů navenek – obojí ale patří neoddělitelně k sobě.
Je úžasné, když ve skutcích apoštolů (2,44-47) čteme, jak žili první křesťané - že všichni věřící byli
pospolu, zajímali se jeden o druhého, aby neměl nouzi, aby nebyl smutný, aby nebyl osamělý,
a současně ve svých domech lámali chléb, radostně stolovali, chválili Boha a těšili se přízni všeho
lidu. Netvářili se svatě, nemysleli si, jak jsou důležití, a byli normální. Měli v sobě ale jiskru, která
je jednak sbližovala, a byli něčím, co osvěžovalo jejich okolí. Ne, přátelé, to nebyla utopie, ale
realita, která se žila! Nebudeme si nalhávat - mezi námi je to naopak a oslovení bratr a sestra se
stalo přinejmenším prázdnou frází. Netoužíte po tom, aby se to změnilo, abychom se mezi sebou
cítili jako doma, jako mezi přáteli, kteří jsou rádi spolu? Abychom se nescházeli anonymně jen
v kostele a mimo něj se netvářili, že se neznáme? Aby i ostatní mezi nás rádi přišli? Nejde o to,
vyhlásit nějakou společnou akci – to je to nejjednodušší a byla by to zase další fraška. Je třeba
proměny zevnitř, to vnější pak přijde samo! Na začátku ale musí být touha chtít se změnit.
Nebudeme na to však sami! Duch svatý, který to tenkrát způsobil, neztratil za dva tisíce let nic
na své síle! To jen my jsme s Ním přestali počítat. Nebo spíše, když budu mluvit z vlastní
zkušenosti, nikdo mi o něm v náboženství, ani v kostele, ani v semináři nic neřekl... tedy krom
definic z katechismu a dogmatiky. Jak důležitý je pro život a že je jeho základem, to byl objev až
po mnoha letech. Od té doby se mnoho v mém životě změnilo
a nemusel jsem se o to nějak zvlášť snažit. Přišlo to samo,
protože On je "darem, který nás naučí všemu, a Bůh ho dá těm,
kdo o něj prosí". Jestliže chceme, aby se něco změnilo,
začněme u sebe, zapomeňme, jak jsme skvělí a co jsme už
dokázali, a přiznejme si, že v konfrontaci s prvními křesťany se
není čím chlubit. Máme možná větší vědomosti, ale srdce jsou
chladná. Chtějme se změnit a prosme vroucně o dar Ducha
svatého... a nechme se překvapit, co se bude dít :-)
K tomu Vám žehná otec Jiří
Vodňanská Mariánská pouť
sobota 10. září

1 9.00 - 23.00 - farní zahrada vchod z parkánu
POUŤOVÁ ZÁBAVA NA PARKÁNĚ
vystoupí skupina BRETT - vstupné 30 Kč
neděle 11. září

8.30 - farní kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech
SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ

FARNOST, FARÁŘ, FARA, FARNÍCI, FARNÍ

- pojmy, které pojí v českých městech, městečkách či obcích malou část obyvatel. Rovněž tak
ve Vodňanech a blízkém okolí - někoho více, jiného méně. Srdcem tohoto spojení je náš kostel, Boží
dům s přítomným Kristem Ježíšem, v němž se scházíme většinou v týdenních intervalech (opět
někdo častěji a jiní méně) a v němž jsme našli i tento FARNÍ list. Ten je šancí stát se dalším
pojítkem mezi FARNÍKY. Uchopme jej aktivně - zkusme např. do dalšího vydání odpovědět sobě
i druhým:
• Jak se projevuje, že patřím do této farnosti?
• Mám zájem v ní prožít víc než nedělní mši sv. s následným krátkým posezením s přáteli
u pivka či kávičky?
• Považuju za potřebné věnovat skrze své křesťanské přátele více času poznávání
Boha, kterému společně věříme?
• Co bychom mohli ještě navíc společně prožít? S kým, jak, kde, proč?
FARÁŘ je dnes pro mnohé mýtickou nedotknutelnou postavou z románů.
Ale také nejsou všechny FARNOSTI stejné - možná máte různé zkušenosti, o které se můžeme
podělit. Ani ne tak srovnávat s minulostí či s vysněnou utopií, jak vše bývalo či by mohlo být
skvělé. Jsme tady a teď a s takovýmito lidmi. A uvědomujeme si, že tak jako Vodňany jsou "naše
společné město", za něž neseme svůj díl zodpovědnosti, tak pro nás pokřtěné jsou i "naší společnou
farností"? Navíc je tento fakt momentálně umocněný z dávno nevídaného množství křesťanů
v zastupitelstvu města. To je náš bonus! Farnost může mít pro celé město velký přínos!
Snad i tento počin v podobě obnovených farních novin přispěje a prospěje našim farnostem
a potažmo i našim obcím. FARNÍ NOVINY vycházely naposledy za otce Slávka v letech 1996
a 1997. Budeme rádi, pokud se aktivně zapojíte do jejich tvorby. Vaše názory, reakce a případné
příspěvky lze předávat na papíře ve vodňanském kostele do označené krabice vzadu na stole nebo
elektronicky na adresu farninoviny@googlegroups.com.

Dětem školního věku a jejich rodičům

Redakční rada

Od nového škol. r. 2011-12 budou mít děti obou vodňanských ZŠ možnost výuky náboženství
jako dosud, tj. 1 hod. týdně nepovinný předmět (po přihlášení se stává povinným a známkovaným)
podle daných osnov přiměřeně věku po hlavním vyučování (ZŠ Alešova ve středu, ZŠ Bavorovská
v pátek) s katechetkou Martou Mrvíkovou. Na gymnáziu si výuku starších dětí vezme opět
na starost P. Jiří Čepl, pravděpodobně ve stejném termínu jako loni.
K tomu navíc mohou všichni společně docházet každé pondělí odpoledne (hodinu upřesníme
po domluvě) na místní faru na katecheze s P. Jiřím Čeplem, kde nebude jejich docházka evidována,
ale může to být příležitost více se ve farnosti sblížit, něco společně zažít a zároveň se něco dozvědět
z oblasti víry (náplní budou písničky a rozebírání textu, občas promítání, povídání si, opakování
toho, co probraly ve škole atd.).
Všechny děti jsou zvány na obojí, rodiče, prarodiče a křestní kmotři nechť je v rámci svých
kompetencí a zodpovědnosti za jejich výchovu ve víře, kterou slíbili při křtu, podpoří ve správném
rozhodnutí a vytrvalosti v něm.

Přejeme všem hodně sil a elánu do dalšího roku a Boží provázení. Požehnání k tomu si
můžeme společně vyprošovat při páteční večerní mši sv. 2. září 2011 ve vodňanském kostele
od 19 hod., která bude k tomuto účelu obětována a pro děti zaměřena. Kdo z dětí se chce zúčastnit
aktivněji, přijďte již v 18.15 hod. na krátkou domluvu a rozdělení služeb při této mši svaté. Po ní
bude možnost pro všechny zájemce přijmout svátost smíření (během následné prvopáteční
adorace), využijte toho po prázdninách!
Zároveň předem upozorňujeme na termín soboty 1. října, který dětem můžete
v kalendářích vyhradit pro tradiční Dětskou diecézní pouť, tentokrát na poutní místo Kájov.
Bližší informace dostanou účastníci později.
Marta Mrvíková

související: ZŠ Alešova - www.zsavodnany.cz, ZŠ Bavorovská - www.zsbvodnany.cz, Gymnázium - www.gymnaziumvodnany.cz
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Skočická pouť

3. července 2011 – podle liturgického kalendáře 14. neděle v mezidobí, podle mnohaleté tradice
slavná mariánská pouť ve Skočicích.
K historicky nejvýznamnějším poutníkům patřil určitě svatý Jan Nepomuk Neumann, rodák
z Prachatic, který se svojí babičkou rád putoval za Pannou Marií do Skočic.
Také naše kroky spěchaly v tento den v chladném a trochu deštivém počasí do kostela
Navštívení Panny Marie, kde v 8.30 hod. začínala ranní mše svatá. Ta byla v minulosti určena
ponejvíc hospodyňkám, které po ní chvátaly dokončit sváteční pouťový oběd. Tentokrát však byl
kostel zaplněný nejen jimi, ale i poutníky z Vodňan, Bílska a dalšími z blízka i daleka. A těch
mladých rodin s dětmi a kočárky!
Promluva otce Jiřího navazovala na Ježíšova slova z evangelia sv. Matouše: „Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, já vás občerstvím.“ I nám patří toto pozvání. Jak reaguji já,
co dělám, když jsem unaven, vyčerpán? Sahám po Písmu sv. a hledám útěchu v Božím slově, nebo
si raději vezmu noviny, případně pustím televizi? Je Kristus mým přítelem, kterého vyhledávám, na
kterého se se vším obracím, nebo si prostě v neděli dojdu splnit svoji křesťanskou povinnost? Tolik
otázek čeká na moji upřímnou odpověď!
Naše církevní společenství se v tento den rozrostlo o malou Annu Magdalenu, která byla při
této mši svaté pokřtěna. Velké zástupy věřících u svatého přijímání ukázaly, že nás tu bylo opravdu
mnoho.
Po mši svaté
následovala přestávka,
snad na procházku
k lesu, osobní
rozjímání, pohovor se
známými nebo nákup
srdce
z pouti,
a v 10.30 hodin začala
druhá mše svatá.
Zprvu se zdálo, že
účast věřících bude
slabší, ale během
chviličky se kostel
opět zaplnil. Někteří
tu snad byli poprvé,
jiní už ani nevědí
pokolikáté, a vděčně
vzpomínali na své
rodiče a prarodiče,
kteří je sem přivedli
jako malé děti.
Po závěrečném požehnání a rozloučení s Pannou Marií následovala chvíle pro přátelské setkání
poutníků s duchovním otcem a mezi sebou navzájem. K příjemné pohodě přispělo i sladké
pohoštění v podobě pouťového pečiva, které připravily šikovné ženy z farnosti. Prostřený stůl byl
stále v obležení a dobroty rychle mizely. Největšího ocenění došly u turistů z Prahy, kteří se díky
špatnému počasí neplavili po vodě, ale zavítali do Skočic, a byli poutní slavností zcela fascinováni.
Dostali výslužku pro ostatní „zmrzlé vodáky“ a určitě budou rádi vzpomínat.
Takže díky otci Jiřímu za slavení eucharistické oběti, za to, že byl s námi, díky všem blízkým
i vzdáleným poutníkům, a za rok, dá-li Pán Bůh, zase u Panny Marie Skočické a Přítele Ježíše
na shledanou.
Zdena Šídlová

související: www.skocice.cz
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Svatojakubská pouť v Bílsku 30. 7. 2011

Je podmračené nedělní ráno. Někoho může napadnout, že by bylo skvělé nic nedělat,
neotevřít oči a prodloužit ten sladký ospalý pocit o několik chvil… možná až přes oběd? Ale je tady
spousta věcí, neopakovatelných, jedinečných a slavnostních v tento den, pro které se vstávat chce!
Jednou z nich je pro mě i pouť ke sv. Jakubovi do Bílska. Je den sváteční, tak hurá světit. Někdo
navíc hurá hrát. Jenže vypravit 3 chlapy z chalupy není jen tak. A tak „za 5 minut mše“ přijíždím
k zatáčce u kaple v Budyni. Směr Bílsko. Z dálky vidím neobvyklou kolonu, které nutno dát
přednost. „Zdržují! Zrovna teď, když mám zpoždění“, říkám si, a v tom poznávám auto P. Čepla
a dalších poutníků z Vodňan. V duchu jásám, že stíhám. V Bílsku předběhnu, ohlásím píseň,
vyhledám žalm a už se zvoní. Kostel je krásně vyzdoben a nezvykle naplněn. Poutníci z různých
farností. Z Vodňan, Skočic, Bílska, Bavorova, Lomce a jiných. Celé rodiny místních stálých farníků
a jejich hosté … Je zde také dost dětí. Jak dovedou kostel prozářit, myslím si.
Slyšíme evangelium
o „nakrmení zástupů“.
Zázraku, který Ježíš
učinil, a poté homilii
o úžasu, který zázrak
provází. Ježíš říká: „Vy
jim dejte jíst! Vše, co
máte, je ode mne a máte
nadbytek.“ I my jsme
uschopněni skrze Boží
lásku činit bohatými
druhé. Nejen dávat
almužny, ale obohacovat
a sytit. Čím více budeme
rozdávat, tím více
budeme dostávat.
Kdo prožívá přátelství
s Bohem a jeho
každodenní lásku - žasne
nad jeho dobrotou a vnímá zázrak „Života“, ten vlastně ani nemůže činit jinak.
Tolik slova otce Jiřího o rozdávání a úžasu nad Božími skutky. Já jenom souhlasím a děkuji
a žasnu (je to úžasná lidská schopnost… mělo by se více!) nad spoustou velkých maličkostí. Třeba
že se po mši obloha rozjasnila a také tváře přítomných. Nebo nad tím, jak sv. Jakub působí v Bílsku.
O loňské pouti zde byl pokřtěn Jakub Ebel. Byl to první křest ve farnosti po několika desítkách let!
O Velikonocích tohoto roku pak druhý křest - Jakub Bayer a letos přesně ve svátek sv. Jakuba třetí
pokřtěný - Jakub Zdobinský. Vivat sv. Jakub! Chvála Pánu Bohu! Humorný Boží záměr, nemyslíte?
PS: A přijďte za rok na pouť, řeknu vám, jaké má sv. Jakub křestní skóre :-)
související: www.bilsko.cz
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Lenka Ebelová

Ve vlaku sedí kněz, řeholnice a dva zástupci alternativní subkultury. Kněz má ruku v sádře.
„Co se vám stalo, otče?“ zeptá se řeholnice.
„Uklouzl jsem ve vaně,“ odpoví kněz.
Jeden ze zástupců alternativní subkultury se obrátí na druhého:
„Hele, vole, co je to vana, vole?“
„Já nevím, ty vole, copak jsem katolík?“
Kněz chválí jednoho ze svých farníků, notorického alkoholika:
- To je pěkné, že jste se zase včera ukázal v kostele.
- Ach jé, tak v kostele jsem byl taky?

Deset let chrámového sboru
ve Vodňanech

Knižní sloupek

Na podzim roku 2001 vznikl z popudu
P. Zbyška chrámový sbor při kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech. Vedení se ujala
paní učitelka Jiřina Mottlová, která obětavě
dojížděla na každou zkoušku z Bavorova. Pod
jejím vedením jsme nacvičovali písně, které
obohacovaly liturgii v době postní,
velikonoční, adventní i vánoční. Nejraději
jsme zpívali o májových pobožnostech v boční
lodi kostela. Na varhany nás doprovázela
a dosud doprovází Magda Fryšová, roz.
Janštová.
V listopadu 2008 p. učitelka Mottlová
vážně onemocněla a nemůže již do Vodňan
jezdit. Proto několikrát za rok náš malý sbor
zajede za paní učitelkou do Bavorova,
společně si zazpíváme a zavzpomínáme.
V dobách největšího rozmachu čítal
sbor až 25 členů, dnes je nás 6 - 7. Protože
postrádáme odborné vedení, dohlídne občas
na naše zpívání pí. učitelka Lenka Ebelová,
které bychom se rádi svěřili, ale je
zaneprázdněna jinými aktivitami. Ale i tak jí
za její rady patří velký dík!
Zpíváme pro radost a z lásky k Bohu.
Pokud cítíte ve svém srdci touhu chválit Boha,
umíte zpívat a máte dobrou vůli, přijďte nás
podpořit. Scházíme se od poloviny října každý
čtvrtek v 18 hodin na faře. Těšíme se na vás!
Ivana Janštová

SPOLČO - život mladých ve farnosti

Mladí lidé, převážně středoškoláci, se
ve Vodňanech scházejí již několik let. Jako
každý rok, tak i letos se budou potkávat
na vodňanské faře vždy v pátek odpoledne.
Hlavním smyslem takto stráveného
času je utvořit společenství lidí, ze kterého
vyzařuje přátelství, láska, víra a naděje.
Součástí je samozřejmě modlitba a téma, které
probíráme. Naší velkou oporou v tomto
snažení je otec Jiří.
V září se chystáme jet do Žirovnice
na duchovní cvičení vedené Maxem Kašparem
na téma „Odval ten kámen“, které je
samozřejmě přístupné i širší veřejnosti.
Marie Jůnová

Stephen Kendrick a Alex Kendrick
"Výzva lásky"
Bezpodmínečná láska je
horlivě slibována při
svatebních obřadech, ale
jen zřídka se objevuje
ve skutečném každodenním životě. V důsledku toho romantické
představy často rychle
zmizí a nahradí je
zklamání. Ale tak to nemusí zůstat.
Výzva lásky je čtyřicetidenní výzvou pro
manžele a manželky, aby se snažili vnímat
a projevovat bezpodmínečnou lásku. Ať už vaše
manželství visí na vlásku, nebo je zdravé
a pevné, Výzva lásky je cestou, na kterou byste
se měli vydat. Je načase zjistit, co je klíčem
k pravému intimnímu vztahu a k rozvoji fungujícího manželství. Seberte k tomu odvahu!
Návrat domů, cena 160,- Kč (sleva z 210,-)
Gary Chapman
"Pět znaků láskyplné rodiny"
Dnešní doba hovoří
o krizi rodiny a často se
používá termínu "nefunkční". Každý určitě
touží po harmonické
a funkční rodině. Je to
sen nebo realita? Mnohdy se v rodinách dostáváme do slepých uliček
a nevíme, co s tím. Je lépe tomu předcházet.
Chcete-li ve své rodině
uplatňovat zdravé vzorce jednání, budete se muset naučit uplatňovat
vlastnosti, které jsou takovým rodinám společné.
Gary Chapman je autorem řady knih se zaměřením na manželské a přátelské vztahy a pracuje
v oblasti manželských vztahů. Obsah: služba
bližnímu - důvěrný vztah mezi manželi - rodiče,
kteří vyučují a vychovávají - děti, které poslouchají a ctí své rodiče - manželé, kteří se s láskou
ujímají vedení.
Návrat domů, cena 199,- Kč (sleva z 245,-)
Knihy jsou k dostání v sakristii
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Z liturgického kalendáře

ZÁŘÍ
3.9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele
8.9. Svátek Narození Panny Marie
13.9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
14.9. Svátek Povýšení sv. kříže
15.9. Památka Panny Marie Bolestné
16.9. Památka sv. Ludmily, mučednice
20.9. Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů
mučedníků
21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
23.9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
27.9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28.9. Slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA
29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
30.9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele
církve
ŘÍJEN
1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. Památka svatých andělů strážných
4.10. Památka sv. Františka z Assisi
7.10. Památka Panny Marie Růžencové
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, učitelky
církve
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Pořad bohoslužeb - září - říjen

DD - domov důchodců

Akce

10. 9. - 19.00 - 23.00 - poutní zábava na parkánu
fary - pořádá ji naše farnost
11. 9. - 8.30 - slavnostní poutní mše svatá - kostel
Narození Panny Marie ve Vodňanech
22. - 27. 10. - exercicie Želiv s P. Vellou - možnost se přihlásit v sakristii - cena cca 2600,- Kč
28. 9. - 9.30 - sv. Václav - pouť Budyně

Dny evropského dědictví 2011

V sobotu 10. září 2011 budou zpřístupněny
od 9.00 do 17.00 hodin vodňanské kostely, bašty
Boženka čeká své čtvrté miminko.
a parkánové prostory pro návštěvníky "Hradební
V neděli po obědě sedí v křesle a čte slavnosti". V dopoledním programu se uskuteční
si Katolický týdeník, když tu najednou historický průvod městem a vystoupí divadelníci,
zasténá úděsem: "Ne, to nepřežiju!"
šermíři i kejklíři. Odpoledne se především pro
"Co se děje?" ptá se jí manžel.
děti bude konat "Rytířská stezka". V průběhu dne
"Představ si to, tady píšou, že každé
bude možné využít nabídky komentovaných
čtvrté dítě na světě je Číňan!"
prohlídek našeho města.
vtipy převzaty z www.katolik.cz

www.infocentrumvodnany.cz
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