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Milí farníci,
v září začíná nový školní rok pro naše děti. Všechny děti chodí do školy, ale ne všechny se
učí a vstřebávají poznatky, které pak mají v životě aplikovat. Nestačí totiž do školy jen chodit, ale
také se učit, jinak takové dítě pravděpodobně propadne a v životě se neuplatní. Takové dítě je
společnosti spíše ke škodě než k užitku, protože díky své lenosti není tím, čím mělo a mohlo být. Je
třeba se učit – nabývat vědomosti a v životě se je učit používat. Toto od školy a od dětí očekáváme
a také je k tomu vedeme nebo někdy i nutíme, protože víme, že bez toho se v životě neobejdou.
Nejen naše děti se ale musí vzdělávat a učit novým věcem, ale také my, dospělí křesťané.
Znovu se dotýkám tématu letošního roku biřmování, které je svátostí křesťanské dospělosti.
I my se potřebujeme učit a chodit do školy Ježíšovy. Většina křesťanů chodí do kostela
a i ke svátostem. Slyší Boží slovo, chodí k přijímání… Otázkou ale je, zda je jim to něco platné, či
spíše zda to v nich zanechává nějaké stopy. Mnoho křesťanů zůstává, bohužel, i přes svůj věk
na úrovni malých dětí – nedochůdčat, jak říká svatý Pavel, kterým se musí všechno naservírovat,
někdy jsou i rozmazlené, stále s něčím nespokojené, stále si na něco stěžují, jsou užalované a není
s nimi k vydržení – nejsou prospěšné. Nestávají se zodpovědně dospělými ne proto, že nemohou,
ale že se jim nechce. Je to jako např. s prorokem Eliášem, o kterém jsme četli v neděli v srpnu –
znechucen vším se uvelebil pod kručinkou. Anděl ho probudí a vybízí ho, aby vstal, najedl se a šel –
a on – najedl se, aniž vstal, a zase ulehl. Musel ho znovu "pošťouchnout" a teprve potom vstal a šel
… a setkal se s Hospodinem.
Pán nám ve své škole nabízí i slovo i prostředky k jeho aplikaci v životě. Všichni se máme
stále co učit. K čemu nás vede, čím máme být a jak se chovat, snad nejlépe vyjadřuje sv. Pavel,
který hodně hovořil ke svým posluchačům o praktickém křesťanství. Vezměme si k srdci do nového
školního roku jeho úryvek z listu Efesanům: "Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám
vtiskl svou pečeť pro den vykoupení - to je naše vyvolení i poslání být Ježíšovými učedníky. Daleko
ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti.
Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám
pro Kristovy zásluhy. Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce."
Ano, jsou to krásná slova, krásná představa, že by to tak mělo být. A Ježíš nám k tomu ještě
říká - vezmi a jez mne a v této síle pak toto vše uskutečníš. Ale pokud se podle toho nebudeme řídit,
nebudeme o to usilovat, budeme jako Eliáš, který se najedl a nikam nešel a zase usnul, pak
promarňujeme Boží pokrm a zůstaneme křesťany, kteří jednak nikoho neosloví a kterým jednou Pán
vyčte jejich liknavost, možná i se slovy: Neznám vás, páchali jste nepravosti a nejednali jste tak, jak
jste slyšeli.
Příloha FN+
Aby se tak nestalo a abychom se chovali, jak píše sv. Pavel,
KARTA
za to se modlí a Vám žehná
1 0. až 11 . měsíc
Váš otec Jiří

Přečtěme za rok
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Z dějin kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech - II. část

V první třetině 19. století se špitální a hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele běžně využíval
k církevním obřadům, zvláště k pohřebním a zádušním. Liturgická roucha se půjčovala a další
mešní potřeby (víno, svíčky) se proti každoročnímu příspěvku odebíraly z děkanského kostela.
Vodňanský děkan P. Václav Hanus (1830 – 1873; †1874) si od zemského úřadu r. 1840 vyžádal
svolení, aby značně sešlý kostelík dostal nový krov. Na poslední chvíli se však zjistilo, že by jej
staré zdi neunesly. Podle nálezu povolané komise se starý kostelík nacházel ve špatném technickém
stavu a vyžadoval celkovou opravu. Ze závěrů vyplynulo, že by bylo lepší starý zbořit a postavit
nový. České zemské gubernium v Praze v dekretu ze dne 6. října 1842 pro krajský úřad v Písku
udělilo stavební povolení. Vyjádřilo se však v tom smyslu, že nemůže povolit, aby byl nový kostel
postaven v gotickém slohu (viz. obrázky), protože přiložený projekt neodpovídal čisté gotice:
na gotické budově jsou pěkné jen okrasy, a navíc stavba z kamene by byla velmi nákladná. Před
kostelem směrem do ulice mělo zůstat volné místo. S kopáním základů se mělo začít do 16. února
1843, aby se vyplnila poslední vůle měšťana Bakuleho, který na stavbu odkázal určitou finanční
částku. Stavební dozor měl vykonávat krajský inženýr a místní děkan jako stavbyvedoucí si měl vzít
někoho zkušeného k ruce. Zřejmě se musel nechat vypracovat nový projekt stavby v empírovém
slohu, který byl posléze realizován. Podle přípisu českobudějovické biskupské konsistoře, která
několikrát vyslovila děkanu Hanusovi pochvalu, měla být stará kaple před zbořením odsvěcena, což
se stalo snad hned zkraje roku 1843. Tím končí historie svatyně středověkého původu a začínají se
psát dějiny kostelíka, který vídáme v naší současnosti.
Dne 30. května 1843 slavnostně položil základní kámen novostavby P. Jan Spěvák, okrskový
vikář a farář v Bílsku, za asistence dalších duchovních a za přítomnosti četných hostí. Do hlavního
pilíře po evangelní straně bylo půl sáhu nad zemí (tj. asi 1,4 m) zazděno plechové pouzdro
s pamětním listem a stříbrnými mincemi z r. 1843.
Během stavby docházelo ke změnám projektu, které se týkaly úpravy okolí (ponechání staré
hřbitovní zdi) i samotného kostela. Snad nejvýraznější z nich představovalo postavení věže kostela.
Dvorním dekretem z 9. února 1844 bylo ke stavbě povoleno 6 761 zl. 21 kr. konv. měny
a na děkanovu žádost k císaři
dovoleno podle dobrozdání
dvorního stavebního rady
postavit kromě sanktusové
i jednu věž. Dne 2. září 1844
byl posvěcen a na věži
umístěn kříž. Stavbu kostela
si během krátké návštěvy
města v dubnu 1846 prohlédl
i českobudějovický biskup
Josef Ondřej Lindauer.
Novostavba kostela byla
krajským úřadem v Písku
přijata a schválena až 28. září
1848. Náklady na stavbu
a vybavení dostoupily výše 7
914 zl. 9 kr. konv. měny.
Konsekrační kříže na stěnách
jsou svědky toho, že kostelík
vysvětil
biskup
–
českobudějovický
Josef
Ondřej Lindauer. Přesné
datum prozatím zůstává
skryto neznámo kde.
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Nynější kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem a s věží nad vstupním severovýchodním
průčelím. Vnitřní výmalba kostela pochází z r. 1891. Zasloužili se o ni Jan a Josefa Václavíkovi
z Vodňan, jak uvádí nápis v předsíni. Většina zařízení původem z 60. – 80. let 19. století je
novorenesanční a novobarokní. Truhlářské práce provedl Benedikt Vetterle z Vodňan. Oltářní obraz
Křtu Páně darovala císařovna matka Karolina Augusta (Bavorská, 4. manželka císaře Františka I.
(II.), s nímž navštívila Vodňany dne 31. července 1833). Autorem obrazu je prof. Ferdinand
Waldmüller z Vídně. Nad mensou hlavního oltáře se nachází barokní sousoší Poslední večeře Páně
– původně umístěné na hlavním oltáři děkanského kostela před jeho regotizací; pod mensou Kladení
Krista do hrobu. Boční oltáře sv. Jana Nepomuckého s novověkými sochami sv. Cyrila a Metoděje
a naproti Kalvárie, sochy na nich barokní. Kazatelna novorokoková – řezba Kristus vstává
z mrtvých.
Zhodnocení kostela sv. Jana Křtitele po stránce uměleckohistorické přísluší odborníkovi v daném
oboru (srov. Ladislav Hrdina: Kostel sv. Jana Křtitele ve Vodňanech. Vodňany a Vodňansko 4,
1997, s. 68 – 73).
Roku 1686 se v Soběslavi jednalo o koupi varhanního positivu pro kostel sv. Jana Křtitele,
pro nějž bylo k dispozici 50 zl. O přítomnosti královského nástroje nepřímo svědčí také instrukce
pro varhaníka z r. 1750, která mu ukládala provozování varhanní hry v obou kostelích, a také
každoroční vydání za vedení chrámové hudby a obsluhu měchů v účtech svatokřtitelského záduší
z počátku 19. století. Do nového kostela klasicistní varhany podle návrhu Josefa Gartnera z Prahy
zhotovil Franz Jüstl z Českého Krumlova asi r. 1850. Nynější nástroj má 7 rejstříků a postavil jej
r. 1937 Eduard Hubený z Protivína, který r. 1926 zhotovil varhany pro vodňanský děkanský kostel.
Svatokřtitelská věžička dávno osiřela. Podle Soukupova Soupisu památek v politickém okrese
Píseckém z r. 1910 schraňovala dva nevelké zvony. Oba postihly válečné rekvizice. Menší z nich
odlil J. Kühner r. 1769. Byl 31 cm vysoký o průměru 41 cm a zdobil jej reliéf s motivem N. Trojice.
Starší z tamních zvonů se však podařilo uchránit před zkázou. V současnosti vůbec nejstarší
vodňanský zvon je zavěšen na věži děkanského kostela Narození P. Marie. Je přibližně 36 cm
vysoký o průměru 45 cm a odhadované hmotnosti 65 kg. Ve dvou řádcích pod čepcem nese nápis:
„ia mistr pawel konwarz z prahi
ke czti a chwale // PANV BOHV
A S. JANV“. Zvon patrně pochází
ze 16. století, kdy již
ve Vodňanech ukončila činnost
dílna místních zvonařů a konvářů,
která tu působila po tři generace.
Pokračování příště
PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D.,
historička Městského muzea
a galerie Vodňany

Původní návrh na přestavbu
kostela sv. Jana Křtitele
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SUVERÉÍ VOJESKÝ A ŠPITÁLÍ ŘÁD
SV. JAA JERUZALÉMSKÉHO Z RHODU A Z MALTY - II. část
Historie Řádu v českých zemích
1158 - Mezi lety 1158 a 1169 byli do Prahy uvedeni Johanité knížetem Vladislavem II. Byli
usazeni na levém břehu Vltavy u Juditina mostu. Centrem byl chrám Matky Boží pod řetězem konec mostu.
1182 - V roce 1182 potvrdil papež Lucius III. vlastnictví špitálu a kostela řádu. V průběhu let
zakládali další komendy (Manětín, Kadaň, Ploskovice, Kladsko). Roku 1243 získali nadáním
Bavorů ze Strakonic část strakonického hradu.
1393 - Na půdě konventu probíhají jednání mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna.
Králův hněv odnesl smrtí Jan Nepomucký, generální vikář arcidiecéze a královnin zpovědník. Také
generální převor Markold z Vrutic byl později na králův příkaz zavražděn.
1420 - 8. 5. 1420 byla zcela zničena komenda i s kostelem na příkaz pražských hejtmanů. Husitské
války přestál Řád ve Strakonicích, nicméně znamenaly pro Řád pohromu, neboť přišel celkem
o devět komend.
1519 - Obnoven kostel na Malé Straně.
1626 - Zaveden titul velkopřevor. Velkopřevorům byl vrácen hlas a křeslo na zemských sněmech.
Stali se tak skutečnými zemskými preláty, stálými místodržícími a přísedícími zemského soudu.
1648 - Velkopřevor Rudolf z Colloredo-Wallsee se proslavil hrdinnou obranou Prahy při
švédském vpádu. V roce 1694 bylo velkopřevorství navráceno do Prahy.
1798 - Po ztrátě Malty a napoleonských zásazích odolalo české velkopřevorství jako jediné
ze řádových struktur na kontinentě.
1866 - Velmi významný bod v Řádové historii pro celý svět. V tomto roce se zrodila v souvislosti
s Prusko-rakouskou válkou první sanitní služba na bitevních polích. U zrodu moderní sanitní služby
stál velkopřevor Otheino Lichnowski-Werdenberg a především MUDr. Jaromír sv. p. von Mundy.
Byly realizovány myšlenky sanitních vlaků a služby na bojištích.
1914 - Při bojích první světové války bylo na bojiště vypraveno ze Strakonic osm řádových
sanitních vlaků. V nepřetržitém provozu tyto vlaky urazily více než 1.000.000 km. Řádoví lékaři
provedli za války přes 27.000 operací, z toho více než polovinu v polních nemocnicích.
1938 - 14. 12. došlo k odtržení Rakouského území ze správy velkopřevorství a vzniku
samostatného velkopřevorství. Došlo k tomu v zájmu zachování velkopřevorství v Praze po anekci
Rakouska Hitlerem.
1950 - Odňat veškerý majetek, úředně zakázána činnost Řádu. Přesto činnost pokračovala
v ilegalitě a v emigraci. V zahraničí byla založena organizace Opus Melitense Bohemiae. Z ní se
později rekrutovala po pádu režimu Maltézská pomoc.
1989 - Obnovení činnosti Řádu. Oficiálně k tomuto aktu došlo až 20. 4. 1990. Postupně byla
rozvíjena činnost Maltézské pomoci. V roce 1995 byla Maltézská pomoc přeorganizována pod
vedením Margaretty Waldstein-Wartenbergové na občanské sdružení Česká maltézská pomoc.
Komenda Panny Marie v Českých Budějovicích
Dne 18. října 2008 proběhlo slavnostní ustanovení Komendy. Slavnostní akt proběhl při mši svaté
v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích za účasti Mons. Jiřího Paďoura, biskupa
českobudějovického, Bailli Frà Karla Paara, knížete velkopřevora a mnoha dalších významných
osobností.
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O půl roku později, dne 25. dubna 2009 v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých
Budějovic byl Jan Bosco hrabě Sternberg slavnostně instalován do funkce prvního Komtura
Komendy Panny Marie České Budějovice.
Pokračování příště

Připravil otec Jiří

Život ve skočické farnosti

Uplynulé období bylo ve skočické farnosti bohaté na mimořádně radostné události. V neděli
17. června se při mši svaté uskutečnilo první svaté přijímání. Dvě Aničky po několik týdnů
pravidelně navštěvovaly katechetku Katku Šídlovou a pečlivě se s ní připravovaly na své první
setkání s Pánem Ježíšem v eucharistii. Společně jsme se s nimi všichni radovali a prožili krásnou
slunečnou neděli. Kéž s láskou přijímají Tělo a Krev Páně co nejčastěji a Pán jim žehná.
Za týden navštívil naši farnost otec biskup Pavel Posád. Cílem jeho návštěvy bylo udílení
svátosti křtu a biřmování.
Se třemi katechumeny jsme se setkávali po několik týdnů při nedělní mši svaté a prožívali
s nimi obřady pro katechumeny. V sobotu 23. června jsme se všichni sešli v radostném očekávání
při společném obědě a následně ve 14 hodin jsme slavili eucharistii, při které otec Jiří představil otci
biskupovi 6 dospělých věřících: 3 z nich přijali svátost křtu a následně všichni obdrželi dary Ducha
svatého ve svátosti biřmování. Přestože měl otec biskup v tento den několik náročných akcí a musel
být unaven, rozdával po celou dobu úsměv, lásku a naplno s námi prožíval přítomnost Ducha
svatého mezi námi a v nás. Ve své promluvě řekl, že je ve Skočicích tak trochu zaskočen. Byl u nás
poprvé a náš vesnický kostel Navštívení Panny Marie ho velmi mile překvapil, stejně jako velká
účast věřících na bohoslužbě. Díky, otče Pavle, za vaši službu, kéž vám Pán žehná a dává dary
svého Ducha.
První neděli v červenci jsme jako každý rok podle tradice prožili slavnou skočickou pouť.
Otec Jiří sloužil mše svaté v 8 a v 10 hod. S velkou radostí jsme přivítali velký počet vodňanských
farníků, kteří přijeli auty, autobusem a někteří připutovali dokonce pěšky, stejně tak i farníky
z Bílska a odjinud. Sešlo se nás na obou bohoslužbách opravdu mnoho a strávili jsme krásné chvíle
při naslouchání Božímu slovu, spojeni Kristem v eucharistii.
Při polední ochutnávce sladkých dobrot, které napekly ochotné ženy z farnosti, jsme si
zavzpomínali na „staré časy“, kdy přijížděl otec František Hobizal se svými farníky a byli jsme
všechny farnosti pohromadě u naší nebeské Matky. Těšíme se na shledanou zase za rok.
Zdeňka Šídlová

Pozvánka pro tříkrálové koledníky

a jejich kamarády na celodenní výlet v sobotu 22. září.
avštívíme zajímavá místa v Borovanech a v Č. Budějovicích.
Odjezd: v 8.00 od kostela ve Vodňanech
Příjezd: cca v 18.00 - 19.00 tamtéž
Doporučujeme s sebou pláštěnku či deštník a jídlo na celý den.
Přihlášku s těmito údaji: jméno a příjmení, telefonický kontakt, podpis rodičů
odevzdejte pí. Horákové, Výstavní 1031, Vodňany, tel. 731 974 731,
nebo do schránky na faře v ul. Alešova, nejpozději do středy 19. září.
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Slovo k vyúčtování

Milí farníci, součástí tohoto čísla je i vyúčtování k 31. 6. 2012. Chtěl bych se tímto článkem
obrátit především na farníky vodňanské. Předem vám musím poděkovat za to, že sbírky se více než
zdvojnásobily oproti rokům, kdy jsem zde ještě nebyl. Náklady na plyn se díky rekonstrukci topení
a díky tomu, že ve dvou místnostech si topím kamny na dřevo, snížily z původních 140.000,na 70.000,-Kč. To je značná úspora. Rekonstrukce el. vedení ve čtyřech částech fary, nové vchodové
dveře, díky kterým do budovy netáhne, části vodovodu, který byl již značně zarostlý, odpadu,
omítek v celé faře, až na sál v prvním patře, kompletní koupelny, kuchyně (zatím stále bez
kuchyňské linky, protože na ni nejsou finance), společenské místnosti v přízemí, kde se vyučuje
náboženství, probíhají zkoušky schol, konají se pohovory s každým, kdo něco potřebuje, a kde
počítám, že bude i zimní kaple, si vyžádaly částku 320.000 Kč. Dle inspekce z biskupství, která
přišla na základě informace, že plýtvám penězi a dělám zbytečnosti, byly všechny vykonané práce
schváleny jako nutné a odhadnuty na více než 550.000 Kč, takže jsem neplýtval penězi, ale naopak
ušetřil. Na faře ze západní strany byla již hodně poničená okna, jejichž rekonstrukce by se, dle
odborného posouzení znalcem a stavebním technikem, finančně nevyplatila. Jelikož na výměnu těch
nejnutnějších za nová farnost neměla, podařilo se mi získat jednu dobrou duši, která farnosti
věnovala sedm nových oken i s prací s tím spojenou v hodnotě cca 120.000 Kč. Rád bych Vás touto
cestou poprosil, abyste na tohoto dárce vzpomněli alespoň v modlitbě. Nicméně opět bych si chtěl
postesknout, že někdo horlivý, aniž by se mne zeptal nebo něco zjistil, informoval na biskupství, že
chci zbytečně měnit okna a že chci dokonce zadlužit farnost a vzít si na okna úvěr.
Letos také došlo k havárii, kdy v patře praskla hadice u sprchového koutu a byla zničena
podlaha v místnosti v prvním patře a dolní kancelář. Přes skepsi stavebního technika se mi podařilo
po mnohé korespondenci s výrobcem získat mimosoudně 24.000 Kč na zhotovení nové palubkové
podlahy, která bude stát 40.000 Kč. Podotýkám, že soudní cestou bychom získali tak max.
10.000 Kč, vzhledem ke stáří a amortizaci. Takže to jen krátce k tomu, co pro farnost dělám a v čem
supluji ekonomickou a farní radu, které mají ve stanovách v popisu práce péči, údržbu a opravy fary
a kostela, a polovinu své dovolené v srpnu jsem trávil na faře kvůli zajištění oprav.
Nicméně vraťme se k letošnímu výkazu o hospodaření. V tabulce máte základní rozpis příjmů
a výdajů. Na první pohled je zřejmé, že nebýt odvodů vyhlášených sbírek na biskupství, byli
bychom s hospodařením na nule, což by bylo i tak špatně, protože je třeba si vytvářet i nějakou
rezervu na případné opravy apod.
Dovolím si blíže specifikovat položku ostatní režie ve výši 54.160 Kč:
Je to telefon a internet 13240 Kč, bohoslužebné výdaje, které mě také překvapily, ale je to
opravdu 13.280 Kč (jsou to svíce, bohoslužebné knihy, víno, hostie a kadidlo), poplatky bance
1930 Kč a voda 1570 Kč. Koupil se nový bojler 6900 Kč, protože starý praskl, pořídil se oltářní stůl
do zimní kaple 9400 Kč, platila se pokuta za nepojištění "busíka" 2400 Kč, účetní program 840 Kč
a el. vrtačka s nářadím 4600 Kč.
Položka el+plyn ve výši 106.550 Kč pak obsahuje za plyn 68.250 Kč, el. kostel 14.500 Kč,
el. fara 19.000 Kč a brikety 4.800 Kč.
V současné době biskupství zkoumá, jak je která farnost finančně samostatná v porovnání
příjmů (sbírek) a výdajů. Do příjmů se nezapočítávají nájmy, protože ty nejsou trvalé. Naše situace
je tedy taková, že když z příjmů odečtu nájmy a z výdajů odvod nájmů, tak výsledek je tristní:
-95.160 Kč. Zatím je i s nájmy rozdíl "jen" -45.661 Kč. Na účtu máme 33.520 Kč a z toho se teď
bude platit 16.000 Kč za podlahu, takže stav našich prostředků je 17.250 Kč. Z toho ještě musíme
odečíst 10.000 Kč, což jsou dotace od města na pouť a "Babí léto pro seniory".
A konečně je tu poslední důležitá věc. Na rekonstrukci topení a fary nám biskupství půjčilo
336.000 Kč, které jsou splatné do konce letošního roku, Bílsko nám půjčilo 150.000 Kč a máme
na to ještě dva roky. Zatím jsme nevrátili ani korunu. Tak se ptám, co s tím budeme dělat. Mohu se
s biskupstvím domluvit na splátkovém kalendáři, ale za dané situace se není na čem domlouvat,
protože jim nemůžeme nic nabídnout. Navíc jsem s biskupstvím mluvil, a pokud se něco nezmění,
nařídí nám ekonomickou rozvahu, což v praxi znamená, že nám seškrtají úplně všechno a bez jejich
6

souhlasu si nekoupíme ani rohožku ke dveřím. Bude to jako za minulého režimu, kdy jsme museli
sestavovat církevnímu tajemníkovi rozpočtový plán a bez jeho souhlasu se nesmělo nic. Toho bych
se rád vyvaroval, a proto se na vás obracím – co dál? Když jsem sem přišel, musel jsem začít velmi
nepopulárně s řešením financí. Dokonce na mne kdosi poslal televizi, že požaduji na sbírkách 50
Kč, když vždycky stačilo deset korun. Teď tu máte skutečnou realitu hospodaření, a poraďte mi, kde
mohu ještě co snížit a tak ušetřit.
Zrušit veškeré režijní náklady? - Nebudeme ani na nule.
Zrušit k tomu elektriku na faře a kostele? – Budeme v plusu cca 30.000 Kč - dost málo na splátky.
Zrušit topení na faře? Musí se alespoň temperovat, ale nedalo by se v ní bydlet.
Nechte si to, prosím, projít hlavou, připravte si návrhy, jak situaci řešit, a koncem září
bychom to společně po mši svaté probrali.. .
Otec Jiří

P.S. Ještě zbývá jedna nezodpovězená otázka, kterou si určitě kladete. Proč začaly finanční
problémy až s mým příchodem a jak to tedy dělal P. Zbyšek? Odpověď je jednoduchá – všechny
finanční prostředky z farností Bílsko a Skočice převáděl na účet farnosti Vodňany. Tuto obecnou
praxi však biskupství před dvěma roky výslovně zakázalo.
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Dotazník o víře

V červnu bylo 20 studentů vodňanského gymnázia ve věku 16 - 18 let požádáno, jestli by
odpověděli na osm otázek týkajících se víry.
1. Co je to víra? Je dobré v něco věřit?
2. Znáš někoho, kdo vyznává katolickou víru a lze to na jeho postojích poznat?
3. Četl jsi někdy Bibli?
4. Co je to církev?
5. Kdo byl Ježíš?
6. Proč zemřel?
7. Proč a jak mluvit s druhými o víře?
8. Proč se modlit?
Výsledkem je toto zjištění. Z 20 studentů jsou 3 věřící, 7 je hledajících víru a 12 je
nevěřících. V Bibli si čte 10 studentů. Kdo je Ježíš ví 15 studentů. Proč zemřel Ježíš zodpovědělo
správně 13 studentů. Zbývající otázky byly zodpovězeny neurčitým způsobem.
Smutné jsou odpovědi na druhou otázku - Znáš někoho, kdo vyznává katolickou víru a lze to
na jeho postojích poznat? Kladně odpověděli pouze 3 studenti. Vyplývá z toho, že máme co na sobě
vylepšovat, abychom svým příkladem oslovili mladé lidi, kteří by pak toužili nás napodobovat.
Na závěr citát: "Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra."
Děkujeme studentům gymnázia, že nad otázkami přemýšleli a dotazník vyplnili.
Marie Polatová

Katecheze dětí ve Vodňanech - školní rok 2012/2013

Výuka náboženství na obou základních školách začne jako obvykle ve 2. týdnu měsíce září.
K tomu je třeba během 1. týdne vyřešit přihlášky a domluvit čas po vyučování vhodný pro všechny
zájemce. Na „staré“ ZŠ Alešova to bude opět pondělí nebo středa s katechetkou Martou Mrvíkovou,
na „nové“ ZŠ Bavorovská pravděpodobně pátek s katechetkou Káťou Šídlovou, která se vrátí
po mateřské dovolené. Společně by probíhala také pondělní farní katecheze pro všechny děti (ne
alternativně, ale navíc ke školní), která by neměla formu výuky, ale různého dramatického,
hudebního či jiného tvoření, podle zájmu a schopností účastníků. Konkrétní časy se domluví
s přihlášenými, svůj zájem hlašte podle možností co nejdříve. Pokračovat bude také katecheze v MŠ
Sluníčko. Gymnázium zůstává v kompetenci pana faráře.
To vše bychom rádi podpořili modlitbou všech farníků a požehnáním, které si budeme
vyprošovat ve vodňanském kostele při MŠI SV. PRO DĚTI A ZA NĚ v pátek 7. září (1. pátek
v měsíci) od 18 hod. Po ní bude opět příležitost k přijetí svátosti smíření, abychom posíleni na duchu
a s čistou duší vykročili do dalšího školního roku.
Marta Mrvíková

Celostátní setkání mládeže – Žďár nad Sázavou 2012

S mottem „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) se neslo již 5. celostátní
setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, kde se ve dnech 14. – 19. srpna sešlo přibližně 6000
mladých lidí, aby dohromady utvořili velké společenství a dali tak najevo svoji jednotu a ochotu jít
společně dál. Tato akce byla velkou příležitostí jak navázat nové vztahy s jinými lidmi, ale
i obrovským duchovním povzbuzením.
Program byl velmi pestrý a bohatý a každý si mohl najít něco, co ho zajímá – ať už se jednalo
o přednášky, katecheze, slavení eucharistie, hudbu, sport, kreativní dílny. V rámci CSM se také
uskutečnila pouť rodin.
Podle mého názoru bylo CSM velmi dobrou zkušeností pro mnoho mladých lidí i z naší
farnosti. Tímto bych chtěla také mladé lidi povzbudit, aby se nebáli podobných akcí zúčastnit.
Marie Jůnová
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Palindromy pro studenty
a žáky
palindrom = čte se stejně z obou
stran

I mamut ležel tu mami.
Jelenovi pivo nelej .
Kuna nese nanuk.
Na mezi ležel i Zeman.
Na Maška leje lak šaman.
Má soli kilo sám.

&lidi dobré vůle,
&příznivce a dobrodince,
&ale i odpůrce a škarohlídy
si dovolujeme pozvat na
slavnostní otevření nového
specializovaného
zařízení pro osoby
s Alzheimerovou demencí
DOMOV MATKY VOJTĚCHY
v pondělí 10. září 2012 v 15:00

(Prachatice, Hradební 1 63)
www.alzheimerpt.cz

MURPHYHO ZÁKOY O CÍRKVI
CÍRKEV A ČAS
Murphyho zákon trvání dějů:
Všechno trvá déle, než se původně předpokládá.
Eklesiologická aplikace Murphyho zákona:
V církvi římskokatolické trvá všechno o mnoho
déle, než se původně předpokládá.
Poznatek jazykozpytce doc. Hnidopicha, Csc.:
Jevy, kterýmžto se v sekulární společnosti říká
pomalost, zaostalost či zpozdilost, se ve sféře
vnitrocírkevní označují jako prozíravost.
Vysvětlivka prof. Marného pro laiky:
Církev římskokatolická je a byla ve svém jednání
vždy o mnoho prozíravější, než se původně
předpokládalo.
Komentář ThDr. Mimózy:
Církev je totiž nadčasovou realitou v čase. S tím
budou vždycky trochu problémy.
Dodatek mons. Ivana Hrůzy, emeritního
předsedy Pacem in terris:
Na věčné časy a nikdy jinak!!!
Z knihy Murphyho zákony o církvi
Tomáš Marný z Bludovic
Vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2007

Pokračování příště

9

Z liturgického kalendáře
ZÁŘÍ
Ne 2. 9.
Po 3. 9.
So
Ne
Čt
Pá
So
Ne
Čt

8. 9.
9. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
20. 9.

Pá 21. 9.
Ne 23. 9.
Čt 27. 9.
Pá 28.9 .
So 29. 9.
Ne 30. 9.
ŘÍJE
Po 1. 10.
Út 2. 10.
Čt 4. 10.
Ne 7. 10.
Ne 14. 10.
Po 15. 10.
St 17. 10.
Čt 18. 10.
Ne 21. 10.
Ne 28. 10.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele
Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
Svátek Povýšení sv. kříže
Památka Panny Marie Bolestné
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Ondřeje,
Pavla a druhů mučedníků
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
SlavnostS V.VÁCLAVA,mučedníka
Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Terezie od Ježíše,
učitelky církve
Památka sv. Ignáce Antiochijského
biskupa
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Komenského mravoučné desatero
k zahájení nového školního roku

I. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu,
čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš.
Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi
povinen: a budeš opatrný.
II. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý,
nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě
co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí,
buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí Páně!
III. Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný,
vystříhej se pochlebovati!
IV. Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho
cizího, nic sobě neosobuj!
V. Máš býti také udatný, ku prácem čilý,
zanechej prázdně lenochům!
VI. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné
případy, často smutné. A ty snáší trpělivý
člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
VII. Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč
žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno
bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li.
VIII. Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu!
Ublížils-li ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno
jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti
odprošujícímu.
IX. Nezáviděj nikomu,
přej všem, vděk se čiň,
komukoli můžeš,
a zalíbíš se všem
dobrým lidem.
X. Mluv vždy pravdu,
nechtěj lháti!

Dětský tábor Žirovnice 2012

Žirovnická fara se v druhé polovině srpna stala přechodným obydlím pro děti z Vodňan
a okolí, které se zde sešly, aby společně prožily týden, ve kterém se učily, jak kráčet v Ježíšových
šlépějích. V tomto duchu se nesl celý týden. Každý den jsme se ale snažili jiným způsobem
připodobňovat Ježíši - umět se usmát, odpustit, ztišit, obdarovat svoje bližní, hledat svoje nadání,
mít důvěru v Pána.
Jak pro děti, tak pro nás vedoucí je tento tábor vždy povzbuzením na celý rok. Kdo dokáže
dávat, bývá obdarován. A já si myslím, že po návratu do našich domovů to cítíme opravdu všichni.
Marie Jůnová
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Knižní sloupek

Dvě minuty ticha

Napadlo vás někdy
zamyslet se nad tím, co
byste si s sebou vzali
na pustý ostrov? Jak si
Máme spoustu důvodů
uvědomit vděčnost, když ji
pro radost a vděčnost.
necítíte? Došlo vám, že
Nehladovíme, máme
i z vás bude jednou
kde bydlet a co si
tchyně? Co lze říci knihou
oblékat. Nikdo není
anebo co nám dosvědčují
pronásledován a nesněhové vločky? Autorka
musí prchat ze země
uvažuje také o odpouštění,
nebo se skrývat.
toleranci, trpělivosti či
Lékařská pomoc je pro
svobodě a dalších pojkaždého dostupná.
mech. Svým osobitým způsobem převrací známé
Naše děti mohou
pojmy naruby, hraje si s nimi a hledá v nich
studovat podle svých
skrytá poselství. V běžných situacích
zájmů,
schopností
každodenního života nachází odlesky nádhery
a píle. Můžeme si
věřit, čemu chceme. I když máme spoustu věčnosti.
velmi konkrétních důvodů pro radost
a vděčnost, jsou chvíle, kdy se život zdá přes Lomecké poutě
všechny výhody a pohodlí našich současných ♦ so 1. 9. 17.00 Zářijová
dní těžký a kdy nezbytně potřebujeme nějakou Mons. Pavel Posád, ČB
malou osobní radost jen pro sebe. Potřebujeme
♦ ne 9. 9. 10.00 Hlavní poutní
se naučit nacházet Boží milostné vzkazy.
Padesát krátkých zamyšlení Hany Pinknerové Mons. Jiří Paďour OFMCap., ČB
je doplněno fotografiemi Otakara Pinknera, ♦ ne 9. 9. 15.00 Mládežnická
manžela autorky.
P. Mgr. Roman Dvořák, ČB,
P. Mgr. Josef Sláčík, Prachatice
♦ čt 13. 9. 17.00 Fatimský den
Další porce potěšení
P. Josef Prokeš, ČB
I když máme spoustu
♦ so 6. 10. 17.00 Růžencová
důvodů k radosti
P. Václav Pícha JC. D., Český Krumlov
a vděčnosti, přijdou
♦ so 13. 10. 17.00 Fatimský den
chvíle, kdy se život zdá
P. Mgr. Miroslav Šašek, ČB
těžký a kdy nutně
potřebujeme
prožít
♦ so 3. 11. 14.30 Dušičková
nějakou malou osobní
P. MVDr., Mgr. Jan Janoušek, Čkyně
radost. Nemusí být
nákladná, ty nejlepší
malé radosti jsou úplně
zadarmo. Nesmíme je
ovšem přijímat mechanicky. Nedbalým
užíváním se jejich účinek vytrácí a jako radost
přestávají existovat. Potřebujeme se naučit
nacházet Boží milostné vzkazy. Je to taková
malá škola vděčnosti.

3x Hana Pinknerová
Jedno potěšení týdně
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Pořad bohoslužeb ZÁŘÍ - ŘÍJE

DD - domov důchodců

AKCE

♦ V pátek 7. 9. od 18.00 Dětská mše sv. k zahájení
nového školního roku
♦ Víkend 8. a 9. 9. Vodňanská Mariánská pouť
♦ Ve čtvrtek 13. 9. od 18.00 Fatimský den
korunka k Božímu milosrdenství, mše sv., růženec,
zpověď, litanie v kostele Narození Panny Marie
ve Vodňanech
♦ V sobotu 22. 9. Zájezd pro tříkrálové
koledníky - více uvnitř tohoto čísla
♦ V pátek 28. 9. Svatováclavský běh - více uvnitř
tohoto čísla
♦ V sobotu 13. 10. od 18.00 Fatimský den
korunka k Božímu milosrdenství, mše sv.,
růženec, zpověď, litanie v kostele Narození Panny
Marie ve Vodňanech
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Jedenáctý měsíc

Desátý měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ag 1,1-2,23

Tit 1,1-16

Žl 119,105-112

25

Zach 1,1-4,14

Tit 2,1-15

Př 26,3-12

26

Zach 5,1-8,23

Tit 3,1-15

Žl 119,113-120

27

Zach 9,1-11,7

Flm 1-25

Žl 119,121-128

28

Zach 12,1-14,21

Žid 1,1-14

Žl 119,129-136

29

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mal 1,1-4,6

Žid 2,1-18

Př 26,13-22

30

□

Jer 51,1-52,34

Flp 3,1-4,1

Žl 116,1-11

1

Hab 1,1-3,19

Flp 4,2-23

Př 24,5-14

2

Pláč 1,1-2,6

Kol 1,1-23

Žl 116,12-19

3

Pláč 2,7-3,39

Kol 1,24-2,5

Žl 117,1-2

4

Pláč 3,40-5,22

Kol 2,6-23

Žl 118,1-16

5

Abd 1,1-21

Kol 3,1-4,1

Př 24,15-22

6

Jl 1,1-2,17

Kol 4,2-18

Žl 118,17-29

7

Jl 2,18-3,21

1 Sol 1,1-2,16

Žl 119,1-8

8

Ez 1,1-6,14

1 Sol 2,17-3,13

Žl 119,9-16

9

Ez 7,1-11,25

1 Sol 4,1-18

Př 24,23-34

10

Ez 12,1-16,63

1 Sol 5,1-28

Žl 119,17-24

11

Ez 17,1-20,44

2 Sol 1,1-12

Žl 119,25-32

12

Ez 21,1-24,14

2 Sol 2,1-17

Žl 119,33-40

13

Ez 24,15-28,26

2 Sol 3,1-18

Př 25,1-10

14

Ez 29,1-32,32

1 Tim 1,1-20

Žl 119,41-48

15

Ez 33,1-36,38

1 Tim 2,1-15

Žl 119,49-56

16

Ez 37,1-40,47

1 Tim 3,1-16

Žl 119,57-64

17

Ez 40,48-44,31

1 Tim 4,1-16

Př 25,11-20

18

Ez 45,1-48,35

1 Tim 5,1-5,25

Žl 119,65-72

19

Dan 1,1-3,45

I Tim 6,1-21

Žl 119,73-80

20

Dan 3,46-5,30

2 Tim 1,1-18

Žl 119,81-88

21

Dan 6,1-8,27

2 Tim 2,1-26

Př 25,21-26,2

22

Dan 9,1-11,45

2 Tim 3,1-17

Žl 119,89-96

23

Dan 12,1-14,42

2 Tim 4,1-22

Žl 119,97-104

24

1 Mak 1,1-2,69

Žid 3,1-19

Žl 119,137-144

1 Mak 3,1-4,61

Žid 4,1-13

Žl 119,145-152

1 Mak 5,1-6,63

Žid 4,14-5,10

Žl 119,153-160

1 Mak 7,1-9,73

Žid 5,11-6,12

Př 26,23-27

1 Mak 10,1-11,19

Žid 6,13-7,10

Žl 119,161-168

1 Mak 11,20-12,54

Žid 7,11-28

Žl 119,169-176

1 Mak 13,1-14,49

Žid 8,1-13

Žl 120,1-7

1 Mak 15,1-16,24

Žid 9,1-15

Př 27,5-14

2 Mak 1,1-4,6

Žid 9,16-28

Žl 121,1-8

2 Mak 4,7-6,31

Žid 10,1-18

Žl 122,1-9

2 Mak 7,1-10,8

Žid 10,19-39

Žl 123,1-4

2 Mak 10,9-12,46

Žid 11,1-16

Př 27,15-22

2 Mak 13,1-15,40

Žid 11,17-40

Žl 124,1-8

Tob 1,1-5,23

Žid 12,1-13

Žl 125,1-5

Tob 6,1-11,20

Žid 12,14-29

Žl 126,1-6

Tob 12,1-14,15

Žid 13,1-25

Př 27,23-28,6

Jdt 1,1-5,24

Jak 1,1-27

Žl 127,1-5

Jdt 6,1-8,36

Jak 2,1-26

Žl 128,1-6

Jdt 9,1-12,20

Jak 3,1-18

Žl 129,1-8

Jdt 13,1-16,25

Jak 4,1-17

Př 28,7-17

Est 1,1-2,18

Jak 5,1-20

Žl 130,1-8

Est 2,19-5,14

1 Petr 1,1-2,3

Žl 131,1-3

Est 6,1-8,17

1 Petr 2,4-25

Žl 132,1-18

Est 9,1-10,3

1 Petr 3,1-22

Př 28,18-28

Mdr 1,1-5,23

1 Petr 4,1-19

Žl 133,1-3

Mdr 6,1-9,18

1 Petr 5,1-14

Žl 134,1-3

Mdr 10,1-12,27

2 Petr 1,1-21

Žl 135,1-12

Mdr 13,1-16,29

2 Petr 2,1-22

Př 29,1-9

Mdr 17,1-19,22

2 Petr 3,1-18

Žl 135,13-21

Bar 1,1-6,72

1 Jan 1,1-2,11

Žl 136,1-12

Sir 1,1-3,34

1 Jan 2,12-27

Žl 136,13-26

