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VELIKONOCE

Milí farníci!
Každý rok oslavujeme Kristovo zmrtvýchvstání. Vstal Kristus skutečně z mrtvých? Nebo je to nejslavnější dějinný klam? Mnoho křesťanů věří
ve zmrtvýchvstání, ale nedokážou zdůvodnit svou víru, a agnostici a ateisté nám stejně iracionálně nevěří. Dokážou pouze říct: je to nemožné. Ale je
to opravdu tak? Opravdový skeptik by měl jít až na samé dno a pochybovat
o svém vlastním skepticismu.
Nejvýznamnější ateistický filozof XX. století Antony Flew, který v posledních letech svého života studoval Einsteinovu fyziku a biologii (DNA), se
zřekl celého svého dosavadního díla, dospěl k rozumové jistotě o Boží existenci a dal tu nejlogičtější odpověď: „Možnosti Boží všemohoucnosti není možno
omezovat.“
Jiný filozof a matematik Blaise Pascal řekl: „Z jakých důvodů chtějí
tvrdit, že není možné vstát z mrtvých? Co je obtížnější: narodit nebo vrátit se
do života? Je nejsnadnější, aby to, co nikdy nebylo, začalo být, nebo když to, co
bylo, znovu je? Je nejsnadnější být, nebo se vrátit k bytí? Zvyk nás vede k zdání, že je snadné být, a z nedostačeného poznání se nám zdá, že je nemožné
vrátit se k bytí. Jak nedostatečné a naivní jsou lidské soudy!“
Ten, kdo z ničeho stvořil vesmír i samotný život, může si vzít zpět život, když – poté, co z lásky se stal člověkem – byl zabit. Nezdá se vám? Je třeba
uznat docela rozumnou možnost, že Ježíš Kristus je pravé zjevení Boha, Boha,
který se stal člověkem a který vstal z mrtvých tehdy roku 30 v Jeruzalémě. Toto
všechno je ve shodě s rozumem. A je to ověřitelné.
Turínské plátno představuje pokorné a bolestné znamení oné jedinečné události, ke které došlo v onom hrobě. Ono totiž – jak říká medicína – skutečně ovinovalo tělo mrtvého ukřižovaného muže něco méně než 40
hodin (neboť zde nejsou stopy žádného rozkladu) – a toto tělo bylo zabaleno
v plátně – po jeden a půl dne bez jakéhokoliv pohybu, jak dokazují sraženiny
krve, které je prosakují. Jako další důkaz nadpřirozené události je nevysvětlitelné vytvoření obrazu také proto, že nevznikl kontaktním způsobem, nýbrž
uvolněním neznámé energie, která ožehla svrchní vrstvu plátna a zanechala
po sobě trojrozměrný obraz. Toto jeho zmrtvýchvstání představuje – pro křesťanskou teologii – začátek nového stvoření nového nebe a nové země. De facto
tělo zmrtvýchvstalého Ježíše, i když je to tělo z masa, má zbožštělé fyzické
vlastnosti, překračující omezení času a prostoru. Je to „tělo oslavené“.
Na druhé straně důkaz, který apoštolové a jiní jeho přátelé používali,
aby ukázali, že Ježíš vstal z mrtvých a je tedy živ, byl velice prostý: on po-

kračoval – skrze ně hříšníky – a konal stejné mimořádné zázraky, jaké činil
během svého veřejného života. Neboť od samého začátku referují Skutky apoštolů o těchto zázracích, které připisoval Petr a jiní křesťané nikoliv vlastním
schopnostem, ale Ježíši, přítomnému mezi nimi. Svatý Tomáš Akvinský učí, že
k pochopení, že někdo žije, je třeba vidět, že se chová jako živý, to znamená, že
jedná a zasahuje do skutečnosti. Přesně to hlásali křesťané: „Přijď a viz.“
Zásadním způsobem, jak se s ním setkat, je vstoupit do křesťanského
společenství a zakusit moc Krista, který mění způsob jejich života a činí je více
lidmi, silnějšími, činí život opravdovější a plodnější. Z tváří světců vyzařuje
jeho krása. Zkušenosti mystiků otevírají dokořán věčnost v čase.
A jeho zázraky trvají a ustavičně se ověřují, protože je dále vykonává
již dva tisíce let. Stačí studovat svazky lékařské komise Kongregace pro svatořečení, kde je možno najít jejich nepřeberný repertoár.
Ateistka, kanadská doktorka Jacaly Duffin, o tom učinila pamětihodné
interview v BBC a v článku pod titulem „Can a scientist believe in miracles?“
(Může vědec věřit v zázraky?) Mezi těmito zázraky – z období dvou tisíciletí
– je možno napočítat asi 400 zázraků vzkříšení z mrtvých na prosby a přímluvu světců. Pochopitelně tento návrat do života osob, které zemřely, je zcela
odlišný od slavného zmrtvýchvstání Ježíše i toho, jaké zažijeme na konci časů.
Ale je to důkaz onoho Jeho zmrtvýchvstání. Důkaz, že žije a že tyto zázraky
působí.
Z toho všeho je možno učinit jediný závěr: On žije. A je tajemně přítomen mezi námi.
Každému z Vás žehná a o modlitbu prosí Váš otec Tomáš.

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
„Budete-li konat, co vám řeknu, zachrání se mnoho duší a bude mír.“
13. července 1917
Dne 13. května 1917 se Panna Maria poprvé zjevila v portugalské Fatimě, asi 100 km na sever od Lisabonu. Proč v malé zemičce, která ani dnes
nemá plných 10 miliónů obyvatel, a proč v roce 1917?
Ve věcech Božích jsme vždy oprávněni klást toto proč, protože v Božích záměrech neexistuje náhoda; s náhodou počítají jen lidé bez víry.

Modlitba Anděla
Tuto modlitbu předal Anděl Portugalska fatimským dětem jako přípravu
na nadcházející zjevení Panny Marie:
„Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe
a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista,
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření
za urážky, rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím
za obrácení ubohých hříšníků.“
Amen

Ve Fatimě se Maria zjevila třem dětem: desetileté Lucii Santosové,
devítiletému Františku Martovi a jeho sedmileté sestře Jacintě. Panna Maria
prostřednictvím dětí zjevila mnoho proroctví. Mnohá se již uskutečnila.
Papež Jan Pavel II. na proroctví, že lidstvo čeká mnoho změn a obtížností, uchopil růženec a řekl: „Toto je lék proti všemu zlu. Modlete se, modlete
se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží.“
Na Lomci si význačné sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě připomeneme 13. května 2017 při Fatimském dni. Národní pouť do Fatimy se
uskuteční 12. - 13. září. Bližší informace naleznete v Katolickém týdeníku.
Marie Polatová

Litanie k Panně Marii Fatimské
Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v Tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k Tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč Tě s láskou prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše bloudící bratry
a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu a terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Božského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.
(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira,
30. 11. 1938)
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Vzpomínka na Miloslava kardinála Vlka
A pak?
Co bude podle vás na věčnosti?
Království Boží není „až
jednou“. Království Boží je uprostřed vás, řekl Kristus, věčnost začíná dnes, napsal kdosi. Je velká
chyba křesťanů, když se domnívají, že království Boží bude „až jednou“, až potom. Transpozicí nebe
do „až“ vyklízíme prostor na této
zemi všem, kteří říkají, že není nic
kromě toho, co lze vnímat smysly.
Kristus po vzkříšení neodešel někam pryč; ano, přijal moc, ale ne
někde „tam“. Tady. Království Boží
není realita geografická, prostorová, ale mystická, která není omezena jen na „tam“.
Náš materiální svět je poznamenán procesem vznikání a zanikání, rozpadá se; a Bůh ho jednou promění tak, že už se rozpadat nebude - to je to „nové nebe a nová země“. Na přípravě této proměny máme my spolupracovat. A tak křesťan žije už za prahem
ráje, i když v tomto světě ještě s bolestí, utrpením a smrtí.
Věčnost tedy není jen něco beztvarého, jen duchovního; Bůh stvoří
nový svět, nebo zastaví rozpad a zvěční svět náš. Samozřejmě, že pak přestanou platit i přírodní zákony rozpadu - ale jaký bude svět bez nich, to vám
nepovím, o tom Písmo nemluví.
Zbožní spisovatelé líčívají věčnost obrazem „patřit na Boha“, což
může vyvolávat představu nekonečné nudy, ale pro mne je odrazovým můstkem k pochopení věčnosti zase jedna moje zkušenost. Kdykoli jsem prožíval
hluboké a radostné společenství s blízkými lidmi - a bylo to často - toužil
jsem vždycky, aby ty chvíle nikdy neskončily, aby to trvalo pořád. Jistě každý
prožil podobnou situaci, kdy byl naplněn, přímo zavalen radostí a štěstím
a také toužil, aby se v tom okamžiku zastavil čas - to je podle mne předtucha
věčnosti.
Z knihy Blanky Pirnosové Kardinál Vlk odpovídá
na otázky hledajících a pochybujících, připravila Marie Polatová
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Drobné sakrální památky na Vodňansku

Boží muka Nejsvětější Trojice u Nestánic
Vypravíme-li se z Nestánic po cestě směrem na Truskovice, nebudeme
litovat. V tiché krajině, stranou tepu života, půjdeme nejprv políčky a loukami, posléze lesíkem. Asi po čtvrthodince chůze ze vsi se vpravo od silničky,
nečekaně mezi stromy, objeví krásně opravená kaplička, přesněji čtyřboká
boží muka. Jsme na místě lidově zvaném „U svaté Trojice“ (ačkoli církevně
přesněji by mělo být “Nejsvětější Trojice“).
Původem sahá do roku 1826, doby vlády rakouského císaře Františka
II., kdy zbývají ještě čtyři roky, než se narodí nejdéle panující mocnář naší
vlasti František Josef I. Jsme v období plného rozmachu českého národního
obrození a romantismu. Není tak od věci, že Boží muka je umístěna v romantickém prostředí lesíka a vyhlíží neméně romanticky, byť poněkud posmutněle. Ostatně po tom, co si prožila, není ani divu.
V současnosti bychom na ní letopočet 1826 hledali marně, neboť
byla renovována. Jediný popisný prvek, jež nese, je V. Iral L. P. 2000. Nese jej
po muži, který její zchátralé a unavené tělo uzdravil k lesku žlutobílého kabátu a cihlově červené stříšky. Na první pohled by se mohlo zdát, že novodobá
oprava památce spíše ublížila, jelikož v ní není jediného obrázku, sochy či
dávného popisu. Jenomže nestánická Nejsvětější Trojice po zažitých strastiplných osudech stála před samým zánikem.
Dříve mívala pěknou a bohatou výzdobu. Ve výklenku k polední straně je vyobrazena Panna Maria, vedle s letopočtem 1826, prozrazuje kronikář
před nějakými, bratru, sto lety a pokračuje
na severní straně sv. Florian, na východní sv.
Linhart, na západ N. Trojice. Žila též pěknými tradicemi lidové zbožnosti. Svátek Nejsvětější Trojice (neděle mezi Slavností Seslání Ducha svatého a Božím tělem) uctívali
naši předkové vždy, šli v poledne s procesím
ze vsi, u sv. Anny se sešli a cestou se zpívalo Svatý, svatý, svatý. Po vykonané pobožnosti u sv. Trojice šli k sv. Jánu a odtud ještě
ke kapličce do vsi. Cestou se zpívalo Nejsem
zavázán žádnému. A u sv. Anny proběhly též
obvyklé pobožnosti.
Zajímavostí je, že ve výklencích Boží
muky se setkaly náměty sv. Floriana, sv. Linharta, Panny Marie a Nejsvětější Trojice.
Nejsvětější Trojice, tj. Bůh Otec, Syn
a Duch svatý značí plnost Boží, jsou jádrem

a cílem křesťanské víry. To
znamená, že tento výjev zde
měl nejpřednější místo a dal
název celému místu.
Panna Maria, mocná
přímluvkyně, po staletí nejvíce nad jinými svatými vzývaná, má své místo rovněž
nezpochybnitelné. Katolický
a pravoslavný křesťan v nouzi se snad nejčastěji k Panně
Marii v modlitbách o pomoc
utíká.
Svatý Florian je oblíbeným světcem venkovského
lidu. Žil někdy ve 3. století. Podle legend pomáhal křesťanům, jež pronásledoval římský císař Dioklecián. To si jako voják římské armády neměl dovolit.
Byl proto nelítostně mučen a nakonec utopen s mlýnským kamenem na krku.
Jelikož se traduje, že v mládí zachránil svou modlitbou hořící dům, stal se
ochráncem proti ohni a patronem hasičů. Můžeme se tak setkat v celé Evropě
i v našem kraji se spoustou jemu zasvěcených kostelů, ale zejména kapliček,
Božích muk i prostých obrázků zavěšených na stromech či stavbách. V našem
případě i zde, nedaleko Nestánic. Zobrazován bývá nejčastěji jako voják ulévající vodu z vědra na hořící dům.
Neméně oblíbeným venkovským světcem je sv. Linhart (Leonard).
Jako francký šlechtic žil na přelomu 6. a 7. století na vzkvétajícím dvoře mocného krále Chlodvíka. Po různých životních peripetiích se usadil jako poustevník nedaleko města Limoges. Je považován za patrona dobytka a koní (kteří jsou jeho obvyklým atributem) a zemědělských činností vůbec. To je důvod,
proč často bývá zobrazován i na zemědělsky založeném jihočeském venkově.
Otázkou je, kam se poděly jejich obrazy z Boží muky - předpokládejme, že když z 1. poloviny 19. století, tak velmi romanticky ztvárněny. Přenesme se tedy o půl století zpět. Do let padesátých, let nadšeného budování
socialismu, let nadšeného ničení všeho, co nevychovávalo k vzornému socialisticky uvědomělému pracujícímu člověku.
V těch dobách sídlila v nedalekém libějovickém zámku jednotka Pohraniční stráže. Později známá jako chovná a výcviková stanice vojenských
psů pro pohraničníky. Jak už to bývalo, kam totalitní noha vstoupila, zvláště
pak vojákova, zničila co mohla. Během čtyřiceti let vojáci Československé lidové armády přetvořili mnoho církevních staveb na muniční sklady, kasárna
či archivy v případě lepším. V tom horším potkal památky osud vhodných
cílů při cvičných střelbách. Spousta z nich byla vyhozena do vzduchu, rozstří-

lena či jinak zbourána.
Podobné události zažila i Boží muka Nejsvětější Trojice. Vojáci postupně rozstříleli obrázky ve všech čtyřech výklencích a i jinak ji velmi poškodili. Ovšem požár úplné zkázy nad Boží mukou se nerozhořel. Třeba právě zásluhou patrona hasičů sv. Floriana. Ten svůj boj ve výklenku dočasně prohrál,
ale na nebi vítězí již po sedmnáct staletí. Dříve tak vzal oheň totalitní režim
a krásná památka les zdobí podnes.
Dobrá duše venkovanova brzy stavbičku oživila. Do výklenků po zničených obrázcích byly umístěny sochy dvou světců. Leč ani s nimi se nemůžeme v době nynější setkat ...
Jednoho pěkného dne roku 1980 zastavila znenadání na návsi v Nestánicích půvabná mladá dáma. Mezi místními se začala zajímat o sošky v Boží
muce. Jednala suverénně a jedné z dobrých domorodých duší se představila jako pracovnice Památkového ústavu. Pod zástěrkou odborného zájmu
ochránkyně památek vymámila na stařence informace o soškách sv. Anny
na severní straně a sv. Linharta na straně jižní. Aby zahnala sebemenší stín
pochybností, blýskla se před místní ženou půlhodinovým výkladem o jihočeských památkách. Pak odjela.
Asi za měsíc sošky zmizely. Nestáničtí již lámali hůl nad nadějí, že je
ještě někdy spatří. Zhruba po roce byli představitelé místního národního výboru vyzváni, aby přijeli do Příbrami. Na služebně zdejší Státní bezpečnosti bylo několik desítek zajištěných kradených sošek. Světe div se, mezi nimi
i svatý Linhart a svatá Anna. Tak se obě sošky vrátily na původní místo. Aby
je opět nepotkal neblahý osud, byly výklenky osazeny železnými mřížemi se
zámky.
Uběhlo sotva deset let. Změnil se společenský režim. Změnily se zvyky
a neviditelná ruka trhu ovládla naši ekonomiku. Jiná neviditelná ruka v roce
1991 visací zámky přeřezala a sošky opět zmizely… S nimi i do těch dob přeživší soška sv. Jana Nepomuckého ze stejnojmenné kapličky ve vsi při silnici
na Libějovice.
V milém zákoutí nestánického lesíka tedy spatříme už jen prázdnou
Boží muku. Jakoby neúplnou, osiřelou, přesto majestátní a krásnou. Jsem přesvědčen, že přežila-li dvě světové války i rudou totalitu, dožije se i lepších zítřků. Jednou se v ní opět objeví obrázky nebo sošky „bezejmenného“ venkovského autora. Takový si střádá na nejvyšší možný úrok, totiž v nebi. To bylo,
je a bude ještě dlouho žádaná a využívaná investice, kterou inflační a pomíjivý
zisk zlodějův nikdy nepřevýší. Proto u Nestánic v Boží muce Nejsvětější Trojice svaté Floriana, Linharta, Annu či jiného nebeského přímluvce jednou opět
spatříme.
A než se tam objeví, můžeme rozjímat nad verši, jak jinak než anonymního autora, věnovanými této nenápadné stavbičce.
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Ta naše kaplička v tom šumném lese
nebeské pozdravy do kraje nese,
náruč svou otvírá, křesťane, tobě
v radosti, v bolu, v každičké době.
V místo tak posvátné, křesťane milý,
spěchej rád vždycky ve volné chvíli,
na zem tu poklekni a ruce sepni,
na obraz přesvatý oči své zvedni.

Obraz ten – Trojice nebeská jest,
v modlitbě vzdávej jí díky a čest,
Ona tě posílí k dalšímu žití,
bys mohl bez hříchů dál světem jíti.
Robert Huneš

Poděkování
Právě jste dočetli poslední díl seriálu Drobné sakrální památky
na Vodňansku. O kapličkách, křížích a Božích mukách, které nám zanechali
naši zbožní předci a které povětšinou míjíme zcela bez povšimnutí, psal velice
poutavým způsobem Robert Huneš, ředitel prachatického hospice a Domova
Matky Vojtěchy. Za přípravu článků a obohacení našeho poznání Robertovi
velice děkujeme. A budeme rádi, pokud mu to jeho povinnosti dovolí, když se
podaří tento seriál rozšířit o další sakrální památky.
Redakce FN

Knižní sloupek
Fatima
100. výročí zjevení Panny Marie
brož., 32 s., 35 Kč
Drobná publikace ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Obsahuje stručně základní data
o zjeveních anděla a Panny Marie a je doplněna modlitbami, které s touto událostí i letošním jubileem
souvisí.
Silva, Manuel Fernando
Pasáčci z Fatimy
brož., 280 s., 295 Kč
Kniha Pasáčci z Fatimy nás provází životními
příběhy tří pasáčků, kterým se zjevila Panna Maria,
a následnými událostmi, přičemž zasazuje příběh
zjevení ve Fatimě do historických souvislostí. Za vydatného použití dostupných pramenů představuje autor nejprve rodiče Lucie, Františka a Hyacinty
a atmosféru v obou rodinách, dále povahy dětí, rané
dětství a počátky jejich duchovního zrání. Zjevení
Matky Boží zasáhlo do jejich života a učinilo z prostých dětí proroky pro celý svět, i když dvě z nich se
nedožily dospělého věku.
Kniha se zabývá i okolnostmi postupného
vyjevování fatimských tajemství veřejnosti a jejich
naplňování. Sleduje rovněž život Lucie, která se stala
řeholnicí a žila do vysokého věku v klášteře. Vyprávění končí beatifikací Františka a Hyacinty papežem
Janem Pavlem II., která proběhla v jubilejním roce
2000 ve Fatimě. Kniha je velice čtivá, místy až napínavá, současně však nepostrádá věcnost, věrnost
historickým pramenům i učení církve.

Liturgický kalendář
Ne
9. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (žehnání ratolestí)
Čt
13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK – mše na památku Večeře Páně
Pá
14. 4. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu a újmy
So
15. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
		
- Velikonoční vigilie (žehnání ohně a paškálu)
Ne
16. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (dnes je možno
		
žehnat pokrmy, od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle
		
Seslání Ducha sv. včetně se místo modlitby „Anděl Páně…“
		
modlí „Vesel se, nebes královno…“)
Po
17. 4. začíná OKTÁV VELIKONOČNÍ
Ne
23. 4. 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
Po
24. 4. Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka, nebo nezávazná
		památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
Út
25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty
Pá
28. 4. Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka,
		
nebo nezávazná památka
		sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
So
29. 4. Svátek v. Kateřiny Sienské,
		
panny a učitelky církve, patronky Evropy
Ne
30. 4. 3. neděle velikonoční
Po
1. 5. Nezávazná památka sv. Josefa Dělníka
Út
2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
St
3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
So
6. 5. Nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Ne
7. 5. 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání
Po
8. 5. Nezávazná památka Panny Marie,
		
Prostřednice všech milostí
Pá
12. 5. Nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků,
		
nebo nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka
So
13. 5. Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Ne
14. 5. 5. neděle velikonoční
Út
16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého,
		
kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Čt
18. 5. Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
So
20. 5. Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze,

		
nebo nezávazná památka sv. Bernardina Sienského, kněze
Ne
21. 5. 6. neděle velikonoční
Po
22. 5. Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Čt
25. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
		
– začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha sv.,
		
lze přeložit na neděli. Tam, kde se překládá na neděli:
		Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele
		
církve, nebo nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže,
		
nebo nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi,
		řeholnice
Pá
26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
So
27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Ne
28. 5. 7. neděle velikonoční, den modliteb za sdělovací prostředky,
		
lze přeložit SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Út
30. 5. Nezávazná památka sv. Zdislavy
St
31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
Čt
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
Pá
2. 6. Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
So
3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Ne
4. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV. - končí doba velikonoční

Poutní zájezd na Svatou Horu

Pondělí 8. května 2017
odjezd: 8.00 hod. z autobusového
nádraží
příjezd: 15.00 - 16.00 hod.
cena: 160 Kč
Duchovní doprovod zajištěn.
Přihlášení možné v sakristii
nebo na tel. 723 062 701
Zájezd pořádá vodňanská farnost

MS - mše svatá
BS - bohoslužba slova
MS/BS - mše svatá nebo bohoslužba
slova, dle situace
MP - Mariánská pobožnost (v květnu)
AD - adorace dlouhá - hodinová
adorace - sborek mladých + možnost
svátosti smíření
AK - adorace krátká
(přibližně 1/2 hodiny)
KC - křížová cesta
(1/2 hodiny přede mší svatou)
DD - domov důchodců

případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

Druhá neděle velikonoční
Svátek Božího milosrdenství
Na první neděli po Velikonocích
se slaví Svátek Božího milosrdenství.
Neděli Božího milosrdenství stanovil
papež Jan Pavel II. v den svatořečení
polské řeholnice Faustyny Kowalské –
30. dubna 2000.
Právě sestra Faustyna se stala
šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému světu. „V tento den jsou
otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž
proudí milosti; ať se žádná duše nebojí
ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly
jak šarlat.“ (Deníček, 699)
Přípravou na svátek může být
novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré
milosti.“ (Deníček, 796)
Text novény jsme otiskli v loňském velikonočním čísle Farních novin.

Bohoslužby duben - květen
pondělí
17. 4. Velikonoční pondělí
17. 4. Velikonoční pondělí
17. 4. Velikonoční pondělí
17. 4. Velikonoční pondělí
úterý
25. 4. vikariární setkání kněží
středa
12. 4. a 10. 5.
3. 5.
19. 4.
17. 5.
26. 4. a 24. 5.
čtvrtek

sobota

Skočice
Vodňany
Lomec
Chelčice

9.00
9.30
11.00
11.00

MS/BS + MP
MS

Vodňany
Vodňany

8.00
9.00

MS
MS
MS
MS + MP
MS

Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Chelčice
Skočice

9.30
13.00
16.00
18.00
18.00

MS
MS
MS
AK
AD

Vodňany DD
Lomec
Vodňany
Vodňany
Vodňany

9.30
17.00
19.00
18.00
18.00

14. 4. Velký pátek
KC
14. 4. Velký pátek velkopáteční o.
14. 4. Velký pátek
MS
mimo 14. 4. MS+MP+(AK
5. 5. a 2. 6.)

Vodňany
Vodňany
Lomec
Vodňany

9.00
15.00
17.00
18.00

29. 4.
20., 27. 5.
15. 4. Bílá sobota

MS
MS
MS

Chelčice
Chelčice
Vodňany

16.00
18.00
20.00

MS/BS
KC+MS
MS
MS/BS
KC+MS
MS
MP

Skočice
Vodňany
Lomec
Chelčice
Vodňany
Lomec
Vodňany

8.00
9.30
11.00
11.00
9.45
11.30
18.00

13. 4. Zelený čtvrtek
13. 4. Zelený čtvrtek
20., 27. 4.
v květnu
pátek

BS
MS
MS
BS

neděle
mimo 9.4.
mimo 9.4.
16., 23. 4., 7., 14. 5.
9. 4. Květná neděle
9. 4. Květná neděle
v květnu

Akce
▶ pá 14. 4. - 13.00 Velikonoční
koncert * °
▶ pá 14. 4. - Velký pátek - začátek
Novény k Božímu milosrdenství °
▶ čt 27. 4. - 19.00 Židovské tance °
▶ pá 28. 4. - 17.00 Večer mladých °
▶ ne 30. 4. - 14.00 Žehnání
motorek, P. Jiří Čepl *
▶ po 1. 5. a čt 1. 6. 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 po-

moc. Nejlepší způsob, jak se postavit
proti zlu potratů, eutanázie, homosexualismu, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu,
je zaútočit na nebe.“
▶ po 8. 5. Pouť na Svatou Horu °
▶ so 13. 5. Oslavy 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě °
▶ so 20. 5. Dětská vikariátní pouť °
* - v kostele Narození Panny Marie
° - bližší informace uvnitř čísla

Lomecké poutě

so 6. 5. - 17.00 Za duchovní povolání
- P. Mr. Mgr. Tomas van ZAVREL
so 13. 5. - 14.00 Vikariátní pouť – 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě
Celoodpolední program, zakončený mší sv. v 17.00
– P. Vojtěch KODET, OCarm. °
so 3. 6. - 17.00 Za menšiny, uprchlíky a vyhnance
- P. Mgr. Ruslan ZASSIEDKO
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