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FARNÍ
NOVINY
Vodňany - Skočice - Bílsko

červen - srpen 2012

Milí farníci,
měsíc červen, který máme před sebou, je velice duchovně bohatý. Hned ze začátku slavíme
tajemství Nejsvětější Trojice. Je zbytečné se namáhat pochopit toto tajemství, spíše si oživme, jak
Trojjediný Bůh zasahuje do našeho života a za co mu vděčíme.
- Otci vděčíme za to, že vůbec jsme, že nás stvořil k svému obrazu a hlavně, že si nás
zamiloval dříve, než jsme se narodili. To znamená, s jakou láskyplnou péčí každého z nás vybavil
svými dary, schopnostmi a nadáním a vybral pro nás ten správný čas a místo, kam nás poslal,
abychom ho objevovali a těšili se z něho.
- Synu vděčíme za to, že tím, že se stal jedním z nás, nám mohl dokonale přiblížit tvář Otce
a skrze své umučení a zmrtvýchvstání nás povýšit takřka na jeho úroveň. Dal nám moc stát se Jeho
dětmi.
- Duchu svatému vděčíme, že Boží přítomnost můžeme téměř hmatatelně prožívat ve svém
nitru. Skrze Ducha si v nás Bůh učinil svůj příbytek. Náš Bůh je sice nehmotný, ale skrze Ducha
svatého se stává "hmatatelným" a poznatelným každému, kdo o to stojí.
Celý měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které je vyjádřením lásky
Boží k nám. Skutečná láska se neprojevuje jen slovy, ale především viditelnými skutky, a tak ani
Srdce Ježíšovo v tomto nezůstává pozadu. Jeho viditelným projevem je eucharistie, kterou si
budeme připomínat na slavnosti Těla a Krve Páně. A právě u tohoto největšího a nejdostupnějšího
daru bych se krátce zastavil. Skrze eucharistii nám Ježíš nabízí svou viditelnou přítomnost, lék
a výživu. V eucharistii se setkáváme s Ježíšem vzkříšeným a oslaveným a zároveň pokorným
a skrytým, toužícím po naší přítomnosti. To je také pravý důvod všech adorací – dělat mu jednoduše
společnost a radovat se z něho a s ním. Pouhé přebývání v jeho přítomnosti má na nás blahodárný
léčivý účinek. Uklidňuje naši duši a uzdravuje ji z egoismu, je lékem proti osamocení a neplodnému
životu. Ježíš říká, "Kdo přebývá ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce". Eucharistie je pro nás
konečně chlebem života, který nás naplňuje Božím požehnáním a milostmi a učí nás dívat se na svět
Božím pohledem. Dává, jednoduše řečeno, našemu životu nadšení pro Boha.
Přeji Vám, abyste si našli co nejvíce času a věnovali svou pozornost Pánu ve svatostánku.
Uvidíte sami, že tento čas nebude nikdy zbytečný a promarněný!
K tomu Vám žehná
Váš otec Jiří
24. června se bude konat farní pouť ke svatému Janu Křtiteli ve Vodňanech.
V souvislosti s tímto svátkem jsme pro vás připravili seriály
Z dějin kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech,
které zpracovala dr. Pavla Stuchlá z Městského muzea a galerie, a také seriál
Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty,
jehož členové se pravidelně účastní této naší pouti.
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Z dějin kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech

Původně špitální a hřbitovní, nepřímo
zmíněný r. 1414. Původní jednoduchá gotická
stavba, která stávala uprostřed hřbitova, byla
pro nevyhovující technický stav zbořena
r. 1843. Nynější empírový kostel, postavený
podle plánů Josefa Sandnera, stavitele
z Českých Budějovic, vybudován v l. 1843 –
1846, vysvěcen r. 1848 českobudějovickým
biskupem Josefem Ondřejem Lindauerem.
Z hlediska právního se jednalo o veřejnou
mešní kapli, neboť titul „kostel“ náležel pouze
chrámům farním.
Podle jednoho ze starších názorů se
kolem původního hřbitovního a špitálního
kostela sv. Jana Křtitele rozkládala trhová
osada, která předcházela založení města Vodňan
v současné lokalitě. Podle nejnovějších zjištění
ing. arch. Karla Kuči se nezdá tato varianta býti příliš pravděpodobnou. Středověké zprávy se
zmiňují o špitále, přičemž nelze vyloučit, že se mohou týkat i kostela (srov. Václav Mostecký:
Špitál ve Vodňanech. Vodňany a Vodňansko 4, 1997, s. 74 – 77).
O podobě starého kostelíka se dochovalo jen velmi málo zpráv. Podle stručného popisu až
z r. 1831 se jednalo o kamennou budovu, do níž vedly jedny dřevěné dveře a osvětlovalo ji šest
oken. Její střechu, z níž vyčnívala věžička – sanktusník, chránila prejzová krytina. Kostelík byl
tehdy již velmi zchátralý. Jeho půdorys se dochoval v projektové dokumentaci nového kostela,
překreslené resp. vlepené do II. dílu farní pamětní knihy (viz obr.).
Špitál s kostelem byl vypálen při dobývání města na podzim 1620, obnoven 1644.
Důležitým pramenem pro novověké dějiny kostelíka sv. Jana Křtitele a vodňanského špitálu
jsou Registra špitálského záduší z let (1621) 1669 – 1769, uložená ve fondu Archiv města Vodňany
(SOkA Strakonice). Obsahují záležitosti majetkové, finanční a přeneseně i stavební a inventární.
Špitálské čili tzv. malé záduší bylo nadací, která vlastnila budovu kostela sv. Jana Křtitele
a z jejíchž prostředků se hradila jeho stavební údržba, liturgický provoz, údržba přilehlého hřbitova
a jistá, těžko však přesně stanovitelná, částka na údržbu a provoz vodňanského špitálu, na který
ve formě peněžité i naturální přispívala obec. Tzv. velké záduší obhospodařovalo potřeby kostela
Narození Panny Marie a z jeho prostředků se obstarávala údržba kostela i fary, hřbitova
a pravděpodobně z jisté části i poblíž stojící školy. Potřeby obou záduší měli na starosti zádušní
úředníci, ustanovení městskou radou z řad místních měšťanů (tj. plnoprávných obyvatel, kteří
získali měšťanské právo a vlastnili nemovitost v katastru města Vodňan, která v tomto případě
zároveň sloužila jako záruka pro vymáhání příp. nedoplatků, neboť za svěřený majetek záduší nesli
hmotnou odpovědnost), na něž dohlížel patronátní úřad (r. 1472 převedl panovník patronát na
vodňanskou obec, která jej s výjimkou období zástavy (1623 – 1710) vykonávala až do r. 1949,
odkdy všeobecně náleží státu). Kostelnické práce v obou chrámech zastával zvoník. Na základě
ustanovení platného Kodexu kanonického práva z r. 1983 byly historické nadační subjekty r. 2002
sloučeny v jednu právnickou osobu – Římskokatolickou farnost Vodňany.
Rozsáhlý nemovitý majetek špitálského záduší tvořila především pole a louky, darované
nebo odkázané vodňanskými měšťany zvláště v 15. a 16. století. Pronajímaly se za peněžitý plat
nebo za určitou část úrody (za 3. nebo 4. mandel, tj. za třetinu nebo za čtvrtinu výtěžku). Určité
pozemky si k užívání pronajímal i místní děkan. Špitálské záduší v 17. a 18. století vlastnilo
i několik živých krav, propůjčovaných sousedům za 18 kr. ročně. Roku 1705 jich byla celá desítka.
K občasnému majetku patřily i zádušní včely. Kromě stálých plateb plynuly tomuto záduší v čase
pohyblivé příjmy – milodary a poplatky spojené s pohřbíváním (zvonění aj.).
Registra špitálského záduší ve výdajových položkách zaznamenala nemalé náklady
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na stavební úpravy a vybavení kostelíka v poslední třetině 17. století. Roku 1682 bylo nově
prolomeno a zazděno šest oken, podlaha položena cihlami, zřízena nová kruchta a celý kostel
vybílen. V dubnu 1672 byl postaven nový hlavní oltář z dílny vimperského truhláře a řezbáře Víta
Čapka. Jeho výmalbu zajistil tamní malíř Wolf Friedrich Lachmann. O deset let později se zařízení
rozrostlo o velkou skříň pravděpodobně na mešní potřeby a další vestavěnou do zdi a také
o zpovědnici. V následujícím roce prostory zaplnilo 21 lavic. V roce 1690 byly kromě nich opatřeny
nátěrem skříně, zpovědnice i kruchta. Inventář kostelíka, vyhotovený k 1. listopadu 1669, se
postupně rozšiřoval o další věci, z nichž mnohé pocházely z darů zbožných lidí.
Roku 1694 nechal mlynář Bartoloměj Fidler v kostelíku zřídit postranní oltář ke cti svých
patronů sv. Jana Křtitele a divotvůrce Jana Nepomuckého (blahořečen 1721, svatořečen 1729),
o čemž svědčil nápis na oltáři. Byl to jeden z raných dokladů Nepomukovy úcty v těchto končinách.
Roku 1700 je doložen ještě jeden boční oltář. Kostelík se během 17. a 18. století využíval
k zádušním a určitým fundačním bohoslužbám. V určeném čase tam konali stanovené modlitby
i obyvatelé či spíše obyvatelky špitálu.
Následkem velkého požáru města v květnu 1722 byla na kostele sv. Jana Křtitele poškozena
střecha do té míry, že musela býti snesena, ač stál vzdálen od ostatní zástavby (škoda 50 zl.).
Pokračování příště

PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D., historička Městského muzea a galerie Vodňany

Pouť ke svatému Vojtěchu

V neděli 22. dubna 2012 se po delší odmlce rozezněl zvon ve vodňanském kostele sv.
Vojtěcha u místního hřbitova. Poutní bohoslužbu vedl P. Jiří Čepl a byla opravdu slavnostní.
Nechyběl ani vzácný relikviář s ostatky sv. Vojtěcha a dalších světců. Kostelíček byl v plném lesku,
do krajiny se rozléhal zpěv a v očích všech zúčastněných (a bylo jich skoro sto) se dala přečíst
radost z obnovení poutní slavnosti. Pan Kodádek prodával ve stánku dobroty, děkujeme za tuto
službu. Všichni se můžeme těšit na příští rok, kdy po zkušenostech bude víc míst k sezení a bude
dáno do provozu i rozhlasové zařízení.
Svatý Vojtěchu, vypros pro naši farnost a celé město Boží požehnání a přimlouvej se za nás.
Marie Polatová

Foto Tomáš Bayer
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SUVERÉNNÍ VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD
SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO Z RHODU A Z MALTY
Původ a podstata Řádu
Tento řád, pocházející ze skupiny špitálníků špitálu sv. Jana Jeruzalémského, byl povolaný
okolnostmi rozšířit základní pomoc o vojenskou činnost ochrany poutníků do Svaté země
a křesťanskou civilizaci na Východě, svrchovaný postupně na ostrově Rhodu a poté Maltě. Je to řád
církevně laický, tradičně vojenský, rytířský a aristokratický. Řád je samostatný a nezávislý subjekt
mezinárodního práva s vlastní ústavou, který vydává vlastní pasy a známky a má vlastní státní
úřady. Řád udržuje diplomatické styky s 90 zeměmi – mnohé z nich jsou nekatolické – a má
diplomatické mise v hlavních evropských zemích, jakož i u evropských a mezinárodních organizací.
Řád je neutrální, nestrannou a nepolitickou organizací, a proto může úspěšně fungovat jako
zprostředkovatel při mezistátních jednáních.
Historie Řádu v datech
1050 - amalfitánští kupci opatřili od egyptského kálifa oprávnění vybudovat kostel, konvent
a špitál v Jeruzalémě, aby měli zázemí pro péči o tam přicházející poutníky bez ohledu na rasu či
vyznání.
1099 - mnišská komunita, která ve špitále sloužila poutníkům, se osamostatnil a pod vedením
blahoslaveného Gerarda Tongue. Papež Paschal II. schválil bulou z 15. 2. 1113 založení institutu
a podřídil jej Svatému stolci, přičemž se zavázal Řádu garantovat právo na svobodnou volbu
představeného bez vměšování jakýchkoli světských či církevních institucí. Touto papežskou bulou
se špitální bratrstvo stalo exemptním řádem. Úkolem Řádu bylo účastnit se vojenské obrany
nemocných, poutníků a území osvobozených křižáky od muslimů. Tak se Řád stal náboženským
i vojenským.
1310 - Rhodos. Když roku 1291 padla poslední křesťanská pevnost ve Svaté zemi, Řád se usadil
nejdříve na Kypru a poté v roce 1310, pod vedením velmistra Frà Foulqua de Villaret, na ostrově
Rhodos. Obrana křesťanství tehdy vyžadovala vybudování námořnictva.
1530 - Malta. Po půlročním obléhání Rhodu a po náročné námořní bitvě s flotilou sultána
Solimána byli rytíři v roce 1523 nuceni se vzdát. Opustili Rhodos s vojenskými poctami. Řád zůstal
bez vlastního území až do roku 1530, kdy jeho velmistr - kníže Frà Filip de Villers de I´Isle Adam získal darem od císaře Karla V. do vlastnictví ostrov Malta, se schválením tehdejšího papeže
Klementa VII. Řád deklaroval neutralitu v jakékoli válce mezi křesťanskými zeměmi. V roce 1565
se rytíři vedeni velmistrem Frà Jeanem de la Vallete (podle něhož je také pojmenováno hlavní město
Malty Valleta) ubránili nájezdům Turků a tříměsíčnímu obléhání tureckými vojsky.
1571 - Bitva u Lepanta
Flotila Řádu maltézských rytířů – tehdy jedna z nejsilnějších ve Středomoří – přispěla ke konečné
porážce námořnictva Otomanské říše v bitvě u Lepanta v roce 1571.
1798 - Maltézský řád v exilu
V roce 1798 během tažení do Egypta obsadil ostrov Maltu Napoleon Bonaparte. Maltézští rytíři byli
nuceni Maltu opustit - vzhledem k pravidlu, že nesmí pozvednout zbraně proti příslušníkům jiných
křesťanských národů nemohli své území bránit.
1834 - Řím
Po období krátkých přechodných rezidencí v Messině, Catanii a Ferraře se Řád usídlí natrvalo
v Římě, kde mu již dříve patřil palác na Via Condotti 68 a vila na Aventinu - obě budovy
s extrateritoriálním statutem.
Pokračování příště
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Připravil otec Jiří

Pouť za otcem Patrikem

Cínovec, Novosedlice a Dubí u Teplic jsou tři farnosti, které má ve své správě otec Patrik
Maturkanič. 8. května se farníci z Bavorova, Lomce, Vodňan a okolí vydali společně na pouť
do severních Čech. K těmto dvěma autobusům se přidaly ještě další dva, jeden z Brna a jeden
z Českého Krumlova.
Přibližně 200 poutníků přivítal otec biskup Jan Baxant společně s otcem Patrikem
v litoměřické katedrále svatého Štěpána. Slova, která otec biskup pronesl v katedrále, byla
povzbuzením do celého dne a každému určitě alespoň střípek z nich utkvěl v paměti i nadále.
Svými rozměry menší, ale krásou překypující je kostelík svatého Valentýna v Novosedlicích.
Právě na tomto místě jsme společně slavili mši svatou. Další zastávkou se pro nás stal poutní kostel
v Bohosudově. Areál skrývá kolem dokola kostela sedm kaplí, připomínajících sedm bolestí Panny
Marie. Poslední zastávkou na naší pouti byl kostel neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí
u Teplic.
Myslím, že všichni poutníci byli velice rádi, že s otcem Patrikem mohli prohodit alespoň pár
slov. Jistě si z poutě odnesli plno příjemných zážitků. Velký dík patří panu Bískovi a všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci této poutě.
Marie Jůnová

Před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí u Teplic
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Svátost biřmování v naší farnosti

Od nového roku probíhala v naší farnosti
příprava na svaté biřmování. Blahopřejeme všem,
kteří vytrvali.
Biřmování působí, že rozmnožuje milost
posvěcující a uděluje zvláštní milost statečně
vyznávat víru. Mladí lidé hledají nejvíce správnou
životní cestu, touží po poznání pravdy, chtějí žít
naplno. A to jim může dát jen Kristus. Jen on sám
může říci: „Já jsem Cesta, Pravda, Život.“
Ve vodňanském kostele se uskutečnil 20.
května 2012 křest a svátost biřmování. Křtil
a biřmovancům žehnal biskup Mons. Pavel Posád.
Byla to velká slavnost pro celou naši farnost.
Přejeme našim biřmovancům, aby skrze
vkládání ruky biskupovy, mazání svatým křižmem
a slova biskupova byli od Ducha svatého posilněni,
aby svou víru statečně vyznávali, žili podle ní a byli
ochotní dělat všechno, co pomáhá k oslavě Boží
a k našemu spasení.
Na cestu s Duchem svatým ať naše
biřmovance doprovází i tento Žalm 71:
Utíkám se k tobě, Hospodine,
kéž nejsem nikdy zahanben!
Pro svou spravedlnost mě vysvoboď,
pomoz mi vyváznout,
skloň ke mně své ucho, buď mou spásou.
Buď mi skalním příbytkem
a budu se tam uchylovat stále.
Rozhodls o mé záchraně,
Tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

Děkujeme Ti, Bože, za naše nové biřmovance a za to, že se v naší farnosti tato krásná
slavnost uskutečnila.
Marie Polatová
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Foto Petr Totín
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Z liturgického kalendáře
Č E RVE N
Pá 1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka
Ne 3. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Út 5. 6.
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
Čt 7. 6.
Slavnost TĚLA a KRVE PÁNĚ
Ne 10. 6. 10. neděle v mezidobí
Po 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
St 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
Pá 15. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA
So 16. 6. Památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
Ne 17. 6. 11. neděle v mezidobí
Út 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého
Neumanna, biskupa
Čt 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka
Ne 24. 6. Slavnost NAROZENÍ
sv. JANA KŘTITELE
Čt 28. 6. Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
Pá 29. 6. Slavnost SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ

SRPE N
St 1. 8.
So 4. 8.
Ne
Po
St
Čt

5. 8.
6. 8.
8. 8.
9. 8.

Pá 10. 8.
So 11. 8.
Ne 12. 8.
Út 14. 8.
St 15. 8.
Ne 19. 8.
Po 20. 8.
Út
St
Pá
Ne
Po
Út

21. 8.
22. 8.
24. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve
Památka sv. Jana Marie Vianneye,
kněze
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
19. neděle v mezidobí
Památka sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. neděle v mezidobí
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
21. neděle v mezidobí
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Č E RVE NE C
St 29. 8.
Ne 1. 7.
13. neděle v mezidobí
Út 3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola
St 4. 7.
Památka sv. Prokopa, opata
Čt 5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, mnicha,
A METODĚJE, biskupa,
patronů Evropy
Ne 8. 7.
14. neděle v mezidobí
St 11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
Ne 15. 7. 15. neděle v mezidobí
Ne 22. 7. 16. neděle v mezidobí
Po 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
St 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
Celostátní setkání mládeže
Čt 26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
Žďár nad Sázavou
Ne 29. 7. 17. neděle v mezidobí
14.  19. 8. 2012
Út 31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Informace na www.signaly.cz/zdar201 2
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BÍLSKO

Určitým fenoménem, spojeným se sv. Jakubem, jsou
SVATOJAKUBSKÉ CESTY, které od počátků evropské kultury tvoří
významnou část naší poutnické historie. Svatojakubská cesta
symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba takřka před 2000 lety
z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. Současní poutníci se po nich
vydávají buď jen po části nebo až k světcově hrobu v katedrále
v Santiagu de Compostella. Průběh je všude značen stejným
symbolem - mušlí. Jedná se o síť propojených cest, vedoucích napříč
celou Evropou, a končících nedaleko atlantského pobřeží
v severozápadním Španělsku, ve městě Santiago de Compostella.
Cesty vedou především těmi místy, v nichž se nacházejí kostely
zasvěcené svatému Jakubovi Většímu. Česká trasa značená L24
vychází ze Zbraslavi u Prahy a vede přes Karlštejn, Nižbor, Plasy
do Kladrub a dále do Hostouně. Pak vede přes Bělou nad Radbuzou do Železné, kde u Parku
smíření přechází česko-německou hranici. Její trasa využívá z větší části stávajících značených
turistických cest. Další z cest do nejznámějšího španělského poutního místa Santiaga de
Compostella byla otevřena nedávno z Českého Krumlova. Trasa dlouhá 135 km začíná
na I. zámeckém nádvoří, pokračuje přes Kájov, Světlík, Frymburk, Přední Výtoň a Svatý Tomáš
a přes oblast rakouského Mühlviertelu. Vrcholem první etapy je klášter premonstrátů v rakouském
Schläglu. Dále poutníci pokračují přes Bavorsko až do Španělska.
Ve městě Leonu dokonce vznikl 1161 rytířský řád "Sv. Jakuba od meče", aby se zajistil klid
na cestách. Úkolem rytířů tohoto řádu nebyla jen ochrana zbožných poutníků a poskytování
zdravotnických služeb (hostely a hospice), ale také evangelizace území podél svatojakubských cest.
Podmínkou k přijetí do řádu byla urozenost. Oproti jiným řádům měli santiagští rytíři možnost
uzavřít se souhlasem panovníka sňatek. Významnou podporu santiagským rytířům poskytl král
Ferdinand Aragonský, který jim roku 1171 věnoval město Caceres. Postupně získali také majetky
od vděčných poutníků ve Francii, Anglii, Itálii, Korutanech, Maďarsku a Palestině. Tento obranný
vojenský řád, inspirovaný řádem templářů, stavěl na vztahu svých členů k sv. Jakubu, coby
bojovníkovi proti nevěřícím. Později pádem Granady, posledního maurského sídla na Pyrenejském
poloostrově, význam rytířských řádů obecně výrazně poklesl. Po střídavém rušení a obnovování byl
nakonec po pádu monarchie roku 1931 ve Španělsku značně zredukován a měl pouhých 30 rytířů
pod slibem a 35 řádových noviců. Udržel se však dodnes.
Svátek svatého Jakuba je prvním kritickým dnem léta, podle něhož se usuzuje na počasí
nejbližšího období i na budoucí Vánoce a zimu. Opodstatnění této skutečnosti vychází z počátku
sestupné tendence křivky průměrných denních teplot během roku. S pranostikou sv. Jakuba jsou
spojena např. rčení:
Svatý Jakub poseče, svatá Anna (26. 7.) napeče.
Co vína do sv. Jakuba odkvěte, to do Havla uzraje.
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Z které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Blzecká farnost žije stále svým životem. V loňském roce se po dlouhé době u nás konaly
všechny dříve běžné obřady – svatba, křtiny a pohřby. Milým oživením života místní farnosti
se již třikrát staly Adventní koncerty. Vážnou hudbu nám zahráli Pavla Ondřichová Trefná
(flétna), Lenka Ebelová (cembalo) a Marek Babka (violoncello). Místní děti si nadšeně
připravily překvapení v podobě krátkých programů s tématikou Adventu. Pokud se bude
koncert konat i letos, rádi Vás uvítáme.
Lenka Kulíková, kronikářka obce Bílsko
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Poděkování
„Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto,
a tvůj otec, který vidí i to, co je skryto, ti odplatí.“ Matouš 63, 4

Těmito slovy Písma se řídí náš farník Milan Holý ml. Přesto ale poděkování za zařízení
nového polstrování kostelních lavic je namístě. Milan Holý ml., aniž by ho někdo požádal, dopravil
lavice k čalouníkovi a nemalou finanční částku sám uhradil bez finančních nároků na farnost.
DĚKUJEME a vyprošujeme společně se čtenáři farních novin Boží požehnání pro Milana
i celou jeho rodinu.
Za vodňanskou farnost
Marie Polatová

Výzva

V některých farnostech naší diecéze jsme podle naléhavé výzvy našich biskupů začali
po společném slavení mše sv. přidávat modlitby za dobré rodiny a Bohu zasvěcená povolání.
V modlitbě, a zvláště té, na níž se sjednotí víc lidí a jde jim ze srdcí, je síla. Bože, změň, prosíme, to,
co sami nezvládáme. Možná bychom se shodli na více společných problémech, kde „bez Božího
požehnání marné lidské namáhání“.
Míváme při bohoslužbách mezi sebou nebývale velký počet městských zastupitelů. Je to
šance, i závazek – nejen jejich. Naše duchovní podpora jejich značně nesnadných úkolů i postavení
ve městě je pro ně dost podstatná. Věříme tomu a vyprošujeme jim potřebné požehnání? Dokázali
bychom to i nějak společně? V kostele už se po zimě oteplilo...
Marta Mrvíková

Chrámový pěvecký sbor

Velikonoční svátky se staly pro vodňanský chrámový pěvecký sbor dobrou příležitostí, jak
oslavit Kristovo vykoupení hned několikanásobně. Svůj repertoár zpěvačky sladily dohromady se
sboristkami bavorovskými, spojily síly svých hlasů i pro vzájemné povzbuzení a dobře vedeny
Lenkou Ebelovou i Ivankou Janštovou nejen že se zpěvem "dvakrát modlily", ale některé
velikonoční neděle přispěly ke slavnostnější chuti bohoslužby i na více mších v okolí. Vyzkoušely si
"pohodlí" několika kostelních kůrů, na mnohé z nich se dostaly poprvé, a tak byly i odměněny
pohledy na oltáře z nové perspektivy, z "prken, která neznamenají svět", ale snad vedou do nebe.
Kéž jim v tom Pán nadále žehná.
Marta Mrvíková

Informace na www.cho.cz
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Knižní sloupek

Sonja Bachlová
Příběhy nejen pro nemocné
Autorka
čtenářům
ote
vírá
přístup
k moudrosti lidí,
kteří už mají
podstatnou část
svého pozemské
ho
života
prožitou.
Náměty si nevy
mýšlí, ale při své
práci pečovatel
ky s láskou
a
vnímavostí
naslouchá autentickým lidským příběhům.
Naslouchá, uchovává je pak v srdci a dokáže
z nich mistrně vyvozovat nemoralizující,
a přesto nesmírně poučné a obohacující závěry.
(Z předmluvy MUDr. Marie Svatošové)

Knížka obsahuje 75 krátkých příběhů,
většinou se silnou pointou, které člověka
doslova chytí za srdce. Mnohé její rozhovory
se starými a nemocnými lidmi vyústily
v otázky týkající se Boží lásky, protože s tou se
často setkali způsobem pro ně naprosto novým.
Životní těžiště těchto mužů a žen se posunulo
ke hledání způsobu, jak se vypořádat s nemocí,
případně se stářím a blížící se smrtí.

Marie Svatošová
Něco nad námi musí být

Autorka
se v pěti úvahách
zamýšlí
nad
problémem, jak
pomoci lidem
hledajícím smysl
života a postrádajícím křesťanskou naději.
Podobně jako
v předchozích knihách (O naději, Náhody
a náhodičky, Až k prolití krve, Zapaluji?), i zde
autorka záměrně čtenáře provokuje. Nutí jej
k samostatnému myšlení a vyvozování závěrů.
Tentokrát ji v tom silně podpořili autoři
fotografií. Některé snímky jsou tak neobvyklé
a unikátní, že mohou představovat rébus.

Eduard Martin
Andělské dopisy, Kniha radosti

Autor jako
„sběratel a archivář“ postřehů ze
života zachycuje
radostné i smutné
příběhy
svých
bližních do krátkých vyprávění,
která předal svým
čtenářům už ve více knížkách (Andělské vteřiny,
Andělé nás neopouštějí, Babičky
a andělé, Schody
do ráje). Život
přijímá
jako
možnost mít rád,
usmívat se, potěšit,
podělit se o svá
pozorování, své
zkušenosti a o jejich poselství. Jeho
příběhy, jež tvoří
jakási jádra povídek, v sobě nesou
přesah, metaforu a nabízejí archetypní poznání,
které se nevztahuje pouze ke konkrétnímu
vyprávění, ale mělo by se dotýkat i životní
situace toho, kdo onen příběh čte.
Ze zachycených životních postřehů prosvítá
naděje, tak potřebná pro život každého z nás.
Jde lovec po poušti a uvidí lva. Chce
nabít pušku, ale zjistí, že mu došly
náboje, padne na zem a začne se modlit:
"Pane Bože, dej tomuto lvovi křesťanské myšlenky."
Lev padne na kolena a modlí se: "Pane
Bože, požehnej tento pokrm, co hodlám
přijímat..."

Donáška Farních novin

Kdo z vás má zájem z důvodu snížené
pohyblivosti o donášku Farních novin
do svého bytu (ve Vodňanech), nebo víte
o někom, kdo by tuto nabízenou službu rád
přijal, nahlaste se osobně paní Polatové,
nebo na telefon 723 062 701.
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Pořad bohoslužeb ČERVEN - SRPEN

♦ V neděli 22. 7. v 10.30 Bílská pouť
v kostele sv. Jakuba v Bílsku
(ve Skočicích mše sv. nebude)
♦ V pondělí 13. 8. od 18.00 Fatimský den
korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech
♦ 18. - 24. 8. Tábor pro děti z Vodňan a okolí
na téma "Kráčíme v Ježíšových šlépějích"
v Pastoračním středisku v Žirovnici

Lomecké poutě
DD - domov důchodců

AKCE

♦ V pátek 1. 6. od 18.15 Dětská mše sv.
♦ V pátek 1. 6. od 21.00 do 23.00 Noc kostelů
pásmo zpěvů, rozjímání a poslechu biblických
textů v kostele Narození Panny Marie
ve Vodňanech
♦ Ve středu 13. 6. od 18.00 Fatimský den
korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech
♦ V sobotu 16. 6. Zájezd za otcem Zbyškem
pořádá Jan Bísek - CK FLORIA
♦ V neděli 24. 6. v 10.30 Farní pouť sv. Jana
Křtitele v kostele sv. Jana Křtitele
♦ V neděli 1. 7. v 8.00 a 10.00 Skočická pouť
v kostele Navštívení Panny Marie ve Skočicích
(ve Vodňanech mše sv. nebude)
♦ V pátek 13. 7. od 18.00 Fatimský den
korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození
Panny Marie ve Vodňanech

♦ so 2. 6. 17.00 Červnová
P. Antonín Bachan, Klatovy
♦ čt 7. 6. 17.00 Boží tělo
P. Mgr. Adolf Pintíř, ČB
♦ st 13. 6. 17.00 Fatimský den
Mons. Jiří Paďour OFMCap., ČB
♦ so 7. 7. 17.00 Červencová
Mons. Jiří Paďour OFMCap., ČB
♦ pá 13. 7. 17.00 Fatimský den
P. Ing. Mgr. Vítězslav Holý, Nepomuk
♦ so 4. 8. 17.00 Letní
P. Mgr. Tomasz Piechnik, ČB
♦ po 13. 8. 17.00 Fatimský den
P. Mgr. Jaromír Stehlík, Pelhřimov
♦ so 1. 9. 17.00 Zářijová
Mons. Pavel Posád, ČB

Farní noviny - Vodňany, Skočice, Bílsko. Občasník. Číslo IV/3. - vychází 27. 5. 2012. Náklad 200 ks. Vydává farnost Vodňany, Skočice
a Bílsko. Adresa: Farní úřad, Alešova 44, 389 01 Vodňany. IČ: 63292882. Redakční rada: farninoviny@googlegroups.com - Petr Totín, Marta
Mrvíková, Marie Polatová, Ludmila Plachtová (ilustrace), Marie Jůnová. Registrováno u MK ČR pod číslem MK ČR E 20322.
Náklady na 1 výtisk činí přibližně 5,- Kč. Pro tento účel je zřízena kasička v zadní části vodňanského kostela. Rádi budeme též za vaše písemné
a obrazové příspěvky pro další čísla. Můžete je zasílat na mailovou adresu redakční rady nebo vkládat do krabice vedle kasičky. Děkujeme.
Příští číslo - uzávěrka 5. 8. 2012, vychází 26. 8. 2012.
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2 Sam 2,8-3,21

Jan 21,1-25

Žl 69,1-12

1

2 Sam 3,22-5,16

Sk 1,1-22

Žl 69,13-28

2

2 Sam 5,17-6,23

Sk 1,23-2,21

Žl 69,29-36

3

2 Sam 7,1-8,18

Sk 2,22-47

Př 14,5-14

4

2 Sam 9,1-10,19

Sk 3,1-26

Žl 70,1-5

5

2 Sam 11,1-12,31

Sk 4,1-22

Žl 71,1-8

6

2 Sam 13,1-39

Sk 4,23-5,11

Žl 71,9-18

7

2 Sam 14,1-15,12

Sk 5,12-42

Př 14,15-24

8

2 Sam 15,13-16,23

Sk 6,1-7,19

Žl 71,19-24

9

2 Sam 17,1-18,18

Sk 7,20-43

Žl 72,1-20

10

2 Sam 18,19-19,23

Sk 7,44-8,3

Žl 73,1-14

11

2 Sam 20,1-21,22

Sk 8,4-40

Př 14,25-35

12

2 Sam 22,1-23,7

Sk 9,1-31

Žl 73,15-28

13

2 Sam 23,8-24,25

Sk 9,32-10,23

Žl 74,1-9

14

1 Král 1,1-2,12

Sk 10,23-11,18

Žl 74,10-17

15

1 Král 2,13-3,15

Sk 11,19-12,19

Př 15,1-10

16

1 Král 3,16-5,18

Sk 12,19-13,15

Žl 74,18-23

17

1 Král 6,1-7,22

Sk 13,16-41

Žl 75,1-10

18

1 Král 7,23-8,21

Sk 13,42-14,7

Žl 76,1-12

19

1 Král 8,22-9,9

Sk 14,8-28

Př 15,11-20

20

1 Král 9,10-11,13

Sk 15,1-21

Žl 77,1-9

21

1 Král 11,14-12,24

Sk 15,22-41

Žl 77,10-20

22

1 Král 12,25-14,20

Sk 16,1-15

Žl 78,1-8

23

1 Král 14,21-16,7

Sk 16,16-40

Př 15,21-30

24

1 Král 16,8-18,15

Sk 17,1-21

Žl 78,9-16

25

1 Král 18,16-19,21

Sk 17,22-18,8

Žl 78,17-31

26

1 Král 20,1-21,29

Sk 18,9-28

Žl 78,32-39

27

1 Král 22,1-53

Sk 19,1-41

Př 15,31-16,7

28

2 Král 1,1-2,25

Sk 20,1-38

Žl 78,40-55

29

2 Král 3,1-4,37

Sk 21,1-26

Žl 78,56-72

30

2 Král 4,38-6,23

Sk 21,27-22,16

Žl 79,1-13
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2 Král 6,24-8,15

Sk 22,17-23,11

Př 16,8-17

2 Král 8,16-9,37

Sk 23,12-35

Žl 80,1-7

2 Král 10,1-11,21

Sk 24,1-27

Žl 80,8-19

2 Král 12,1-14,22

Sk 25,1-22

Žl 81,1-7

2 Král 14,23-15,38

Sk 25,23-26,23

Př 16,18-2

2 Král 16,1-17,41

Sk 26,24-27,12

Žl 81,8-16

2 Král 18,1-19,13

Sk 27,13-32

Žl 82,1-8

2 Král 19,14-20,21

Sk 27,33-28,16

Žl 83,1-18

2 Král 21,1-23,7

Sk 28,17-31

Př 16,28-17,4

2 Král 23,8-24,17

Řím 1,1-17

Žl 84,1-7

2 Král 24,18-25,30

Řím 1,18-32

Žl 84,8-12

Jon 1,1-4,11

Řím 2,1-24

Žl 85,1-7

Am 1,1-2,16

Řím 2,25-3,8

Př 17,5-14

Am 3,1-4,13

Řím 3,9-31

Žl 85,8-13

Am 5,1-27

Řím 4,1-15

Žl 86,1-10

Am 6,1-7,17

Řím 4,16-5,11

Žl 86,11-17

Am 8,1-9,15

Řím 5,12-6,10

Př 17,15-24

Oz 1,1-2,23

Řím 6,11-23

Žl 87,1-7

Oz 3,1-5,15

Řím 7,1-13

Žl 88,1-9

Oz 6,1-7,16

Řím 7,14-8,8

Žl 88,9-18

Oz 8,1-9,17

Řím 8,9-27

Př 17,25-18,6

Oz 10,1-11,11

Řím 8,28-39

Žl 89,1-8

Oz 11,12-14,9

Řím 9,1-21

Žl 89,9-13

1 Kron (1 Pa) 1,1-2,17

Řím 9,22-10,4

Žl 89,14-18

1 Kron 2,18-4,8

Řím 10,5-11,10

Př 18,7-16

1 Kron 4,9-5,26

Řím 11,11-32

Žl 89,19-29

1 Kron 6,1-81

Řím 11,33-12,21

Žl 89,30-37

1 Kron 7,1-8,28

Řím 13,1-14

Žl 89,38-45

1 Kron 8,29-10,14

Řím 14,1-18

Př 18,17-19,2

1 Kron 11,1-12,18

Řím 14,19-15,13

Žl 89,46-52
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Devátý měsíc

Osmý měsíc
1
2
3
4
5
6
7
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17
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23
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26
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29
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1Kron (1Pa) 12,19-14,17

Řím 15,14-33

Žl 90,1-10

1

1 Kron 15,1-16,36

Řím 16,1-27

Žl 90,11-17

2

1 Kron 16,37-18,17

1 Kor 1,1-17

Př 19,3-12

3

1 Kron 19,1-22,1

1 Kor 1,18-2,15

Žl 91,1-8

4

1 Kron 22,2-23,32

1 Kor 2,6-16

Žl 91,9-16

5

1 Kron 24,1-26,13

1 Kor 3,1-23

Žl 92,1-15

6

1 Kron 26,14-27,34

1 Kor 4,1-21

Př 19,13-22

7

1 Kron 28,1-29,30

1 Kor 5,1-13

Žl 93,1-5

8

2 Kron (2 Pa) 1,1-17

1 Kor 6,1-20

Žl 94,1-11

9

Kaz 1,1-3,22

1 Kor 7,1-16

Žl 94,12-23

10

Kaz 4,1-6,12

1 Kor 7,17-31

Přis 19,23-20,4

11

Kaz 7,1-9,12

1 Kor 7,32-8,13

Žl 95,1-11

12

Kaz 9,13-12,14

1 Kor 9,1-18

Žl 96,1-13

13

2 Kron 2,1-5,1

1 Kor 9,19-10,13

Žl 97,1-12

14

2 Kron 5,2-7,10

1 Kor 10,14-11,1

Př 20,5-14

15

2 Kron 7,11-9,31

1 Kor 11,2-34

Žl 98,1-9

16

Pís 1,1-4,16

1 Kor 12,1-26

Žl 99,1-9

17

Pís 5,1-8,14

1 Kor 12,27-13,13

Žl 100,1-5

18

2 Kron 10,1-12,16

1 Kor 14,1-17

Př 20,15-24

19

2 Kron 13,1-15,19

1 Kor 14,18-40

Žl 101.1-8

20

2 Kron 16,1-18,27

1 Kor 15,1-34

Žl 102,1-11

21

2 Kron 18,28-21,3

1 Kor 15,35-49

Žl 102,12-17

22

2 Kron 21,4-23,21

1 Kor 15,50-16,4

Přis 20,25-21,4

23

2 Kron 24,1-25,28

1 Kor 16,5-24

Žl 102,18-28

24

2 Kron 26,1-28,27

2 Kor 1,1-11

Žl 103,1-12

25

2 Kron 29,1-31,21

2 Kor 1,12-22

Žl 103,13-22

26

2 Kron 32,1-34,33

2 Kor 1,23-2,11

Přis 21,5-16

27

2 Kron 35,1-36,23

2 Kor 2,12-3,6

Žl 104,1-18

28

Mich 1,1-4,13

2 Kor 3,7-18

Žl 104,19-30

29

Mich 5,1-7,20

2 Kor 4,1-18

Žl 104,31-35

30
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□
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Iz 1,1-3,26

2 Kor 5,1-10

Přis 21,17-26

lz 4,1-7,25

2 Kor 5,11-6,2

Žl 105,1-11

Iz 8,1-11,9

2 Kor 6,3-7,1

Žl 105,12-22

lz 11,10-14,32

2 Kor 7,2-16

Žl 105,23-36

Iz 15,1-19,25

2 Kor 8,1-15

Př 21,27-22,6

lz 20,1-24,23

2 Kor 8,16-9,5

Žl 105,37-45

Iz 25,1-28,29

2 Kor 9,6-15

Žl 106,1-15

lz 29,1-32,20

2 Kor 10,1-18

Žl 106,16-31

lz 33,1-37,38

2 Kor 11,1-15

Př 22,7-16

lz 38,1-41,29

2 Kor 11,16-33

Žl 106,32-39

lz 42,1-44,23

2 Kor 12,1-10

Žl 106,40-48

lz 44,24-48,22

2 Kor 12,11-21

Žl 107,1-9

lz 49.1-52,12

2 Kor 13,1-14

Př 22,17-27

lz 52,13-57,21

Gal 1,1-24

Žl 107,10-22

lz 58,1-61,11

Gal 2,1-10

Žl 107,23-32

lz 62,1-66,24

Gal 2,11-3,9

Žl 107,33-43

Nah 1,1-3,19

Gal 3,10-25

Př 22,28-23,9

Sof 1,1-3,20

Gal 3,26-4,20

Žl 108,1-5

Jer 1,1-3,18

Gal 4,21-5,6

Žl 108,6-13

Jer 3,19-6,8

Gal 5,7-26

Žl 109,1-20

Jer 6,9-9,10

Gal 6,1-18

Př 23,10-18

Jer 9,11-13,27

Ef 1,1-23

Žl 109,21-31

Jer 14,1-17,18

Ef 2,1-22

Žl 110,1-7

Jer 17,19-21,14

Ef 3,1-21

Žl 111,1-10

Jer 22,1-25,38

Ef 4,1-16

Př 23,19-28

Jer 26,1-31,1

Ef 4,17-5,7

Žl 112,1-10

Jer 31,2-33,26

Ef 5,8-33

Žl 113,1-9

Jer 34,1-38,28

Ef 6,1-24

Žl 114,1-8

Jer 39,1-45,5

Flp 1,1-26

Př 23,29-24,4

Jer 46,1-48,47

Flp 1,27-2,11

Žl 115,1-11

Jer 49,1-50,46

Flp 2,12-30

Žl 115,12-18

