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ADVENT

Milí farníci,
u příležitosti blížícího se konce Svatého roku milosrdenství, který bude
ve Vatikánu uzavřen o slavnosti Ježíše Krista Krále v neděli 20. listopadu 2016
a v našich diecézích o týden dřív, můžeme poděkovat za tento mimořádný
Svatý rok milosrdenství, který byl pro nás časem milosti a příležitostí k pokání
a odpuštění, ke smíření s Bohem i lidmi.
Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha, ba
jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás. Před zakončením svatého
roku se bude ještě slavit Vzpomínka na věrné zesnulé. Máme tedy příležitost si
připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým je pohřbívat zemřelé,
a za živé a zemřelé se modlit, můžeme tedy i my přijít na hřbitov, abychom pro
naše zesnulé získali plnomocné odpustky, tedy vyprosili jim zkrácení očistce.
Milí farníci, v neděli 27. listopadu opět vstoupíme do období, kterému
se říká Advent. Advent je dar. Naneštěstí pro nás dar stále více opomíjený.
Jeho smyslem vždy bylo pomoci člověku znovu nalézt Boha, a tím sebe. Otázkou ale je, zda vůbec toužíme po pravdě o Bohu a o sobě. Zda před obojím
spíše neutíkáme (v adventu rychleji než jindy). Dostáváme tedy opět do rukou
tuto příležitost. Nebude až tak dlouhá. Čím naplníme letošní Advent?
Zkusme si tentokrát vymezit prostor, ve kterém se chceme připravovat na setkání s Bohem setkáváním se sebou. Zkusme si říct: Já přece nemám
zapotřebí, já přece nemusím…! (shánět nesehnatelné, honit nedohonitelné,
podléhat diktátu, co musím mít a bez čeho bych nebyl).
Nepůjde to beze změny každodenních stereotypů. Nepůjde to bez bedlivého přezkoumání, kdo anebo co mi velí, mluví do života, utváří mé názory,
formuje mé postoje.
Přesto je to veliká cesta k velikosti. Cesta, na které by poznenáhlu
mohli být zase rodiče více pro své děti a děti pro své rodiče, staří pro mladé
a mladí pro staré, člověk sám pro sebe a my všichni – pro Boha. Přeji vám dostatek pokory a odvahy.
Milí farníci, celá adventní liturgie je nesmírná oslava příchodu Spasitele. Církev používá horoucí výzvy po Mesiáši, které zazněly ve Starém zákoně, a opakuje je tím naléhavěji, čím více se Vánoce blíží. Spasitel již přišel, ale
my ho ještě čekáme. Očekáváme jeho milosti vykoupení a posvěcení, které
mají proměnit náš život, aby se mu stal podobným.
Požehnané dny adventního času vám všem přeje, prosí o vaši modlitbu a vám všem žehná otec Tomáš.

Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci
Uděluje se plnomocný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:
1) o jednotlivých dnech od prvního do osmého listopadu zbožně navštíví
hřbitov a zbožně se modlí, byť jen vnitřně, za zesnulé
2) o dni, kdy se slaví Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (nebo se souhlasem ordináře o předcházející či následující neděli, nebo také o Slavnosti všech
svatých), zbožně navštíví kostel či kapli a pomodlí se Otčenáš a Věřím.
Uděluje se částečný odpustek během celého roku, jenž lze získat pouze pro
duše v očistci, věřícímu, který:
1) zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé
2) zbožně recituje chvály nebo nešpory oficia za zesnulé nebo invokaci Odpočinutí věčné.
Všeobecné podmínky pro získání plnomocného odpustku:
Nemít ani sebemenší zalíbení v hříchu, a to i v lehkém,
vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán,
vykonat svatou zpověď,
přistoupit ke stolu Páně,
pomodlit se na úmysl sv. Otce
(Na základě jedné svátostné zpovědi lze nabýt více plnomocných odpustků)
Příklad skutků, za něž je možno získat
plnomocný odpustek během roku:
- adorace před Nejsvětější svátostí, alespoň půl hodiny
- vykonání pobožnosti křížové cesty
- recitace růžence v kostele nebo v kapli,
rodině, řeholní komunitě, v asociaci věřících, obecně pak pokaždé, když se více
věřících shromáždí za nějakým dobrým
účelem
- zbožná četba Písma svatého nebo
zbožné naslouchání Písmu svatému
v délce alespoň půl hodiny.
Převzato z www.dusevocistci.estranky.cz
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Advent - základní informace
„Adventus“ znamená příchod
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním Adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo
na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém
příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení Adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal Advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
Datum adventních nedělí
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je
hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni
v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá
do půlnoci dne 24.12. („štědrý večer“ je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá Advent vlastně jen tři týdny, i když
má čtyři adventní neděle.
Adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti.
I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec
je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako
král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo
světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude
předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10)

Adventní písně - roráty
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně
- „roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. století
z Francie: „Rorate coeli de super...“ - „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží
blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.
Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace.
Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.
Význam adventu
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás
k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho
slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já
u něho a on u mě.“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen
my...
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu Adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním
a s těmi, kdo jsou kolem nás, a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která
nám znemožňuje jít po jeho cestách...
Jak jen toužím,
abys prožil Advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.
Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých přáních.
A přece jsem ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh.

Jak jen toužím, abys prožil Advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě a ve tvém srdci.
Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.
Převzato z www.vira.cz

Požehnání adventního věnce
Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět,
kterým si v Adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam.
Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout požehnání adventního
věnce.
Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že
všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu
spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat
nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách,
které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.
Návrh pro žehnání adventního věnce, které se může pomodlit kdokoliv:
Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.
Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.
Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.
Požehnej těm, kteří jsou nemocní
a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
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Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.
Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.
Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech,
při práci a vůbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.
Převzato z www.vira.cz, zpracováno z knih Anselma Grüna:
Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha
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Drobné sakrální památky na Vodňansku

Kaplička sv. Máří Magdaleny ve Vodňanských Svobodných
Horách
Nachází se na stráni na pokraji lesa u cesty proti penzionu - „Šťástků statku“ ve Vodňanských Svobodných Horách. V místě stejně nenápadném
jako odlehlém od civilizace.
Vznik kapličky můžeme datovat, jak praví ústní tradice, ke konci
18. století. Snad kolem roku 1790. V té době žil ve Vodňanských Svobodných
Horách hospodář Kotrch. Měl syna Vojtěcha, jenž se sousedy z Hor chodíval
na dříví, zvláště do lesa zvaného Koráz. V blíže nezjistitelný den a rok, bylo
to v zimě koncem 18. století jak výše uvedeno, byl na další ze svých dřevorubeckých vycházek. Vyhlédl si krásnou ztepilou borovici. Práce šla od ruky,
po chvíli sosna klesala k zemi. V hustém porostu však tak nešťastně, že se při
svém pádu zapřela do korun okolních stromů. Podťatá, nakloněná, visíc v prostoru. Přes veškeré úsilí se Vojtěchovi ani jeho kamarádům nepodařilo kmen
dostat k zemi. Proto jej zanechali jak byl a odešli domů. Snad větrné počasí by
časem mohlo pomoci.
I další dny pokračovali dřevorubci v práci v okolním lese. I Vojtěch.
Třetí den mu jeho devítiletá sestra Magdalena nesla, jako obvykle, do lesa
oběd. Ve chvíli, kdy procházela kolem nakloněné borovice, poryv větru nebo jen sama tíže stromu způsobila, že strom se znenadání začal
řítit k zemi. Madlenka, jak jí všichni
říkali, v úžasu z hřmotného pádu
kmene nestačila utéci. Zůstala pod
padlou borovou korunou. Těžce
zraněná sténala bolestí. Dřevorubci, jež pracovali opodál, se seběhli jí
pomoci. Narychlo vyrobili nosítka
z větví, která vyložili mechem. Naložili ji opatrně na ně a nesli domů,
do blízké chalupy. Když už vycházeli z lesa a blížili se k rodné chalupě,
která byla na dohled, vydechla Madlenka naposledy…
Tatínek, hospodář Kotrch, nechal po čase vyřezat sochu sv. Máří
Magdaleny, patronky své zemřelé

dcery. Tu vetkl do sloupku, který na místě, kde vyhasl život jeho milované
dcerky, postavil.
Po čase, který se na sošce i sloupku neblaze projevil, nechal pozdější
hospodář ve stavení, jistý Brašnička, sochu opravit. Místo poškozeného sloupku na témže místě postavil kapličku a sošku umístil do ní.
O sošce víme, že byla dřevěná a nemalých rozměrů. Vyplňovala celý
výklenek, v poloviční velikosti skutečné postavy sedící ženy. Místní lidé měli
kapličku rádi, často ji zdobili květinami, když bylo třeba i opravili. Časem,
z obav před nenechavci, přišla na výklenek kovaná mřížka. Později i zámek.
Ani ten nezabránil, aby dřevěnou sv. Máří po válce (té druhé) kdosi ukradl.
Nahradil ji prostý obrázek. Ale i to ukazuje, že popisované místo je stále živé
a místní jej mají stále rádi.
Slušelo by se ztratit slovo i o samotné sv. Máří. Její jméno nese i nepoměrně známější kaple na Lázni i další památky v okolí. Skutečná Marie z Magdaly, jak zní její opravdové jméno, byla současnicí Ježíšovou. Snad o málo starší, než On. Marie dostala své druhé jméno podle rodné obce Magdala, která se
nachází na západním břehu Genezaretského jezera ve Svaté zemi. Ježíš ji podle
biblického podání uzdravil z posedlosti a ona jej poté z vděčnosti následovala.
Až pod kříž, kde byla svědkem jeho skonu. Po svém Zmrtvýchvstání se jí Ježíš
zjevil a pověřil ji, aby podala zprávu ostatním o této skutečnosti. Pak
existují již jen legendy. Podle jedné např. se svým bratrem Lazarem
a sestrou Martou odjela lodí do jižní Francie hlásat evangelium. Podle jiné se usadila ve východní části
Provence, kde prý kolem poloviny
1. století zemřela.
Ať tak nebo tak, na Vodňansku máme podle ní pojmenovaných, jako vzpomínku, několik
památek se zajímavou minulostí.
Při procházkách kolem nich se
můžeme zahloubat do událostí
místních, často tragických. Nebo
do opravdových, biblických. Možná nám mají co říci.
Robert Huneš, foto Petr Totín

Celodiecézní pouť v Nových Hradech 1. října 2016
se stala krásným završením letošního Roku milosrdenství. Nasměrovala poutníky do městečka nedaleko „jihočeských Lurd“ (Dobré Vody
u Nových Hradů), kde je také jedna z Bran milosrdenství. Z našich farností se
zúčastnil také plný autobus poutníků všeho věku i s P. Tomášem.
Páteční předvečer poutního setkání byl připravený pro mladé. Program zahájila na náměstí sušická kapela Memento, pak se mládež přesunula
do prostor zdejšího Kláštera Božího Milosrdenství, dříve servitů, aby zde zavzpomínali na Celosvětové setkání mladých v Krakově, společně si povídali
a zahráli hry. Setkání v klášteře vyvrcholilo společnou modlitbou – večerními
chválami s pelhřimovskou kapelou a noční mší svatou při svíčkách.
Sobotní dopoledne přivedlo do Nových Hradů stovky poutníků. Skupiny farníků doprovázené svými kněžími, rodiny s dětmi i prarodiči, pro každého se něco našlo: soutěže pro děti, setkání s řeholními řády, čtení pohádkové babičky i poučení na přednáškách nebo prezentace pomáhajících profesí.
Děti se na začátku, u živé brány milosrdenství, seznámily s příběhem svaté
Bakhity, ženy, která byla otrokyní a také první světicí z Afriky. Jejich úkolem
bylo projít deseti stanovišti a plnit zde různé práce, za které dostávaly zlaťáky,
které mohly na konci hry dát do společné pokladničky na vykoupení otroků.
Zlaťáky se pak vymění za opravdové peníze a budou poslány do zemí, kde
i dnes stále otroci žijí.
V prostorách zámku mezitím pro dospělé a seniory probíhaly přednášky Mons. Aleše Opatrného na téma Senior poučující – naslouchající modlící se a rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly Milosrdenství
stokrát jinak. Pro velký
počet zájemců a malou
kapacitu zámeckých
sálů byly přednášky
zdvojeny. V klášterním refektáři přednášel
Mgr. Tomas van Zavrel
na téma Předávání víry
v rodině, v kostele byla
také příležitost ke svátosti smíření.
Překrásná
zahrada zámku kypěla

životem. Všude stály stánky: s koláčky nebo stánek Charity, Papežských misijních děl, stánek se zmrzlinou a také hasičská auta. Pro všechny účastníky
byl v poledne připraven guláš, který prodávali hasiči. Po malém jezírku se
vozily děti na loďce a opodál se otřásal pod jejich dováděním nafukovací hrad.
Zpoza mraků vykouklo sluníčko během divadla Víti Marčíka a hřálo i při slavnostní pontifikální mši svaté, jež se konala pod širým nebem za zámkem. Lidé
seděli na lavičkách umístěných na veliké louce, mnozí i na volném prostranství za lavičkami. Mši, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Vlastimil Kročil,
hudebně doprovodil borovanský chrámový sbor a žesťový kvintet. Na závěr
celého tohoto krásného setkání vypustily děti k nebi růžové balónky ve tvaru
srdce, na znamení lásky a milosrdenství.

Z přednášek:
SENIOR POUČUJÍCÍ – NASLOUCHAJÍCÍ – MODLÍCÍ SE
Všichni vnímáme, že mezi generacemi je určité pnutí, které bylo vždycky, ale v dnešní době je zesíleno rychlostí změn v životě společnosti a rychlým
technickým rozvojem. Senioři by rádi předali životní zkušenosti mladé generaci, jenže naráží na obtíže a jsou odmítáni. Mons. Opatrný vysvětlil, o co jde
v dnešní době mladému člověku. Chce být chápán a respektován. I když chtějí
v životě všechno jinak, přesto hledají u starší generace důvěru, povzbuzení,
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jistotu a lásku. Nechtějí být jen kritizováni a poučováni zkušenostmi starší
generace. Proto by se senioři měli vyhnout nežádoucím radám a spíše by měli
být v postoji naslouchání. Rodiče drží otěže, a proto je dovoleno babičkám
a dědečkům i rozmazlování. A především se musí starší generace modlit.
Modlitba není jen nouzové řešení, ale je to prostředek, jak dosáhneme svého
bez určování termínů a bez zoufalství, že už je asi všechno zbytečné… A k této
modlitbě pak patří i doprovázení s vírou a láskou. Modlitba v této situaci je
možnost a nakonec se vždycky můžeme modlit za spásu člověka, což je někdy
v daných těžkých situacích to nejdůležitější.
MILOSRDENSTVÍ STOKRÁT JINAK
Doc. Machula vysvětlil, co to je milosrdenství, jaké má konkrétní podoby a jak je důležité v praktickém životě křesťana. V antické filosofii se řadí
milosrdenství mezi vášně – určitý smutek nad zlem, které postihuje ty, kdo si
to nezaslouží. Antická filosofie nehodnotí milosrdenství negativně, ale také
mu nepřikládá zásadní hodnotu. U stoiků jsou vášně zásadním nebezpečím
pro duši, a proto milosrdenství odmítají jako nemoc ducha – reakce způsobená pohledem na trápení druhých, smutek nad zlem. Podle stoiků je milosrdenství stejnou chybou jako krutost, a proto je potřeba jej odmítnout. Moudrý
muž podporuje, pomáhá, ale nemá být soucitný – milosrdný, spíš duševně
vyrovnaný. Dále pan docent vysvětlil pojetí milosrdenství v Bibli a v učení církevních Otců. Tomáš Akvinský dává do souvislosti lásku a milosrdenství. Láska je ctnost, kterou člověku vlévá Bůh, a úkonem ctnosti je jednání s láskou.
Takové chápání milosrdenství přichází až s křesťanstvím. Tradičně se všem
úkonům lásky říká almužna, která se nesoustřeďuje jen na vnější pomoc tělesnou, ale je také duchovní, ta je v křesťanství někdy prioritní, ale úzce spolu
souvisí. Z lásky daný dar přivádí dárce blíže k Bohu, protože jde o následování
Božích přikázání, a tedy připodobňování se Bohu. Obdarovaného pak takový
dar vede k vděčnosti a modlitbě za svého dobrodince. Křesťanská teologie rozděluje almužnu na sedm tělesných a sedm duchovních skutků.
PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ
Při křtu slibují rodiče, že dítě vychovají ve víře. Tak se stávají prvními
svědky Evangelia. Povinností každého křesťana je hlásat Evangelium. A v současné době, kdy je svět odcizený, ba nepřátelský vůči katolické církvi, mají
křesťanské rodiny ještě větší význam: mají být ohnisky živé a zapalující víry.
A jak na to? Pár cenných rad zaznělo i v této přednášce.
Připravila Marta Mrvíková a kol.
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Odhalena pamětní deska statečnému knězi
V neděli 9. října
dopoledne byla na budově
vodňanské fary slavnostně odhalena pamětní deska
ke cti mons. Tomáše Beránka. Žil a působil zde dvacet
let (1930 - 1950). Připomenuli jsme si jeho pohnutý
osud, kdy byl tento náš kněz
8. února 1950 na vodňanské
faře zatčen příslušníky Státní
bezpečnosti a uvězněn. Tento účastník odboje, který se za nacistické okupace
postavil např. proti odstraňování křížů ze škol, odebrání zvonů nacisty z odňanského kostela nebo vyjadřoval vlastenecké postoje ve svých kázáních (dvakrát vyšetřován gestapem), byl obviněn z organizování protistátní činnosti,
rozšiřování protistátních letáků a peticí, tj. pastýřských listů, exkomunikačního dekretu komunistů, z kontaktů s osobami, jež převáděly lidi ohrožené
zatčením za hranice aj. Po týrání v lágrech Leopoldov a Mírov zemřel na následky mučení 3. 12. 1954. Pohřeb ve Vodňanech nebyl tehdy komunistickými orgány povolen, proto byl mons. Beránek pohřben do společné šachty
a následně do vězeňského hrobu č. 1357 v Brně. Teprve v roce 1968 byly jeho
ostatky exhumovány a uloženy na vodňanském hřbitově.
Pamětní desku požehnal současný duchovní správce římskokatolické
farnosti - shodou okolností jmenovec mons. Beránka - P. Tomáš Hajda. Aktu
se zúčastnilo na sedm desítek spoluobčanů.
Odhalení pamětní desky bylo
zakončeno společným zpěvem přítomných písně Bože, chválíme Tebe
(Te Deum Laudamus). Proč touto
písní? Po vynesení rozsudku 3. 2.
1951 Státním soudem na 11 let žaláře, dle svědectví pamětníků, pan
vikář v soudní síni vstal a tento hymnus začal nahlas zpívat. Ostatní odsouzení se k němu v té chvíli přidali...
Robert Huneš, foto Petr Totín

Misijní neděle
Na neděli 23. října připadl Den modliteb za misie. Na to jsme při mši svaté
pamatovali nejen sbírkou,
určenou pro potřeby Papežského misijního díla, ale také
divadelním představením,
přímluvami dětí, průvodem

s dary jednotlivých světadílů a misijním trhem.
Přede mší svatou jsme mohli zhlédnout půlhodinový snímek o těžkém
životě dětí v současné Ugandě. (Tento film můžete vidět na internetu - odkaz je na farním webu www.
farnostvodnany.cz/cs/fotogalerie.) Právě jim je z rozhodnutí našich dětí určen
výtěžek z misijního trhu.
Při promluvě vystoupily děti ze souboru Chelčické štěstí s divadelní hrou
O milosrdném Samaritánovi, která se přesně hodila
k tématu. Zpracování Ježíšova podobenství bylo velmi pěkně zdramatizováno a výtečně sehráno.

Po mši svaté proběhl v zadní části kostela jarmark, kdy se za symbolické ceny prodávaly různé drobnosti, výpěstky ze zahrádek či dobroty napečené
dětmi a jejich maminkami.
Děkujeme všem, kdo se na této akci jakkoliv podíleli :-)
Petr Totín

Liturgický kalendář
Ne
6. 11. 32. neděle v mezidobí
St
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čt
10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Pá
11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
So
12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Ne
13. 11. 33. neděle v mezidobí
Út
15. 11. Nezávazná památka sv. Alberta Velikého,
		
biskupa a učitele církve
St
16. 11. Nezávazná památka sv. Markéty Skotské,
		
nebo sv. Gertrudy, panny
Čt
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Pá
18. 11. Nezávazná památka posvěcení římských bazilik
		
sv. apoštolů Petra a Pavla
Ne
20. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Po
21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Út
22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
St
23. 11. Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Čt
24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Pá
25. 11. Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské,
		
panny a mučednice
Ne
27. 11. 1. neděle adventní, začíná cyklus A nedělního mešního
		
lekcionáře, je možno žehnat adventní věnec
St
30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
So
3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Ne
4. 12. 2. neděle adventní
Út
6. 12. SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA,
		
hlavního patrona českobudějovické diecéze
St
7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Čt
8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE,
		
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Pá
9. 12. Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Ne
11. 12. 3. neděle adventní
Po
12. 12. Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
Út
13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
St
14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Ne
18. 12. 4. neděle adventní
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Knižní sloupek
Rodiče Terezie z Lisieux (2. vydání)
Hélene Monginová
brož., 143 s., 179 Kč
Životopis manželů Martinových, rodičů svaté Terezie z Lisieux, kteří byli v roce 2008 zapsáni na seznam blahoslavených, představuje hlavní linie jejich
křesťanského a rodinného života, jenž byl příkladem
nejen jejich současníkům, ale je vzorem i pro dnešní
sekularizovanou společnost.
Smrt nemá poslední slovo
Cristiana Pacciniová, Simone Troisi
brož., 128 s., 219 Kč
Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech
na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. Pro ni a manžela Enrica
to bylo už třetí dítě, které čekali, ale první, které přežilo a narodilo se zdravé. Kniha vypráví příběh, kde
nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé
zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed
bouře.
Moje modlitební kniha
Anselm Grün
váz., 248 s., 179 Kč
Sbírka oblíbených modliteb Anselma Grüna zahrnuje nejen modlitby vytvořené autorem pro různé příležitosti, například večerní a ranní modlitbu, modlitbu v nemoci, modlitby s dětmi, žehnací modlitby,
ale i některé žalmy nebo modlitby významných osobností.
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Bohoslužby listopad - prosinec
úterý

1. 11. vizte níže
Vodňany

středa

2. 11.
9. 11. a 14. 12.
7. 12.
16. 11. a 21. 12.
23. 11. a 28. 12.
30. 11.

čtvrtek
pátek
sobota

neděle

8.00

vizte níže
Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Skočice
Vodňany
Vodňany DD
Vodňany

9.30
13.00
17.00
17.00
17.15
9.30
17.15

5. 11. Lomec
12. 11. Vodňany DD
3. 12. Lomec
Chelčice

14.30
9.45
10.00
17.30

Skočice
Vodňany
Chelčice
Lomec

8.00 (12. 11. v 17.00)
9.30 (13. 11. v 8.00)
9.30 (jen 13. 11.)
11.00

DD - domov důchodců
případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Slavnost Všech svatých - úterý 1. listopadu
6.30 - Lomec - mše svatá
8.00 - Vodňany - mše svatá
16.00 - Skočice - bohoslužba slova
16.00 - Chelčice - mše svatá
Památka zesnulých - středa 2. listopadu
6.30 - Lomec - mše svatá
16.00 - Skočice - mše svatá
16.00 - Chelčice - bohoslužba slova
18.00 - Vodňany - mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
sobota 12. listopadu
9.45 - dušičková mše svatá za zemřelé klienty v DD Vodňany

Akce
▶ ne 30. 10. - Změna času ze 3.00
na 2.00
▶ út 1. 11. - ÚTOK NA NEBE
Podpořme každý dle svých možností iniciativu kardinála Raymonda Burkeho, modlit se každý první
den v měsíci růženec na úmysl ABY
CÍRKEV OPĚT OZÁŘILO SVĚTLO PRAVDY A V SRDCÍCH VĚŘÍCÍCH ZAVLÁDL MÍR. „Situace
v církvi je natolik vážná a zlo se šíří
církví i světem tak rychle a působí
v takovém rozsahu, že mnoho lidí
ztrácí odvahu. Potřebujeme Boží pomoc. Nejlepší způsob, jak se postavit
proti zlu potratů, eutanázie, homosexualismu, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu,
je zaútočit na nebe.“
▶ čt 3. 11. v 18.00 - 19.00 Adorace
slovem a zpěvy doprovodí sborek
mladých + příležitost k svátosti
smíření *
▶ pá 4. 11. - po mši sv. krátká adorace a svátostné požehnání *
▶ čt 10. 11. v 18.00 - 18.30 Adorace*
▶ čt 10. 11. v 19.00 Přednáška ČKA,
v městské galerii °
▶ čt 17. 11. v 18.00 - 18.30 Adorace*
▶ čt 24. 11. v 18.00 - 18.30 Adorace*

▶ út 29. 11. v 7.30 - 7.50 Rorátní
zpěvy *
▶ čt 1. 12. v 18.00 - 19.00 Adorace
slovem a zpěvy doprovodí sborek
mladých + příležitost k svátosti smíření *
▶ čt 1. 12. - ÚTOK NA NEBE
(vizte 1. 11.)
▶ pá 2. 12. po mši krátká adorace
a svátostné požehnání *
▶ ne 4. 12. Adventní mše pro děti
s překvapením Vodňany 9.30 *
▶ ne 4. 12. ve 15.00 Charitativní adventní koncet v kostele ve Skočicích,
dětská mikulášská mše a adventní
trh, z něhož výtěžek půjde na akce
pro děti
▶ út 6. 12. v 7.30 - 7.50 Rorátní zpěvy a mše svatá v 8.00 ze slavnosti sv.
Mikuláše
▶ čt 8. 12. v 17.15 Mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného Početí Panny
Marie. Adorace nebude! *
▶ út 13. 12. v 7.30 - 7.50 Rorátní
zpěvy *
▶ čt 15. 12. v 18.00 - 18.30 Adorace*
▶ út 20. 12. v 7.30 - 7.50 Rorátní
zpěvy *
* - v kostele Narození Panny Marie
° - bližší informace uvnitř čísla

Přednáška ČKA Vodňany

Jerzy Popiełuszko

Neobyčejný život novodobého mučedníka
pro pravdu
Mgr. Michael Sekyrka

„Přemáhat zlo dobrem“
čt 10. listopad - 19.00
Zastavení bude věnováno blahoslavenému Jerzy Popieluszkovi, narozenému roku 1947, kaplanovi Solidarity,
obránci utlačovaných v Polsku 80. let
20. století, který byl ubit komunistickou tajnou policií roku 1984.
Vstupné: dobrovolné
Místo konání: městská galerie
ve Vodňanech

Lomecké poutě
so 5. 11. - 14.30 - Dušičková,
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, Sušice
so 3. 12. - 10.00 - Adventní,
P. Mgr. Josef M. Pojezdný O. Praem., opat strahovský
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