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VÁNOCE

Milí farníci,
každoročně se opakující svátky Narození Božího Syna vyžadují od nás
takovou přípravu a takový přístup, aby se tato jedinečná událost nikdy nestala
samozřejmostí a odolala banalizaci, jakou ji zavalil tento svět. Bůh nemiluje
humbuk. Vždy znovu nás musí šokovat skutečnost, jak málo záleželo Bohu
na tom, aby svým příchodem ohromil svět. Boží Syn, skrze něhož všechno
bylo stvořeno, přichází mezi nás jako bezdomovec, a informace o tom byla
sdělena jen několika příslušníkům nejnižší společenské třídy, kteří sotva budou platit před světem za spolehlivé svědky. Anděl, který oznámil pastýřům
zprávu o novorozeném Králi, dal jim jen nejprostší a nejlidštější indicie: jedná
se o dítě v plénkách, uložené do žlabu, ze kterého se jinak krmí zvířata. To
jim stačilo, aby byli nasměrováni nikoliv někam do paláce nebo do lidských
příbytků, ale aby vyhledali jeskyni určenou pro dobytek. V místě samém panovala nejvyšší prostota a žádné jiné divy na svědectví narozeného Božího
Syna se tu nekonaly. Příchod a vyprávění pastýřů byly dokonce pro samotné
přechodné obyvatele neobvyklého příbytku velkým překvapením.
Jelikož však pastýři uvěřili, dostalo se jim milosti, že spatřili všemohoucího Boha jako Novorozeně, dokonale nemotorné, bezbranné, které má
k dispozici jen své neohrabané pohyby a svůj dětský pláč.
Je velká škoda, že vánoční doba trvá tak krátce - od 25. prosince 2016
do 8. ledna 2017, kdy svátkem Křtu Páně končí. U postavy Boha v osobě dítěte
stojí za to setrvat trochu déle než dva týdny. To není sentimentální záležitost,
ale docela fundamentální katecheze, čili základní katecheze, ve které k nám
Nemluvně promlouvá velice výmluvným způsobem o nejhlubší podstatě
křesťanství. To, co bude Boží Syn později formulovat jako takřka kategorický
imperativ „Nebudete-li jako maličcí…“, tomu se jako náš Vzor a Učitel s předstihem třiceti let podřídil jako první. Bůh Otec se v lásce k nám nenechá překonat tím, co je z forem lásky zde na zemi nejkrásnější, a to láska, jakou známe
mezi matkou a dítětem. Tento vztah totiž nejvíce odpovídá vztahu, který má
panovat mezi Bohem a jeho tvorem: dítě všechno má, přijímá od své matky,
která ho bezmezně miluje, protože v něm oprávněně vidí plod a obraz sebe
samé. Její dítě je na ní zcela závislé a ona pokračuje v tom, co dosud dělala,
a i nadále mu dává sama sebe za pokrm.
To, co děťátko jen instinktivně cítí a prožívá, to všechno jako Boží děti
můžeme a máme prožívat s plným vědomím. Nikdy nejsme vystaveni nebezpečí, že bychom Boží otcovsko-mateřskou lásku přecenili, že bychom se mohli
zklamat v tom, v čem jako děti na svého Otce spoléháme. Problémem je spíše
to, že zatímco dětské lásce, odevzdanosti a důvěře k vlastní matce s rostoucím

sebevědomím a osamostatňováním se odrůstáme a svým způsobem vzdalujeme, vůči Bohu máme tento stav dětství naopak stále uvědoměleji prohlubovat a prožívat. „Dospívání“ Božího dítěte se neprojevuje v osamostatňování,
ale v uvědomělém upevňování a stále hlubším ponoření do onoho „dětského“
vztahu k nejlepšímu Otci.
S tímto Bohem chtěným stavem a vztahem těsně souvisí dar Eucharistie. To je nejgeniálnější „vynález“ Boží moudrosti a všemohoucnosti, který
dokonale odpovídá a slouží stavu našeho trvalého dětství. Při svatém přijímání, při této nejvznešenější chvíli našeho božského „kojení“, máme nejživěji
a nejhlouběji prožívat stav svého nezaslouženého dětství.
Milí farníci, my potřebujeme Vánoce a vánoční dobu, protože to je
prožívání nikoliv nějakého kouzla, ale největšího vpravdě světodějného průsečíku, kdy se Bůh spojuje s člověkem a člověk s Bohem. Potřebujeme dostatek
času, abychom si mohli stále uvědomovat a prožívat, že velikost, ke které jsme
v tom průsečíků pozdviženi, nás musí vést k nejhlubší pokoře. Že to je pokora,
která nás nesnižuje, ale povyšuje, to je průsečík, ve kterém je NIC pozvedáno
k nejdůvěrnějšímu osobnímu styku s Tím, který je VŠECHNO. To je pravý
a skutečný zdroj opravdové křesťanské radosti, která je tak hluboká a pevná, že
ji pak nemůže nic zkalit a zadržet. Ani mučednická smrt. Proto si Církev může
dovolit ten veliký, zdánlivě absurdní kontrast, že hned první den vánočního
oktávu se odívá do rudého roucha, aby oslavila krev prvomučedníka.
Milí farníci, přeji vám pravou vánoční radost.
Váš otec Tomáš vám všem žehná a prosí o modlitbu.
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Vánoce - který dar nejvíc potěší?
Přicházejí Vánoce - čas dárků !
V době vánočních svátků se často v myšlenkách vracíme do svého dětství. Vybavují se nám vzpomínky na slavnostní chvíle v rodinném kruhu, rostoucí napětí při rozdávání dárků, znovu si připomínáme tajuplnou atmosféru
tiché noci... Snad nikdy nezapomenu na jeden zážitek, který rád vyprávím
svým dětem u štědrovečerního stolu.
Vyrostl jsem v rodině obchodníka, kde jsme se už jako děti musely
hbitě ohánět. Nejvíc práce jsme měly každým rokem o vánočních svátcích. Ale
na Štědrý den zavládla slavnostní nálada. Večer se pak celá naše rodina sešla
u svátečního stolu.
K večeři jsme zvali také naše přátele. Zvláště si vzpomínám na jednu
vdovu, která přišla za války o svůj domov a našla u naší rodiny přístřeší. Říkali
jsme jí teta Klára. Na Štědrý večer byla vždy přizvána k nadílce.
Můj nejmilejší dárek
Čekání na dárky mi vždy připadalo strašně dlouhé. Ještě jedna píseň,
ještě jedna modlitba a konečně je tu nadílka. Velký stůl, na kterém ležely dárky, byl přikryt ubrusem. Jako nejmladší jsem mohl začít s jejich rozbalováním.
Ještě dnes vidím před sebou svůj první dárek. Byla to krásná skříňka s nářadím, kterou mi tatínek sám vyrobil. Dříve než jsem mohl tatínkovi poděkovat,
podala mi také teta Klára svůj dárek – jasně červený bagr. Byl jednoduchý,
z umělé hmoty, neměl dálkové ovládání ani motor, ale ta červená barva mě
naprosto fascinovala. Tato hračka mě natolik upoutala, že jsem si cenného
dárku, který mi vyrobil tatínek, až do konce večera vůbec nevšímal. Teta Klára
byla úplně dojata mým nadšením. A tak jsem byl celý Štědrý večer bagristou.
Bagroval jsem sušenky a ořechy z misky na talíř. Úplně jsem se zamiloval do
té plastové hračky a nemohl se od ní vůbec odtrhnout. Myslím, že jsem si bagr
vzal s sebou i do postele. Hrál jsem si s ním každý den, od rána do večera. Brzy
se mi však pokazil. Byl jsem z toho velmi smutný.
Zapomenutý dárek
Až po několika dnech jsem si vzpomněl na skříňku s nářadím, dárek
od tatínka. Po celou tu dobu ležela pod vánočním stromkem. Vytáhl jsem ji
a obdivoval její masivní, kvalitní dřevo s uměleckým kováním. Každý kousek
nářadí byl pečlivě upevněn v patřičných přihrádkách. Celá skříňka byla nalakovaná a opatřená zámkem – úžasné, nádherné dílo! Až v této chvíli jsem
si uvědomil, kolik času a námahy to muselo tatínka stát, aby mi mohl dát ta-

kový dárek. Ráno v šest hodin odcházel do obchodu a málokdy se vrátil před
osmou večer. Potom zase hned zmizel ve své pracovně. Dárek mi tedy musel
vyrábět po nocích! Tolik jsem pro něj znamenal, že mi obětoval hodiny svého
spánku. A já jsem si jeho dárku nevšímal. Smutně jsem šel za tatínkem. Teprve teď jsem mu pověděl, že se mi jeho dárek opravdu líbí. Moc toho neřekl.
Pohladil mě a dal mi radu, abych brzy začal s nářadím něco kutit. Pocítil jsem
velkou úlevu.
Lidmi zapomenutý dar
Také my možná zapomínáme na jeden vzácný dar. Je určen každému
z nás a je životně důležitý. Bůh ve své lásce daroval lidem svého Syna Ježíše
Krista. Poslal ho na zem, aby nám otevřel cestu k plnému životu. Ježíš zemřel
za naše hříchy a tím nás zachránil pro věčný život. Bůh nám dal to nejdražší.
My se však mnohdy zabýváme jen bezcennými věcmi a přitom nám tento
pravý a jedinečný dar uniká. Měli bychom si včas uvědomit, co je pro nás skutečně hodnotné, ne až tehdy, když poznáme, že nás stejně tento svět nemůže
uspokojit. Mohlo by být totiž pozdě. Život je příliš krátký na to, abychom
mohli ztrácet čas neužitečnými věcmi.
Vánoce zůstanou chudé,
pokud nám půjde jen o krásné dárky.
Hodnotu dostanou pouze tehdy,
když přijmeme do svého života Ježíše,
který byl poslán jako Boží dar
pro tento nešťastný a beznadějný svět.
On je darem od Boha, nad který nic
není vzácnějšího.
Převzato z www.vira.cz

Pozvání k Tříkrálové sbírce
Opět jako v předchozích letech zvou dobrovolníci Charity Česká republika z farností Vodňany,
Skočice, Chelčice, Lomec, Bavorov a Bílsko k Tříkrálové sbírce. Koledování zahajujeme na vodňanské
faře, kde vyřídíme potřebné náležitosti, a po požehnání od otce Tomáše se rozcházíme za dárci. Dá-li
Bůh, shromáždíme se na faře v lednu 2017 v sobotu
7. 1. v 8:45 hod. a v neděli odpoledne ve 13:00 hod.
Pravidla pro koledování se nemění: vedoucí skupinek mají průkazku Charity Česká republika, bílé
pokladničky jsou označeny červenobílým logem
charity a zapečetění mají potvrzeno buď MěÚ Vodňany nebo MěÚ Bavorov.
65% ze získaných prostředků budeme moci
opět použít na osvědčené okruhy potřeb – pro Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, příspěvek
na realizaci Domova Žlutý petrklíč na Lomci pro lidi
se zdravotním postižením, pro terapeutickou dílnu
Domova sv. Linharta v Chelčicích, na přímou pomoc potřebným v regionu a volnočasový program
pro koledníky. Další část slouží projektům charity
v naší vlasti i cizině.
Částka roku 2016 pro Vodňansko a Bavorovsko ve výši Kč 170 355,- dosud posloužila takto: Příspěvky organizacím - hospici v Prachaticích
Kč 35 596,-, na vybudování Domova Žlutý petrklíč
na Lomci Kč 35 596,-, pro terapeutickou dílnu Domova v Chelčicích Kč 10 000,-, na zařízení Diecézní
charity pro seniory Kč 20 000,-. Přímá pomoc potřebným byla poskytnuta 12 rodinám s dětmi, kdy
nebylo možné získat jiný příspěvek, v celkové výši
Kč 49 827,- (příspěvek v nouzi, na pobyt ve speciálních zařízeních, na speciální vyšetření, školní aktivity, hudební vzdělání, letní tábory, podpora studia). Na volnočasový program pro koledníky bylo
věnováno Kč 9 047,-. Za aktivní účast na programu
pro koledníky patří velký dík lomeckým sestřičkám,

pracovnicím Domova sv. Linharta v Chelčicích a dalším dobrovolníkům.
Zbývající prostředky zůstávají k dispozici pro další naléhavé případy.
Děkujeme všem, kteří mají oči otevřené, dokážou vidět potřeby bližních a nabídnout a zprostředkovat pomoc.
Tříkrálové koledování je současně příležitostí popřát mnoha lidem
na počátku roku „štěstí, zdraví, dlouhá léta“ a koledníci připojí také prosbu
o Boží požehnání: Christus mansionem benedicat – Ať Kristus žehná tomuto
příbytku.
Těšíme se na setkání s lidmi dobré vůle a děkujeme všem, kteří se
účastní této dobročinné akce jako dárci či pomocníci, a zveme do řad dobrovolníků další koledníky. Prosíme, přihlaste se – nečekejte na poslední chvíli.
Bližší informace podá Marie Horáková, tel. 731 974 731, 383 383 638,
a Lenka Ebelová, tel. 728 073 560.
Marie Horáková, místní koordinátor
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Dětská mše svatá s Mikulášem
Letošní mikulášskou mši svatou
s účastí dětí z náboženství 4. prosince doprovázely svým zpěvem hlavně děti samy.
Při promluvě p. faráře podle liturgického
čtení se mohly přenést do představy nebeského života, kde si jednou budou
všichni navzájem přáteli jako i vlk s beránkem, což jim na závěr potvrdila nebeská návštěva sv. Mikuláše. Ten letos rozdal více než 40 balíčků s mlsnotami
a malou připomínkou své vzorové dobroty.
(Mikuláš z Myry biskup je, on všechno živé miluje.
Mikuláš z Myry přichází a vše dobré jej provází.
On Boží lásku v srdci má, všem dobré přeje, pomáhá.
Děkujeme, Mikuláši, že Boží lásku přinášíš.)
Tuto slavnost doplnil ještě předvánoční trh s výtěžkem přes 3.500 Kč na katechetické potřeby pro děti - prodávaly se hlavně různé dárkové výrobky dětí
a rodičů. Děkujeme všem dobrodincům a za Boží pomoc.
Katechetky Marta a Katka, foto Petr Totín

Benefiční koncert ve Skočicích
Odpoledne 2. adventní neděle patřilo letos ve skočickém kostele tradičně už poněkolikáté benefičnímu koncertu, na kterém vystoupila houslistka
Lenka Ambrožová a další ochotní hudebníci a přednášející, tentokrát podruhé na podporu Domova Žlutý Petrklíč. Tento spolek chce poskytovat potřebné
sociální služby a další aktivity ve prospěch lidí s mentálním a kombinovaným
postižením a umožnit rodinám, které pečují o takového svého blízkého člena,
žít plnohodnotný život a zároveň podpořit jeho setrvání v přirozeném prostředí s rodinou. Začíná se klubat ze svých začátků v části budov kláštera sester
na Lomci za velkého úsilí předsedkyně stejnojmenného spolku
Zdeňky Čížkové
a
představené
sestry Kláry. Obě
o
současném
stavu
příprav
všechny informovaly a výtěžek ze vstupného
i z následného

bohatého trhu z darovaných
předmětů a dobrot a dar
obce (celkem více než 13 tisíc Kč) s vděčností přijaly
- díky všem dobrodincům
a organizátorům.
Katechetky Marta a Katka,
foto Jaroslav Šídlo

Kamarád Proglas
Jistě už jste za více než 20 let jeho existence slyšeli aspoň o něm, i když
třeba jeho vysílání neposloucháte. Chtěla bych vám však dosvědčit, že stojí
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za to si Proglas aspoň občas naladit.
Možná většina lidí si pouští spíš televizi a ve velké nabídce vysílacích
stanic různé kvality taky našli křesťanskou Noe. Ta je s Proglasem bezkonkurenčním sesterským médiem, vzájemně na sebe upozorňují, protože jim jde
o totéž. A hlavně – neprochází jimi jako jinými kanály žádné splašky.
Rádio si často pouští lidé při jízdě autem, ale zkusili jste u něj například různé domácí práce či aspoň jako zvukovou kulisu, ze které občas člověku něco zazní přes uši rovnou do srdce?
Zvykla jsem si na Proglas při dlouhé mateřské dovolené, kdy doma
trochu schází dostatek rozumných podnětů a slov mezi dětským brebentěním.
Od té doby se nám zařadily některé proglasové pořady téměř do rodinných rituálů. Základní struktura vysílání je totiž i po tolika letech spolehlivě neměnná, protože vychází z přirozeného řádu běžného denního života. S Proglasem
se vhodně odliší den všední a sváteční, různá liturgická období, vede k modlitbě ranní, polední i večerní, nabízí programy vzdělávací i odpočinkové, pro
děti i seniory, hudbu všech slušných žánrů se zajímavými komentáři i zprávami, mše sv. či aktuality z různých míst a mnohé další z křesťanského světa.
S jeho hlasateli se stanete snadno přáteli, ač je neznáte – umí dotvářet
rodinnou atmosféru. Nevnucují žádné reklamy, a není mi stále jasné, jak provoz takového radia může být hrazen pouze z dobrovolných příspěvků posluchačů. Vždyť např. v naší farnosti na něj společně vybereme 3x ročně pouhých
3 – 6 tisíc Kč.
Každý, kdo přispěje libovolnou částkou a uvede svou adresu, dostává
začátkem února proglasový magazín Vlnění. Není problém se také přihlásit
jako člen Klubu přátel a proglasový Zpravodaj pak dostávat ještě v červnu
a říjnu. Zbylé výtisky necháváme pro ostatní volně na poslední lavici v kostele. Tento jejich dárek, který jako vodňanský KaPr (Kamarád Proglasu) distribuujeme pokaždé ze společného vodňanského balíčku všem osobně, je pak
vždy impulsem k dalšímu vybírání na hromadný finanční dar, jak slýcháte
v ohláškách či vídáte na kostelní vývěsce. 1x ročně si můžete v dopise z Proglasu zkontrolovat výši svých odeslaných příspěvků. A vše samozřejmě sledovat
i na www.proglas.cz.
Možná pro vás bude vysvětlení těchto faktů a souvislostí důvěryhodným podnětem přidat se do velké rodiny proglasových přátel – poslechem
radia i příležitostnými příspěvky, včetně modlitebních. Se vším vám rádi poradíme. Za KaPra – rodinu Mrvíkovu
Marta
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Liturgický kalendář
Ne
18. 12. 4. neděle adventní
Čt
22. 12. Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
Ne
25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Po
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Út
27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,
		dnes je možno žehnat víno
St
28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Čt
29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně
Pá
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
		dnes je možno žehnat manželům
So
31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně, při večerní mši
		Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Ne
1. 1. Oktáv Narození Páně,
		
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Po
2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
		
biskupů a učitelů církve
		V těchto dnech lze žehnat koledníkům tříkrálové sbírky.
Út
3. 1. Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš
Pá
6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, dnes je možno žehnat vodu,
		
kadidlo a křídu, lze přesunout na neděli
Ne
8. 1. Svátek Křtu Páně.
		Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli:
		SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, žehnání vody, kadidla a křídy
Po
9. 1. Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční
		
Tam, kde se nepřekládá Zjevení: Pondělí 1. týdne v mezidobí
Pá
13. 1. Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Ne
15. 1. 2. neděle v mezidobí
Út
17. 1. Památka sv. Antonína, opata
St
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů,
		začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů
Pá
20. 1. Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka,
		
nebo Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka
So
21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Ne
22. 1. 3. neděle v mezidobí
Út
24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
St
25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola,
		končí Týden modliteb za jednotu křesťanů

Čt
26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Pá
27. 1. Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
So
28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Ne
29. 1. 4. neděle v mezidobí
Út
31. 1. Památka sv. Jana Bosca, kněze
Čt
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
Pá
3. 2. Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka,
		lze udělovat svatoblažejské požehnání,
		
nebo Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa
Ne
5. 2. 5. neděle v mezidobí
Po
6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
St
8. 2. Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho,
		
nebo Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny
Pá
10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny
So
11. 2. Nezávazná památka Panny Marie Lurdské,
		Světový den nemocných
Ne
12. 2. 6. neděle v mezidobí
Pá
17. 2. Nezávazná památka sv. Alexia a druhů, mučedníků
Ne
19. 2. 7. neděle v mezidobí
Út
21. 2. Nezávazná památka sv. Petra Damianiho,
		
biskupa a učitele církve
St
22. 2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Čt
23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Ne
26. 2. 8. neděle v mezidobí

Bohoslužby prosinec
19. 12. pondělí
20. 12. úterý
21. 12. středa
22. 12. čtvrtek
23. 12. pátek
Štědrý den
24. 12. sobota

Slavnost Narození Páně
25. 12. neděle
Svátek sv. Štěpána
26. 12. pondělí
27. 12. úterý
28. 12. středa
29. 12. čtvrtek
Svátek sv. Rodiny
30. 12. pátek
Památka sv. papeže Silvestra I.
31. 12. sobota
Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. 1. neděle

Vodňany
Vodňany
Chelčice

rorátní 6.30
BS 8.00
16.00

Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec
Vodňany
Skočice
Vodňany
Lomec
Chelčice
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec
Vodňany
Skočice

17.15
BS 15.00
BS 16.00
dětská 16.00
22.00
půlnoční 24.00
8.00
9.30
11.00
11.00
8.00
BS 9.00
9.30
11.00
8.00
16.00

Vodňany

17.15

Vodňany

děkovná 15.00
+ (adorace K)
8.00
9.30
11.00
11.00

Skočice
Vodňany
Lomec
Chelčice

DD - domov důchodců
BS - bohoslužba slova
adorace D - delší hodinová adorace - sborek mladých + možnost svátosti smíření
adorace K - krátká adorace
případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz
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Bohoslužby leden - únor
úterý
středa

čtvrtek

Vodňany
11. 1. a 8. 2.
4. 1. a 1. 2.
18. 1. a 15. 2.
25. 1. a 22. 2.

Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Skočice

Vodňany DD
2. 2. Vodňany
12. 1., 19. 1., 26. 1., 16. 2., 23.2. Vodňany (adorace)
5. 1. a 9. 2. Vodňany (adorace D)
pátek
Vodňany
6. 1. a 3. 2 Vodňany (adorace K)
sobota
7. 1. a 4. 2. Vodňany
Chelčice
neděle
Skočice
Vodňany
Lomec

8.00
9.30
13.00
16.00
16.00
9.30
17.15
18.00 - 18.30
18.00 - 19.00
17.15
po mši sv.
8.00
16.00
8.00
9.30
11.00

Akce
▶ út 20. 12. v 7.30 - 7.50 Rorátní
zpěvy *

Sobota 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
▶ 14.00
ŽIVÝ BETLÉM před kostelem
v Chelčicích
▶ 15.00
BOHOSLUŽBA SLOVA
v Chelčicích
▶ 15.15
SETKÁNÍ U KOLED na náměstí
Svobody ve Vodňanech °
▶ 16.00
DĚTSKÁ MŠE SV., během které
budou děti hrát divadélko
s názvem Vánoční pohádka *
▶ 16.00
BOHOSLUŽBA SLOVA
ve Skočicích
▶ 22.00
MŠE SVATÁ na Lomci
▶ 24.00
MŠE SVATÁ PŮLNOČNÍ
ve Vodňanech *
▶ ne 25. 12. v 8.00
Mše svatá, po které budou děti
hrát divadélko s názvem Vánoční
pohádka ve Skočicích

▶ ne 25. 12. Boží hod vánoční
a pondělí 26. 12. na Štěpána bude
od 14.00 do 17.00 otevřen kostel
Narození Panny Marie s betlémem
pro veřejnost
▶ ne 1. 1. - 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.“
▶ víkend 7. a 8. 1.
Vodňanská tříkrálová sbírka
- sraz koledníků na faře
ve Vodňanech v sobotu v 8.45
a v neděli ve 12.45
▶ so 7. 1. Chelčická tříkrálová sbírka - sraz koledníků na faře
ve Vodňanech v sobotu v 8.45
▶ víkend 27. – 29. 1.
Zimní víkendovka °
▶ st 1. 2. - ÚTOK NA NEBE
(vizte 1. 1.)
▶ so 4. 2. ve 20.00
Křesťanský ples 2017 °
* - v kostele Narození Panny Marie
° - bližší informace uvnitř čísla

Přejeme Vám požehnané a radostné vánoční svátky
a plnou míru Božích milostí do nového kalendářního roku
2017.
Děkujeme představitelům města a všem,
kteří nejen finančně podporovali naše farnosti v letošním roce.
Redakční rada
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