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Milí farníci,
představte si mladého kluka, který se právě vrátil domů z první procházky se slečnou, do které se před časem zamiloval a teď se konečně odhodlal
s ní promluvit. Je nadšený, sedí doma ve svém pokoji a nemyslí na nic jiného
než na ni. Téměř bezmyšlenkovitě bere do ruky list papíru a tužku, aby narychlo načáral několik veršů, které mu jdou hlavou. Je docela málomluvný,
a tak je zvyklý občas si psát ve verších to, co cítí.
Druhý den ve škole zjistí, že ve své zamilovanosti zapomněl na domácí
úkol z češtiny. Měli zkusit napsat právě nějakou báseň. A on u sebe nemá zrovna nic jiného než verše ze včerejšího večera. Na další hodinu češtiny přijde
jejich profesorka s očima navrch hlavy. „To je naprostá nádhera. Dávala jsem
to číst i kolegyním v kabinetu a všechny byly moc nadšené,“ volá na zamilovaného kluka a mává přitom jeho básní nad hlavou. Asi si dokážete představit,
jakou on má radost. Později ho přinutí, aby to poslal do nějaké soutěže, kterou
s přehledem vyhraje. Ale jemu je to vlastně úplně jedno, má teď naprosto jiné
starosti.
Udělejme teď malý skok v čase a pozorujme, co se s touto básní dělo
dál. Asi byla opravdu dobrá, protože ji cenili i přední literární kritici. Po několika letech se dokonce přeložila do mnoha světových jazyků a dostala se
do učebnic literatury. Říkalo se o ní, že je to ta báseň toho nadaného českého
spisovatele, která patří k naprosté špičce toho, co se v tomto století v literatuře
objevilo. A tak naše národní sebevědomí zase poporostlo, zase jsme to těm
Slovákům a Polákům i Němcům pořádně natřeli. A studenti mají další materiál, který se musí učit zpaměti a při maturitě vymýšlet, co tím chtěl vlastně
autor říci. Z básně, která vznikla, protože se do sebe dva lidé zamilovali, se stal
důvod národní hrdosti, pohrdání okolím a bič a otrava pro maturanty.
A nestalo se nám to podobně také s vánočním příběhem? Dokážeme
vůbec za vyprávěním o Marii a Josefu a o stáji a pastýřích postřehnout, co se
tam vlastně stalo?
Myslím, že je to taky příběh lásky a že ten večer měli lidé kolem právě narozeného Ježíše v srdci velmi podobné pocity, jako měl náš zamilovaný
mladík, když se vrátil z prvního rande, nebo jako máme my, když milujeme
druhé, anebo poznáme, že oni milují nás. Nějakým vnitřním zrakem, zrakem
svého srdce totiž v tom malém dítěti zahlédli Boha, který je horoucí láskou
a který viděl utrpení člověka a z lásky a přátelství k němu přišel a narodil se
v lidském těle. Najednou smysl svého života nenacházeli v nějakých bombastických věcech, v úspěchu, v bohatství nebo v ovládání druhých, ale v naprosto
všední situaci a v obyčejné lidské tváři, ze které však zářilo zvláštní světlo.

Světlo lásky. Cítili, že jsou milováni.
A to dalo jejich životu zvláštní jiskru. Jako učedníci právě narozeného
Božího Syna dokázali dát do pohybu mnoho dobrých věcí a dokázali zmírňovat hodně lidské bolesti. To hlavně tím, že uviděli v každé lidské tváři odlesk
jejich Boha narozeného v lidském těle. Samozřejmě, že se časem z toho příběhu stal v rukou některých z jeho učedníků nástroj k pohrdání a otravování
druhých podobně, jako se to stalo s básničkou našeho mladíka. Ale možná
právě k tomu máme každý rok Vánoce. Abychom se zase zahleděli do Betléma, ale ne do toho vyřezávaného, ale do Betléma svého života, tedy do své
rodiny, třídy ve škole, zaměstnání, do našeho města. A abychom mezi špínou
a slámou, mezi bolestí a nezdarem, v té naprosté obyčejnosti začali rozpoznávat zvláštní světlo lásky milujícího Boha. To náš svět dost potřebuje. Pokud
to totiž zakusím, objeví se v mém srdci zvláštní jiskra, jiskra zamilovanosti
a lásky. A najednou budu mít odvahu a sílu dávat do pohybu mnoho dobrých
věcí. Sám se o to ve svém životě snažím, a myslím, že to stojí za to. Moc to tedy
přeji nám všem i pro letošní Vánoce!
Váš otec Josef
Několik informací k začátku roku…
Na přelomu kalendářního roku bych rád poděkoval všem, kteří se
v našich farnostech zapojují a pomáhají s různými aktivitami a službami. Velmi si toho vážím a jsem vám vděčný. Jakékoliv nápady a připomínky k životu
farností, prosím, neváhejte a směrujte ke mně, ať dobré věci nezapadnou a život se může dále rozvíjet.
Výroba stolů pro farnost
Jak už jsem psal, v květnu bychom v rámci malé duchovní obnovy
pro muže farnosti vyráběli nové stoly na vodňanskou faru. Přesný termín je
10. 5. – 12. 5. 2018. Ještě zbývá 7 volných míst. Zájemce prosím, aby se hlásili
mailem na krikjp@gmail.com.
Farní kavárna
Děkuji všem, kteří se do přípravy farních kaváren zapojují. Lednové
kavárny se už ujala jedna rodina, ale pokud byste byli ochotni pomoci v únoru
(4. 2.) či březnu (4. 3.), dejte, prosím, vědět.
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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. Když tak, 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 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.
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.
Setkání „Farní porada“
		
Co by bylo dobré v našich farnostech
dělat? Co nám chybí? S čím jsme spokojení? Jak
to vypadá s farními financemi? Jak uspořádat
májové v kaplích v okolí? Co nabídnout dětem,
seniorům, hledajícím?
		
Rád bych pozval všechny farníky na
společnou poradu, kdy bychom probrali vše
potřebné k novému roku. Prosím, připravte si
vaše otázky a podněty týkající se života farností. Zvu opravdu všechny zájemce ze všech farností!
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Setkání se bude konat 19. 1. 2018. Začneme mší svatou v 17:00, kdy
poprosíme za dary Ducha Svatého k dobrému rozhodování, a hned potom
budeme pokračovat na faře (přibližně od 18:00). Prosím, udělejte si čas...
Pokud by to bylo možné, přivítal bych zaslání podnětů dopředu mailem na krikjp@gmail.com.
Váš otec Josef

Malá noční teologie IV.
aneb úvahy k usnutí
Pokračování z minulých vydání FN
4/ CHLÉB … DEJ NÁM DNES aneb jak se srovnáš s chlebem, tak se srovnáš
s člověkem
Pokud se člověku nepodaří usnout ani po odevzdanosti do Boží vůle
při 3. prosbě modlitby Páně, může pokračovat dalšími prosbami o naše pozemské potřeby: dej nám, odpusť nám, neuveď nás, zbav nás. V Desateru se
tím posunujeme na druhou desku reflektující vztah k lidem. Chléb nám tu reprezentuje vše podstatné, co potřebujeme k životu. Podobně jako rodiče jsou
pro nás prvními, tedy základními živiteli a uspokojovateli, prostředníky předávání života. Těchto zprostředkovatelů i prostředků bychom si měli vážit, být
přirozeně vděční. Zní to takto hodně formálně, ale souvislost je tu cítit a dá se
opět promýšlet do všech důsledků. Chléb náš - otce svého i matku svou… Jak
s nimi zacházím? Je mi jasné, že bez nich bych nežil? Jsem rád, že žiju a mám
k tomu vše potřebné? Ctím život a všechno, co ho podporuje? V naší bohaté
společnosti bereme tolik věcí samozřejmě, ač o ně můžeme tak snadno přijít
– jsme na to připraveni? Ať jde o chleba či o rodiče…
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
Pokračování v příštím vydání FN

Marta Mrvíková
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Tříkrálové koledování
S blížícím se začátkem nového roku zahajujeme
ve farnostech Vodňany, Skočice, Chelčice, Lomec, Bílsko
a Bavorov přípravu Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Jejím cílem je ulehčit život sociálně a zdravotně znevýhodněným rodinám i jednotlivcům. Tato sbírka má velké
zázemí v našich farnostech, ale bez mnoha lidí dobré vůle by nemohla být tak
účinná.
Zveme proto jako každý rok všechny ochotné lidi k již 17. ročníku
Tříkrálové sbírky. Je připravována na sobotu 6. 1. a neděli 7. 1. 2018. Na vodňanské faře se sejdeme v sobotu v 8.45 hod., vyřídíme potřebné náležitosti
a po požehnání od otce Josefa se koledníci rozejdou za dárci pro finanční příspěvek, ale také aby všem přinesli tříkrálové přání „štěstí, zdraví a dlouhých
let“ a do příbytků Boží požehnání.
Pravidla pro koledování zůstávají tradiční: vedoucí skupinek mají průkazku Charity Česká republika, bílé pokladničky jsou označeny červenobílým
logem charity a zapečetění mají potvrzeno buď MěÚ Vodňany nebo MěÚ Bavorov. Všechny vybrané peníze budou odeslány jako vždy na centrální účet
charity. Zpět do regionu se vrátí 65 % prostředků a budou využity obdobně
jako letos v návaznosti na potřeby. Ostatních 30 % je určeno pro charitní projekty a humanitární pomoc v naší republice i v zahraničí a 5 % činí režie sbírky.
V letošním roce jsme měli k dispozici pro region Vodňanska a Bavorovska 156 914,- Kč a 36 642,- Kč jako zůstatek z r. 2016, kdy nebyly žádné
neblahé události. Do současné doby jsme vyčerpali na přímou pomoc v životních těžkostech 80 231,- Kč. Pomoc dosud obdrželo 23 dětí (stravné, cestovné,
tábory a školní aktivity, příspěvek na zdravotní pomůcky), rodina postižená
katastrofou a 1 dospělý. Další příspěvky šly na podporu klientů: v Hospici
sv. J. N. Neumanna v Prachaticích - 23 537,- Kč, v terapeutické dílně Domova
sv. Linharta v Chelčicích – 7 846,- Kč, pro nově vznikající zařízení pro těžce
zdravotně postižené Žlutý Petrklíč na Lomci – 39 228,- Kč, na pomoc prostřednictvím Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany – 15 691,- Kč. Pro volnočasové aktivity dětí s výletem pro koledníky bylo
poskytnuto 10 492,- Kč. Zbývající prostředky zůstávají k dispozici pro další
naléhavé případy.
Vítáme všechny dobrovolníky – malé i velké - kteří by se chtěli osobně účastnit této humanitární akce jako koledníci či další spolupracovníci.
Prosíme, přihlaste se! Všem a také dárcům děkujeme. Bližší informace podají: Marie Horáková, tel. 731 974 731 a Lenka Ebelová, tel. 728 073 560.
Marie Horáková, místní koordinátor

Hospic neziskovkou roku
27. 11. obdržel v pražském Divadle Archa prachatický Hospic sv. Jana
N. Neumanna, o.p.s. Cenu veřejnosti NEZISKOVKA ROKU 2017. Za dvanáct let svého působení tato obecně prospěšná společnost vybudovala a provozuje stejnojmenný lůžkový hospic v Prachaticích, domácí Hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích a Domov Matky Vojtěchy (zařízení pro osoby
s Alzheimerovou chorobou v nejtěžší fázi tohoto onemocnění). Ve svých zařízeních dopřála důstojné umírání několika tisícům pacientů.Cenu převzal její
ředitel, náš vodňanský spolufarník PhDr. Robert Huneš.
Ceny uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti nejlepším neziskovým organizacím v České republice. „Ocenění Neziskovka roku je jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit profesionálně řízené neziskovky, představit
příklady dobré praxe ostatním a ukázat na kvalitu jejich práce,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky NROS a manažerka Neziskovky roku.
Připravila Marta Mrvíková
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Beseda s farářem J. Prokešem v galerii ve Vodňanech
Přicházím do nabitého sálu vodňanské galerie.
Zbývají opravdu už jen poslední dvě tři místa. Usazuji
se na jedno z nich a zjišťuji,
že svou vysokou postavou
jsem výrazně pohoršila rozhled paní sedící za mnou
(byla to právě ta paní, která
mi druhý den zavolala s žádostí o napsání článku. To
mám za to! Asi…(samozřejmě žertuji :-) )
Otec Josef přítomné mile přivítal a pak už následovala první fotografie
provázející besedu, která, jak říkal, nejvíce vystihuje jeho „životní postoj“. Stojící u oltáře s pozdvihnutýma prázdnýma rukama…
Připomnělo mi to jeden vánoční příběh, ale o tom až později….
Během besedy otec Josef představil svou rodinu, sebe a své zájmy, studia v Římě, projekty, které ho v životě nasměrovaly či ovlivnily, svou práci,
službu. Dozvěděli jsme se mimo jiné něco více o jeho práci se studenty Biskupského gymnázia, o jeho vztahu k horám a ke skautingu. O radostech i těžkostech kněžství této doby.
Ze slov otce Josefa se dalo „nasát“ něco více než jen informace. Jak
jsme si říkali po skončení přednášky s rozcházejícími se návštěvníky, současně
s jeho slovem předával posluchačům také útěchu, naději, radost, pokoj… To
vše jsme si, mimo jiné, mohli odnést domů. Děkujeme…!
… a ten příběh… Byl o jednom poutníkovi, co šel za hvězdou, která
ohlašovala Mesiášův příchod. Vzal s sebou 3 dary. Cestou jimi však obdaroval
potřebné. Chtěl se vrátit, protože jít ke Králi bez daru …???, avšak něco mu
říkalo, aby pokračoval v cestě. V Betlémě pak nalezl narozeného Ježíše. Maria,
která zrovna chtěla na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. Josef právě krmil osla a všichni
ostatní měli plné ruce darů. Maria tedy s vděčností položila Ježíše do náručí
právě tohoto poutníka. A jeho „prázdné“ ruce byly v tu chvíli plné Lásky…
Lenka Ebelová, foto Josef Čábelka
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Dětská mše svatá s Mikulášem
Foto Petr Totín

Vinnetou se chce bratřit…

a další tajemství prachatického hospice
Je nová knížka, ve které jsou zaznamenány veselé příhody ze života prachatického hospice. Lze v ní nahlédnout pod roušku hospicového světa, který je hezčí,
radostnější, bezbolestnější i veselejší, než si mnoho lidí
myslí.
Z došlých ohlasů: Včera mi ji kamarádka přivezla. Řehtala jsem se celej večer. Je hezký, jak lidi, kteří ví, že brzy přijde smrt, jsou až syrově upřímní… Je
to dojemné, nadějeplné, důstojné a je to důkaz toho, že smrt nemusí být jen
smutná.
ANO, V HOSPICÍCH SE UMÍRÁ. A ten prachatický není výjimkou.
Své poslední dny však člověk nemusí prožít v bolesti a zoufalství. Může být
obklopen rodinou, rekapitulovat prožité roky a přemýšlet o věčnosti. Umírající se může pochopitelně i smát. Ano, v hospicích bývá veselo. Příběhy, které
se skutečně staly, jsou toho dokladem. Pokud je humor kořením života, proč
by nemohl okořenit také odchod do nebe? Odlehčené příhody prokládáme
citacemi z dopisů pozůstalých. Ti oceňují profesionalitu a empatii, kterou pracovníci hospice pacientům prokazují. Ceduli „Ticho léčí“ v Hospici sv. Jana
N. Neumanna nikde nenajdete. Mohlo by tu ale viset upozornění: LÁSKA
POMÁHÁ. A HUMOR TAKY!
Kdo nevěří, ať k nám běží! Anebo si tuto knížku přečte. Jejím zakoupením lze mnohé pochopit, hodně se pobavit a zároveň přispět na dobrou věc. Je
vhodná i jako dárek. Publikace má 71 stran, koncová cena 99,- Kč.
Můžete si ji zakoupit v infocentru ve Vodňanech nebo v hospici v Prachaticích.

24. 12. Ne 4. neděle adventní
Štědrý den

22. 12. Pá Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
23. 12. So

20. 12. St
21. 12. Čt

18. 12. Po
19. 12. Út

PROSINEC
17. 12. Ne 3. neděle adventní
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

7:30 rorátní zpěvy
8:00 BS
17:00 zdobení kostela
Chelčice
17:00 MS
Vodňany DD
9:30 MS
Vodňany JK
18:00 – 19:00 AD
Vodňany
6:30 MS rorátní, poté
snídaně na faře
Chelčice
16:00 MS
Skočice
17:30 MS
Vodňany
9:30 BS
Lomec
11:00 BS
Chelčice
15:00 živý betlém
16:00 BS
Skočice
15:00 BS
Vodňany nám. 15:15 koledy °
Vodňany
16:00 dětské divadlo °
16:15 MS - dětská půlnoční
Lomec
22:00 MS
Vodňany
24:00 MS - půlnoční

Vodňany

Skočice
Vodňany
Lomec

Bohoslužby, události, akce

St Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čt Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pá
So
Ne Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

2. 1.

Út Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

LEDEN
1. 1.
Po SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Oktáv Narození Páně
Světový den modliteb za mír

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

26. 12. Út Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

25. 12. Po SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Skočice
Chelčice
Lomec
Vodňany
Vodňany

Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec

Skočice
Vodňany
Lomec
Chelčice
Skočice
Vodňany
Chelčice
Lomec

8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS
17:00 MS
8:00 MS

16:00 MS
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS
12:30 MS
9:00 BS
9:30 BS
9:30 BS
11:00 BS

Pá
So SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Ne Svátek Křtu Páně

Po
Út
St
Čt

Pá
So Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele
církve
Ne 2. neděle v mezidobí

5. 1.
6. 1.
7. 1.

8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.

12. 1.
13. 1.

14. 1.

St Nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
Čt

3. 1.
4. 1.

8:00 MS
9:30 MS
9:30 BS
11:00 MS

9:30 BS
18:00 – 19:00 AD
17:00 BS
16:00 MS

Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany
Chelčice
Lomec

8:00 BS

13:00 MS
9:30 MS
18:00 – 19:00 AD
19.00 přednáška ČKA °
17:00 MS
16:00 MS
8:00 MS
9:30 MS, poté farní kavárna
na faře
11:00 MS

Vodňany

Lomec

Lounský Mlýn
Vodňany DD
Vodňany JK
městská galerie
Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany

So Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučed- Chelčice
níka
Ne 3. neděle v mezidobí
Skočice
Vodňany
Lomec
Po Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Út
Vodňany
St Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Skočice
církve
Čt Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Vodňany DD
Vodňany JK
Pá Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Vodňany
So Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny Chelčice

20. 1.

26. 1.
27. 1.

25. 1.

23. 1.
24. 1.

22. 1.

21. 1.

Pá

19. 1.

Vodňany
Chelčice
Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany

Po
Út
St Památka sv. Antonína, opata
Čt Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.

9:30 MS
18:00 – 19:00 AD
17:00 MS
16:00 MS

8:00 MS
17:00 MS

8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

8:00 BS
17:00 MS
9:30 MS
18:00 – 19:00 AD
17:00 MS, poté “farní rada”
na faře °
16:00 MS

5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.

4. 2.

2. 2.
3. 2.

Vodňany

Skočice
Vodňany
Lomec

Po Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Út Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
St
Čt Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho

Vodňany
Loucký Mlýn
Vodňany DD
Vodňany JK

Lomec

Vodňany DD
Vodňany JK
Pá Svátek Uvedení Páně do chrámu
Vodňany
So Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučed- Chelčice
níka
sportovní hala
Ne 5. neděle v mezidobí
Skočice
Vodňany

Po
Út
St Památka sv. Jana Boska, kněze

29. 1.
30. 1.
31. 1.
ÚNOR
1. 2.

Čt

Ne 4. neděle v mezidobí

28. 1.

8:00 MS
13:00 MS
9:30 MS
18:00 – 19:00 AD

9:30 MS
18:00 – 19:00 AD
17:00 MS
16:00 MS
20:00 ples °
8:00 MS
9:30 MS, poté farní kavárna
na faře
11:00 MS

8:00 MS

8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

Pá
So Památka sv. Scholastiky, panny
Ne 6. neděle v mezidobí
Světový den nemocných

Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec

17:00 MS
16:00 MS
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

MS
BS
AD
JK
°

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

Případné výjimky sledujte na webu
www.farnostvodnany.cz

Otevření kostela Narození Panny Marie o svátcích - návštěva betléma
pondělí 25. a úterý 26. prosince
14:00 - 17:00 hodin

9. 2.
10. 2.
11. 2.

Srdečně zveme
na dětské vánoční divadélko

„V Betlémě není místo“
a to 24. 12. v 16.00 h

v kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech

Milí rodiče,
i letos zveme Vaše děti - mladší i starší - na zimní víkendovku, která se
tentokrát bude konat v klášteře kapucínů v Sušici v termínu 16.-18. února 2018.
Na programu budou různé pohybové hry a aktivity, možnost si odpočinout
od školy a strávit víkend se svými kamarády. Pokud bude přát počasí, užijeme
si i zimních radovánek :) Pokud víte o někom dalším, kdo by s námi rád jel, neváhejte mu pozvánku přeposlat. Přihlašujte se, prosím, nejlépe do konce roku.
Anna Hunešová a kolektiv vedoucích

Úmysly pro modlitbu na měsíc prosinec, leden a únor
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 prosinec, leden a únor.
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).
Leden
Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji
víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: – za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám
v naší zemi.
Únor
Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
– aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo
duchovní moc.
Národní úmysl: – abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako
něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

Přejeme Vám požehnané a radostné vánoční svátky
a plnou míru Božích milostí do nového kalendářního roku
2018.
Děkujeme představitelům města a všem,
kteří nejen finančně podporovali naše farnosti v letošním roce.
Redakční rada
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ABC civilizace lásky
1.
Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus.
Buď vnímavý ke každému - je to tvůj bratr a sestra.
2.
O každém smýšlej dobře - o nikom nesmýšlej zle.
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.
3.
O druhých mluv vždy dobře - o bližních nikdy nehovoř zle.
Naprav křivdu způsobenou slovem.
Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.
4.
S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas.
Neproklínej. Nezpůsobuj problémy.
Nezapříčiňuj pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.
5.
Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv.
Vždy podej ruku ke smíření první.
6.
Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak,
jak chceš, aby ho druzí činili tobě.
Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe,
ale o tom, co máš ty udělat pro někoho.
7.
Aktivně pomáhej v utrpení.
Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem.
8.
Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají
druzí, jako i ty používáš plody jejich práce.
9.
Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým
a nemocným. Poděl se o hmotná i duchovní dobra.
Snaž se vidět potřebné kolem sebe.
10.
Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.
kardinál Stefan Wyszyňski

