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IX/5. (listopad - prosinec 2017)

FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

ADVENT

Milí farníci,
v Písni písní se říká, že síle smrti, která doléhá na každého člověka, se
přeci jen jedna věc vyrovná. Je jí láska. Silná jako smrt je láska (Pís 8). Jak si to
ale máme představit? A jak to ovlivní náš život tady na zemi?
Myslím, že jeden z rozměrů této zvláštní věty Písma poznáváme i teď
v dušičkovém čase. Křesťanská víra nás velmi přirozeně vede k tomu, abychom měli s našimi přáteli a příbuznými vztah i po smrti. Ne tím, že bychom
nějakým rituálem vyvolávali jejich duše jako pohané, ale tak, abychom se ve
víře s nimi setkávali před naším Pánem. Naše láska a přátelství k nim smrtí
nekončí. Když jsme si vzájemně pomáhali během našeho života tady, proč by
to teď smrt měla ničit? Silná jako smrt je láska… Velmi obyčejně se jim snažím pomoci i teď po smrti svojí přímluvou za jejich duši a také doufám, že oni
pomáhají mně. Není důležité, jak konkrétně si to představit, spíše je důležité
to konkrétně dělat. Vracejme se tedy více než obvykle k lásce a přátelství, které
nás pojí s našimi zemřelými, a modleme se za ně.
A tento čas začátku listopadu má, myslím, ještě jeden rozměr. Na hřbitovy vyrážejí často také lidé, kteří Boha jen tuší, a podobně je to s jejich vírou v posmrtný život. Kdybychom se jich přímo zeptali, často by o sobě asi
neřekli, že jsou křesťané a že věří, že Ježíš vstal z mrtvých. Přesto je ale něco
vede k tomu, aby vyrazili k hrobům svých blízkých a rozsvítili na nich svíčku.
Prosím, modleme se také za tyto naše blízké, přátele či sousedy a prosme za to,
aby jim Bůh, je-li to jeho vůle, dával stále více a více poznávat naši vzácnou
víru ve zmrtvýchvstání.
Protože je pár věcí, které bych vám rád řekl a při nedělních ohláškách
na to není vždycky čas a prostor, sepsal jsem to nejdůležitější. Prosím, cokoliv
k tomu budete mít, neváhejte mě kontaktovat. Telefonní číslo i mail jsou k dispozici nejen na stránkách farnosti.
Ze srdce vám za všechno děkuji, žehnám vám, modlím se za vás a moc
prosím o vaši modlitbu.
Setkání lektorů
Věříme v Boha, který se rozhodl promluvit k člověku. Není to mlčenlivý samotář, ale milující Otec, který oslovuje každého člověka. Zvláštním způsobem se tak děje při četbě Božího Slova během liturgie. Jsem moc rád, že se
v našich farnostech čtenáři střídají a mnozí se tak zapojují do společného slavení. Chtěl bych pozvat všechny, kteří by našli odvahu, aby se ještě ke skupině
lektorů přidali.

Všechny, tedy současné i nové lektory, potom srdečně zvu na setkání
lektorů našich farností, které by se uskutečnilo v pátek 1. prosince v 18:00
na faře ve Vodňanech. Na setkání bychom si řekli maličko o významu Božího Slova v dnešním světě, krátce se pomodlili a potom se také nechali trochu
formovat odborníkem na slovo a jeho recitaci Janem Piskačem. Teplý čaj nebo
káva nebude chybět.
Výroba stolů pro farnost
Ve Vodňanech máme krásnou faru a jsem moc rád, že začíná dobře
sloužit farníkům i lidem, kteří sem přicházejí. Docela nám ale chybí stoly. Stůl
je místo zvláštní a posvátné. Kolem něj se dějí mnohé důležité věci v životě
člověka, rodiny a i farnosti. Vždyť i náš Pán nám zanechal svůj odkaz právě při
Poslední večeři, kdy seděl se svými učedníky kolem jednoho stolu.
Proto je myslím škoda stoly do farnosti jednoduše koupit, ale stálo by
za to, udělat si je vlastnoručně. Chtěl bych tedy pozvat muže farnosti na společné třídenní setkání, kdy bychom odjeli do Nové Vsi k tesaři Robertu Malému a společně vyrobili čtyři stoly. Pojali bychom to jako duchovní obnovu
s malým duchovním slovem, mší svatou a prací. Začínali bychom ve čtvrtek
odpoledne po práci a končili v sobotu večer. Stálo by to tedy den dovolené.
Spalo by se přímo na místě, společně bychom si vařili. Dá-li Pán, v neděli
bychom už mohli na stolech uspořádat první farní kafe. Duchovní obnova by
se konala druhý nebo třetí víkend v květnu. Přesné datum upřesním během
několika týdnů.
Má to ale jeden háček, kapacita této obnovy je dvanáct lidí. Pokud
byste tedy o tom uvažovali, neváhejte se přihlásit přímo u mě.
Páteční rorátní mše svaté se snídaní
Advent je čas mimořádný, má zvláštní atmosféru. Patří k ní také velmi
časné mše svaté, které začínají ještě za tmy a končí s rozbřeskem. Srdečně vás
zvu na tento veliký duchovní zážitek. Třikrát během adventních pátků, vždy
v 6:30 se ještě před prací budeme moci při mši svaté zaposlouchat do Božího
slova plného očekávání Mesiáše a přijmout eucharistii jako posilu pro právě
začínající den. Po skončení mše svaté bude následovat snídaně z přinesených
pokrmů na faře. Káva a teplý čaj bude k dispozici. Vše se skončí tak, aby děti
a studenti stihli školu.
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Adventní duchovní obnova na Lomci
Stres? Nedostatek času? A přitom touha něco se sebou v adventu
udělat a posílit trochu svůj duchovní život? Právě pro vás je tu tříhodinová
duchovní obnova. Krátké duchovní slovo (P. Josef Prokeš), ticho k meditaci,
možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru, to vše okořeněno krásnou
hudbou (v podání Michala Marka). To je duchovní obnova na Lomci 2. 12.
2017 od 15:00 do 18:00. Duchovní obnova je zakončena mší svatou z první
neděle adventní s žehnáním adventních věnců.
Adventní modlitební skupiny
Tento rok bychom rádi, jako kněží naší diecéze, nabídli našim farníkům společné adventní předsevzetí. Dvakrát se během adventu sejít se skupinkou dalších lidí z farnosti a společně se modlit. Je to moc potřebné a zároveň velmi jednoduché. Modlitba by se konala přímo po domech. Jak na to,
dostanete do ruky první neděli adventní. Rozdělení do skupinek by se odehrálo na Krista Krále po mši svaté. Chci k tomu pozvat opravdu všechny. Mladé
i staré, jednotlivce i rodiny. Nebojte, je to jen dvakrát. Zvládnete to. Podobná
modlitební setkání se budou konat letos v mnoha farnostech naší diecéze.
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Farní kavárna
Farnost má být trochu jako rodina. V tom smyslu, že tam mohu najít
blízké lidi, a když potřebuji, tak s nimi mohu sdílet své radosti i starosti. Také
tam mohu nalézt pomoc, anebo ji nabídnout. Každý z nás do farnosti přináší
své jedinečné obdarování. Abychom se lépe poznávali, je třeba mít alespoň
občas prostor, kde se můžeme potkat i mimo liturgii. Právě k tomu by měly
sloužit nedělní farní kavárny ve Vodňanech. Konají se vždy první neděli v měsíci po mši svaté ve Vodňanech. Moc mi záleží na tom, abyste se cítil opravdu
každý z vás zván. Rozhodně to není jen pro nějakou úzkou skupinku vybraných. Tak prosím, neváhejte a přijďte. Je také možné přinést malé občerstvení.
Káva a čaj jsou vždy k dispozici.
V listopadu to vychází na 5. 11. a v prosinci na 3. 12. Prosím, kdo byste se mohl ujmout přípravy jednotlivých setkání (přijít přede mší a připravit
prostor, potom to koordinovat a po skončení uklidit nádobí), prosím, napište
(krikjp@gmail.com). Děkuji! Časem by bylo možné rozšířit kavárnu na jedno
úterý po ranní mši svaté.
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Čtení přímluv
Důležitým momentem mše svaté je společná modlitba přímluv. Prosím
malé holky a slečny, které by našly odvahu, třeba po dvojicích, tyto přímluvy
číst, aby to zkusily. Kdyžtak prosím, napište nebo se stavte v sakristii, abychom
se domluvili na podrobnostech. Moc děkuji za ochotu!
Čtvrteční adorace v kostele svatého Jana Křtitele ve Vodňanech
Mít čas a prostor na klidnou modlitbu. Právě to je záměrem čtvrtečních adorací u svatého Jana. Každý čtvrtek večer od šesti do sedmi je tento
kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci. Jsem při ní k dispozici k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření. To se odehrává v sakristii, a tak je to
v prostředí, kde je možné některé věci v klidu probrat. Není třeba se nějak
hlásit předem, prostě jen přijít, a když vidíte, že sedím vpředu volný, je možné
jít.
Otevření katechumenátu ve Vodňanech
Už minulý rok se v naší farnosti objevili tři katechumeni, tedy lidé,
kteří by se rádi připravili na křest. Letos v září se přidali další, a tak otevřeme
katechumenát, tedy přípravu na křest dospělých. Prosím, pokud byste ještě
někdo věděl o někom, kdo by o to stál, dejte mu vědět, ať se může přihlásit.
Svátost nemocných až domů
Náš Pán, který prožil lidskou bezmoc při smrti na kříži, ve svých darech myslí zvláště pozorně na nemocné. Je to Bůh, který ve své všemohoucnosti dokáže vstoupit i do naší bezmoci a nemoci. Děje se to při svátosti
nemocných. Zvu všechny, kterým by tato svátost pomohla, aby se přihlásili.
V případě potřeby rád přijedu i domů.
A ještě jedna prosba. Pokud by se ve vaší blízkosti nacházel někdo,
komu by mohla být prospěšná návštěva kněze (i když třeba normálně do kostela nechodí nebo už nechodí), prosím, dejte vědět. Rád se za ním podívám.
Je to velká věc. Můžete takto zprostředkovat lidem setkání s naším Pánem.
Váš otec Josef

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) 1. 11. a 2. 11. 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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Malá noční teologie III.
Pokračování z minulých vydání FN
… Někdy se možná v noci probudíte a pak, nebo rovnou od prvního ulehnutí, spánek nenaskočí. Zato vyskakují různé nevyřešené starosti, zamotáváme se
do změtí polosnových myšlenek, vztekáme se na nedobrovolně probdělou noc…
Někdo použije prášek nebo jiné uspávadlo. Občas zkouším na vyvstalé úmysly
růženec, snad vás to nepohorší…
3/ BUĎ VŮLE TVÁ … aneb ještě neumírám
Z první desky Desatera, tj. tří přikázání o vztahu k Bohu, jsme zatím
vynechali to základní o víře v jednoho Boha. Vlastně jsme přešli i úplný úvod
a z modlitby Páně zas oslovení. Jak by to mohlo znít dohromady? Je jeden Bůh
– Otec náš, jenž je na nebesích a kterému věříme… Když všechna tato slova
vyznání víry domyslíme do důsledku, nemůžeme dojít k ničemu lepšímu, než
že si přejeme Boží vůli. Když někoho opravdu miluju a důvěřuju mu, přeju si
často bez problému dělat zrovna to, co chce on. Abych ho uspokojil a protože
i mě to tak těší. Jenže Bůh pro nás nedělá jen to, co nás uspokojuje a těší –
znamená to, že nás dostatečně nemiluje a nemůžu mu vždycky věřit? Když se
zrovna děje něco těžkého a nepochopitelného, co způsobili třeba druzí, a já
na tom opravdu nic nemůžu změnit – není i to vůle Boží, o kterou prosím
a mám za ni děkovat? Kolika různým náročným zkouškám se hlasitě vzpouzíme… věříme tedy Bohu, že pro nás chce vždy jen dobro, i když ten dobrý
výsledek hned nevidíme? Proč si tedy pořád na něco stěžujeme? Tahle prosba
není jen nápis na hrob, ale - jako v nebi, tak i na zemi… Jak krásně se usíná
v Boží náruči, a to nejen na smrtelné posteli, kterou jsme zatím neozkoušeli.
BUĎ VŮLE TVÁ
Marta Mrvíková
Pokračování v příštím vydání FN

V neděli 3. 12. bude vodňanská farní mše
od 9:30 zaměřena pro děti
s překvapením na závěr.

Celodiecézní pouť v Táboře
Asi tisícovka věřících se sjela v sobotu 23. září do Tábora a Klokot
na Celodiecézní pouť, jež se konala s mottem „Veliké věci mi učinil ten, který
je mocný“. Po loňské premiéře v Nových Hradech, kam se vypravilo nečekané
množství lidí, byla letošní účast trochu nižší, zato příprava všech pastoračních
středisek českobudějovického biskupství a dalších dobrovolníků veliká. Pro
mládež byl připraven týmem P. Vojtěcha Vágaie zajímavý poznávací program
v ulicích, děti se zabavily a poučily na mnoha stanovištích v údolí potoka pod
hradbami města, dospělí mohli navštívit cokoliv z velkého výběru přednášek na různá témata, jen namátkou např. rektora TF Tomáše Machuly, socioložky Věry Müllerové nebo prachatického vikáře P. Petra Plášila. Odpoledne
ve 13 hodin pak vyrazilo z náměstí procesí poutní cestou na Klokoty, kde se
od 15 hodin konala za hřbitovní zdí pontifikální mše s hlavním celebrantem světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Prachatický vikariát zaplnil
s vodňanskými účastníky 2 autobusy z celkově 11 z celé diecéze a vše proběhlo
povzbudivě dobře.
Marta Mrvíková
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„Kdo zpívá, dvakrát se modlí“
Nedělní bohoslužba 24. září byla pro zúčastněné milým překvapením.
Přede mší svatou nastoupilo před oltář 60 studentů z českobudějovického
Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka. Tento sbor se nazývá Mendík a řídí ho paní
profesorka Olga Thamová.

V dnešní době, kdy zájem lidí stále více směřuje k hmotným statkům,
je potěšující, schází-li se mladá generace, aby společně hledala a nalézala kontakt s Bohem při nacvičování nejen duchovních písní.
Velký náš dík patří nejen paní sbormistryni, ale i všem studentům.
Celý soubor za několik dní po vystoupení ve Vodňanech odcestoval do Říma.
Přikládáme článek, který o jeho vystoupení v Římě napsal Katolický
týdeník.
Marie Polatová

Misijní neděle
V neděli 22. října bylo
v našem kostele opravdu
živo. Více než 30 dětí pod
vedením katechetek Kateřiny a Marty se připravilo
na tento den opravdu pečlivě. Potěšilo nás i 12 ministrantů. Děti četly u ambonu
obě čtení z této neděle a měly připravené i přímluvy.
Před oltářem opět velký kříž, ke kterému děti po skupinkách přinášely
v průvodu s dary spolu s odlišně barevnou svíčkou podle světadílů i předměty
typické pro určitý světadíl.
V zadní části kostela byl připraven misijní trh
s cukrářskými dobrotami
i různými předměty. Velké
poděkování patří rodičům
dětí a všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem
na tento trh přispěli. Výtěžek z trhu poputuje na pomoc potřebným na Srí Lance.

Při mši hrála a zpívala naše skupina mladých.
Protože kostel byl opravdu plný účastníků bohoslužby, bylo utrženo
pro potřeby Papežského misijního díla krásných 11.707 Kč. A to kromě výtěžku sbírky, která bude také na tento účel zaslána.
Na závěr patří poděkování Pánu Bohu za krásný den.
Marie Polatová, foto Petr Totín

3. 11. PÁ Nez. památka sv. Martina de Porres,
řeholníka
4. 11. SO Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

2. 11. ČT Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

LISTOPAD
1. 11. ST SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

30.10. PO Památka sv. Marcela
31.10. ÚT Památka sv. Wolfganga

Přechod na ZIMNÍ ČAS
z 3:00 na 2:00 !

ŘÍJEN
29. 10. NE 30. neděle v mezidobí

Bohoslužby, události, akce

MS
MS
MS
MS
MS
MS
BS
BS
MS
MS

Lomec
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec
Vodňany DD
Chelčice
Skočice
Vodňany JK
Vodňany
14:30 MS Lomec - 1. sobota na Lomci - celebruje P. Ing. Mgr. Pavel Němec, Dis.

6:30
15:00
16:30
18:00
6:30
9:30
16:00
16:00
18:00
17:00

8:00 MS Vodňany

8:00 MS Skočice
9:30 MS Vodňany
11:00 MS Lomec

PO
ÚT
ST
ČT

13. 11. PO
14. 11. ÚT
15. 11. ST

12. 11. NE

11. 11. SO

10. 11. PÁ

6. 11.
7. 11.
8. 11.
9. 11.

BS Chelčice
MS Vodňany
farní kavárna °
MS Lomec
MS Skočice - svatohubertská troubená °

8:00 MS Vodňany

9:30
9:30
10:30
11:00
17:00

9:30 MS Vodňany DD
18:00-19:00 AD Vodňany JK
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele
17:00 MS Vodňany
církve
Památka sv. Martina, biskupa
10:00 MS Chelčice - svatomartinské posvícení
/ pouť, slavnostní
32. neděle v mezidobí
8:00 MS Skočice
9:30 MS Vodňany
9:30 BS Chelčice
11:00 MS Lomec
Památka sv. Anežky České, panny
Památka sv. Mikuláše Tavelič
8:00 MS Vodňany
Nez. památka sv. Alberta Velikého, bisku17:00 MS Chelčice
pa a učitele církve

Památka sv. Linharta
Památka sv. Willibrorda
Památka sv. Bohumíra
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

5. 11. NE 31. neděle v mezidobí

16. 11. ČT Nez. památka sv. Markéty Skotské, nebo
9:30 MS Vodňany DD
Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny 18:00-19:00 AD Vodňany JK
17. 11. PÁ Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
8:00 MS Vodňany
18. 11. SO Nez. památka Posvěcení římských bazilik
16:00 MS Chelčice
sv. apoštolů Petra a Pavla
19. 11. NE 33. neděle v mezidobí
8:00 MS Skočice
9:30 MS Vodňany
11:00 MS Lomec
20. 11. PO Památka sv. Felixe z Valois
21. 11. ÚT Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeru8:00 BS Vodňany
zalémě
22. 11. ST Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
17:00 MS Skočice
23. 11. ČT Nez. památka sv. Klementa I., papeže a
9:30 MS Vodňany DD
mučedníka
18:00-18:30 AD Vodňany JK
19:00
městská galerie - beseda °
24. 11. PÁ Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a
17:00 MS Vodňany
druhů, mučedníků
25. 11. SO Nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské,
16:00 MS Chelčice
panny a mučednice
26. 11. NE SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8:00 MS Skočice
9:30 MS Vodňany
11:00 MS Lomec
27. 11. PO Památka sv. Virgila

7. 12. ČT

6. 12. ST

4. 12. PO
5. 12. ÚT

3. 12. NE

6:30
18:00
15:00-18:00
17:00
8:00
9:30
9:30

9:30 MS Vodňany DD
18:00-19:00 AD Vodňany JK

8:00 MS Vodňany

MS Vodňany
fara - setkání lektorů °
Lomec - duchovní obnova °
MS Lomec
1. neděle adventní
MS Skočice
BS Chelčice
MS Vodňany - zaměřena pro děti
s překvapením na závěr
farní kavárna °
10:30
11:00 MS Lomec
Nez. památka sv. Jana Damašského, kněze, učitele církve
Památka sv. Sáby
7:30
Vodňany - rorátní zpěvy
8:00 MS Vodňany
SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, biskupa,
13:00 MS Loucký Mlýn
hlavního patrona diecéze
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele
9:30 MS Vodňany DD
církve
18:00-19:00 AD Vodňany JK

PROSINEC
1. 12. PÁ Nez. památka sv. Edmunda Kampiána,
kněze a mučedníka
2. 12. SO Památka sv. Bibiána

28. 11. ÚT Památka sv. Miloslava
29. 11. ST Památka sv. Saturnina
30. 11. ČT Svátek sv. Ondřeje, apoštola

7:30
Vodňany - rorátní zpěvy
8:00 MS Vodňany

8:00 MS Skočice
9:30 MS Vodňany
11:00 MS Lomec

16:00 MS Chelčice

6:30 MS Vodňany

MS
BS
AD
JK
°

mše svatá
bohoslužba slova
adorace
kostel Jana Křtitele v Kodádkově ulici
bližší informace v tomto čísle

Případné výjimky sledujte na webu
www.farnostvodnany.cz

13. 12. ST Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. 12. ČT Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele
9:30 MS Vodňany DD
církve
18:00-19:00 AD Vodňany JK
15. 12. PÁ Památka sv. Valeriána
6:30 MS Vodňany
16. 12. SO Památka sv. Adély
16:00 MS Chelčice
17. 12. NE 3. neděle adventní
8:00 MS Skočice
9:30 MS Vodňany
11:00 MS Lomec

11. 12. PO Památka sv. Hostivíta
12. 12. ÚT Nez. památka Panny Marie Guadalupské

8. 12. PÁ SLAVNOST PANNY MARIE, počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
9. 12. SO Nez. památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
10. 12. NE 2. neděle adventní

Úmysly pro modlitbu na měsíc listopad a prosinec
Svatý otec František zve celý svět, aby se k němu přidal v modlitbě za konkrétní
věci. Na každý měsíc vybírá dvě témata. Tak i my jako farnost či jednotlivci se
můžeme zapojit do této společné modlitby. Zde jsou úmysly pro modlitbu na měsíc listopad a prosinec.
Listopad
Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy
a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch,
kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality
(EG, č. 208).
Prosinec
Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
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