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Milí farníci,
jasně, že se víra týká hlavně našeho srdce a našeho osobního vztahu
s Bohem. Ale to by určitě nestačilo. Ježíš nepovolával své učedníky a následovníky k nějaké individualistické osamocené duchovní cestě, ale k životu ve víře
ve společenství. Proto se i dnes nejen modlíme každý sám, ale také se scházíme dohromady ke společné modlitbě třeba v neděli na mši svaté. Proto i dnes
přemýšlíme o víře a studujeme nejen individuálně jako jednotlivci, ale také
to děláme společně jako komunita. Podobně to platí o mnoha dalších věcech,
jako je vydávání svědectví o Ježíši našim blízkým anebo o službě druhým.
Právě k tomu existují naše farnosti. Nejen jako instituce spravující majetek či starající se o kostel, ale jako živé společenství Ježíšových učedníků.
Duch Svatý nám k tomu každému dává různé dary. Každému něco jiného,
abychom si vzájemně mohli pomáhat a abychom se vzájemně potřebovali.
Moc vás prosím o modlitbu a dobré rozlišování, co právě vy můžete
do naší farnosti přinést a dát. Podle toho, co říká svatý Pavel ve svých listech, to budou možná drobnosti, ale drobnosti velmi potřebné, které mohou
posloužit ostatním a obohatit farní život. Prosím, objevujme tato charizmata
a nebojme se je nabízet ke službě farnosti. Stojím o to! Možná to může být
kus vašeho času, síly, dovedností, schopností, možná také obětování utrpení,
nemoci či stáří. Moc vám za to děkuji a také se snažím rozlišovat, co dal Bůh
mně a čím já mohu našim konkrétním farnostem prospět. Velmi uvítám vaše
postřehy, nápady či připomínky k těmto nadhozeným tématům.
Maličkosti z farní porady
Jak dobře víte, 19. 1. se na faře uskutečnila první farní porada. Nadhodili jsme mnohá témata. Moc děkuji za vaše podněty. Zde uvedu několik bodů
ze společného večera:

K liturgii
Při bohoslužbě slova, konkrétně při čtení evangelia, věříme, že k nám
promlouvá sám Ježíš. Tak, jak jsme to slyšeli 4. neděli v mezidobí: Ježíš přišel
do Galileje, aby tam hlásal Boží evangelium. Podobně přichází i k nám, aby
nám každou neděli dával svoji radostnou zvěst. Abychom to v liturgii lépe zachytili a prožívali, budeme se snažit používat evangeliář, který se nese z oltáře
k ambonu. Abychom uvítali přicházejícího Ježíše a připravili se na poslech
jeho slova, všichni se společně postavíme a budeme zpívat slavnostní zpěv
aleluja.
Při obnově liturgie po Druhém vatikánském koncilu otcové kladli velký důraz mimo jiné na to, aby byl v naší mši svaté moment, kdy se přednáší
před Boží tvář prosby shromážděných lidí. A tak vznikly takzvané přímluvy.
Abychom mohli lépe prožívat, že jde opravdu o společnou modlitbu našeho
společenství, jednou za měsíc bychom přímluvy nečetli z připravených textů,
ale měli bychom možnost říkat je nahlas spontánně tak, jak nám to leží na srdci. Zatím bychom tuto formu zařadili třetí neděli v měsíci.
Poutě v letošním roce
Jak dobře víte, službou kněze se v naší oblasti spojují čtyři farnosti.
V každé farnosti se slaví pouť a to by mohl být den, kdy se jednou za rok stane
ta která farnost opravdu středem naší pozornosti. Prosím, pokud je to možné, abychom se takto navzájem podporovali a na poutě do okolních farností
vyrazili. Neděle, kdy se budou slavit poutě, také upravíme pravidelný pořádek
bohoslužeb. Termíny poutí letos budou: Vodňany 24. 6., Skočice 1. 7., Lomec
9. 9., Chelčice 11. 11. 2018.
Svátost smíření
Abychom mohli prohloubit prožívání této uzdravující svátosti, připravil jsem pro vás malý cyklus Mystagogie svátosti smíření. Je určen úplně
každému a bude se konat tři středy jdoucí po sobě (7. 3., 14. 3., 21. 3.) vždy
od 18:00 na faře ve Vodňanech. Vyvrcholení toho bude potom ve středu 21. 3.,
kdy bychom v kostele ve Vodňanech od 18:00 prožili společné slavení svátosti
smíření. Ke zpovědi vám bude k dispozici více zpovědníků z okolí. Mimoto jsem vám stále k dispozici každý čtvrtek od šesti hodin večer při adoraci
u svatého Jana Křtitele ve Vodňanech.
Modlitební setkávání po domech
Děkuji vám moc za vaše zapojení do adventních modlitebních setkání.
Na postní dobu bych vám nabídnul tři podobná setkání. Prosím, sami zvažte,
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zda byste chtěli pokračovat dále v tom složení, jako jste byli v adventu, anebo se naopak přeskupit. V každém případě si, prosím, zachovejte otevřenost
vůči ostatním lidem, aby nikdo nezůstal stát mimo. Ve skupince si zase zvolte
jednoho člověka, kterému bych posílal texty a který by vaši skupinku koordinoval. V neděli 11. 2. po mši svaté by bylo možné ještě skupinky dotvořit. Při
první neděli postní, tedy 18. 2., byste dostali první texty.
Májové pobožnosti v letošním roce
Prosím všechny, kteří by chtěli vést během května májovou pobožnost,
aby se u mě přihlásili. Májové je možné uspořádat podle vašeho nápadu v některém z našich kostelů, ale také u některé z kapliček, božích muk či křížků.
K vedení májových zvu opravdu každého.
Stavební a finanční záležitosti
V roce 2017 se provedly tyto opravy kostelů:
• Vodňany – další etapa střechy – 505.000 Kč (400.000 Kč dotace, 55.000
farnost, 50.000 biskupství)
• Lomec – druhá etapa fasády – 447.000 Kč (350.000 Kč dotace, 97.000 Kč
farnost)
• Chelčice – fasáda věže – 380.000 Kč (300.000 Kč dotace, 80.000 Kč farnost
Sbírky a dary v roce 2017:
• Vodňany – 265.659 Kč (z toho sbírky 198.855 Kč)
• Chelčice – 36.695 Kč (z toho sbírky 26.495 Kč)
• Lomec – 485.722 Kč (z toho sbírky 127.719 Kč)
• Skočice – 102.176 Kč (sbírky)
Výnosy pachtů v roce 2017 (z toho odvedeno 75% na biskupství)
• Vodňany – 154.575 Kč
• Chelčice – 52. 572 Kč
• Lomec – 20.500 Kč
• Skočice – 0
Na rok 2018 počítáme s těmito investicemi do oprav:
• Vodňany – střecha dokončení – 500.000 Kč (400.000 Kč dotace)
• Chelčice – severní strana kostela 380.000 Kč (300.000 Kč dotace)
• Lomec – fasáda sakristie – 500.000 Kč (400.000 Kč dotace)
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A začínáme rozpracovávat:
• Skočice – fasáda – závazné stanovisko, rozpočet, první práce, příští rok
dotace
• Vodňany – střecha věže – havarijní stav – závazné stanovisko, rozpočet,
hledání sponzorů
• Chelčice – kůr kostela – podlaha, lavice, zpovědnice
Moc vám děkuji za vaši podporu provozu kostelů a farností a příspěvky
na opravy. Připomínám, že na vaše dary vám můžeme vystavit potvrzení
ke snížení daňového základu. V tomto případě se na mě, prosím, obraťte.
Další záležitosti
Jinak padlo mnoho dalších nápadů a námětů. Moc za ně děkuji.
Za mnohé z nich se už i postavili konkrétní lidé, takže se, myslím, máme
na co těšit. Znovu vás prosím o vaše připomínky a nápady a také o to, kam
byste se případně vy konkrétně mohli zapojit.
Váš otec Josef

Foto Robert Huneš
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Svědectví ze Slavnosti Dvou Srdcí Lásky v Římě 2017
V roce 2015 jsem byla poprvé na exerciciích s názvem Škola Boží
Lásky, které vede otec Montfort Okaa v Koclířově. Tyto exercicie se konají
každý rok začátkem listopadu (myslím, že už od roku 2005). Exercicie jsou
po celou dobu otevřené a je zván každý člověk v kteroukoli hodinu programu. Od 23.30 je každou noc růžencové procesí, o půlnoci Anděl Páně a začíná Mše Svatá, adorace. Přes den přednášky, Anděl Páně, růženec, Mše Svatá,
adorace - každý den stejně, podle řádu (je na webu DSL). Účastníci se zapojují podle svých možností. Exercicie mě nadchly, úcta otce Montforta k Pánu
Ježíši v Nejsvětější Svátosti, k Panně Marii a jeho láska k nám byly pro mě
do té doby nevídané. Již předtím jsem se stala členkou Společenství DSL podle informací z internetu, ale setkání naživo překonalo každou moji představu.
Také bratrská a sesterská láska ve společenství - je to Boží Rodina sourozenců,
kteří spolu vyrostli odmalička v domě Otcově.
Pán Ježíš požádal otce Montforta, aby pro Něho slavil každý rok
v červnu v neděli po svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného
Srdce Panny Marie v Římě Slavnost Dvou Srdcí spojených v Lásce. V loňském
roce se slavila tato Slavnost už po osmnácté. Již rok předtím jsem velmi toužila jet na Slavnost Dvou Srdcí Lásky do Říma, ale to se nezdařilo. Až v roce
2017. Již od března jsem měla koupenou skupinovou jízdenku, zaplacený pobyt v Římě a těšila jsem se, jak spolu s mými sourozenci v Srdcích Lásky pojedeme na Slavnost. V polovině května jsem však začala stonat. Kvůli šelestům
na srdci a potížím s plícemi mě 2x za sebou hospitalizovali. Bolestí v hrudi jsem se nemohla vůbec pohnout, cítila jsem nepravidelnou činnost srdce
a špatně se mi dýchalo. Myslela jsem si, že možná zemřu. Z druhého pobytu
v nemocnici mě propustili v dost chatrném stavu s tím, že bude následovat
další plicní vyšetření.
Do plánovaného odjezdu do Říma zbývalo několik dnů, takže bylo
jasné, že čtrnácti hodinovou cestu autobusem nezvládnu. Bolestně jsem přijala fakt, že do Říma nepojedu. Chtěla jsem, aby moji jízdenku někomu dali, ale
to nešlo, musela se nechat propadnout. Řekla jsem si, že mám času dost, a odložila jsem návštěvu lékaře. Právě když jsem pak seděla u něho v čekárně, zvonil mi telefon. Byl to bratr Jiří Hrdý a řekl mi: „Víme, že je ti špatně, že nemůžeš jet autobusem, a co kdybychom ti koupili letenku, letěla bys?“ Bylo to tak
nádherné pozvání z bratrské lásky, že jsem nedokázala odolat, a tak mi moji
sourozenci Jiří s Aničkou Hrdých koupili letenku a druhý den jsem s nimi
letěla do Říma. Večer mi bylo ještě špatně a druhý den jsem nemohla absolvovat setkání s papežem Františkem na Svatopetrském náměstí, ale to, co se se

mnou dělo v dalších dnech
by se dalo označit jako
vzkříšení z mrtvých. Doslova hodinu od hodiny
mi bylo lépe a lépe, takže
jsem zvládla celý denní
program, slavení vigílií
a adoraci až do rána. Přijala jsem uzdravení. Všechny bolesti a potíže s dýcháním zmizely, zmizel i pocit
velké únavy, kterým jsem
trpěla několik let. Po návratu z Říma jsem posbírala své léky a odložila je.
Do dnešního dne jsem nevzala ŽÁDNÝ LÉK. Díky
Boží Milosti.
V Římě bylo vidět, co jsou to Dvě Srdce Lásky. Byli tam bratři a sestry
z Nigérie, Německa, Francie, Portugalska, Španělska, Polska, Slováci, (Čechů
bylo 21) a další národy a národy, které společně slavily Mše Svaté, jako jedna
Boží Rodina. Slavili jsme Mši Svatou v chrámu Sv. Petra a turisté, kteří si zrovna přišli prohlédnout chrám, se zastavovali a sledovali Mši Svatou. Po skončení Mše Svaté neodešli, ale šli dopředu k otci Montfortovi, klečeli ve frontě
a nechávali se zasvěcovat Dvěma Srdcím Lásky. Totéž se opakovalo další den
v bazilice Santa Maria Maggiore, a tak bylo zasvěceno mnoho lidí.
V neděli o hlavním svátku Dvou Srdcí Lásky slavil Mši Svatou kardinál Arinze a s ním sedm kněží. Když kardinál viděl, s jakou harmonií a bratrstvím slaví národy společně Mši Svatou, velmi plakal, také kněží plakali i my.
Boží sláva a nádhera byla v Římě silná jako bouře. Pán Ježíš s Pannou
Marií s námi slavili svou Slavnost.
Bohu díky. Pane, ať Ti ani jeden den svého života nezapomenu poděkovat za to, co jsi nám učinil v Římě. Amen.
Ježíši, Maria, miluji Vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny
duše. Amen.
Anna Kohoutová
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Malá noční teologie V.
aneb úvahy k usnutí
Pokračování z minulých vydání FN
5/ ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY… aneb sorry jako
V Desateru jsme se dostali k prokazatelným hříchům (5. – 7. přikázání), které většinou uzná každý: Nezabiješ, … Nepokradeš. Nesesmilníš už asi
naše doba považuje spíš za přežitek, i když dřív se za něj dokonce kamenovalo,
a pak se diví následkům. Všechny tyto tři zákazy jsou jednoznačné a důrazné
svým jednoslovným vyjádřením, prostě bez dalších diskusí je každý pochopí.
Však i ti, co mají svědomí jako řešeto, argumentují: „Nikoho jsem nezabil ani
neokrad, z čeho bych se zpovídal?“ Takže do důsledku vzato – k čemu je jim
tato prosba modlitby Páně? A odpustí oni naopak něco druhým?
Občas mi připadá trochu schizofrenní naše vyznání vin na začátku
mešní liturgie – 2x tam opakujeme „je to má vina“, podruhé dokonce „veliká“.
(Možná i proto někteří přicházejí na mši radši trochu opožděně?) A v běžném
životě? Nic jsem neprovedl, za nic nemůžu, to ti druzí… sorry jako. Ale není
i to sorry v překladu skutečná prosba o prominutí? Přiznání vlastních vin se
v naší společnosti nenosí, maximálně jako klišé pro zalíbení druhým, které
však není myšleno vážně. Jinak se většina snaží vypadat jako dokonalí borci,
kteří nemají za co se omlouvat.
Jenže slůvko „promiň“ je stejně „kouzelné“ a potřebné jako „prosím“
a „děkuji“. A ještě k tomu podmíněné mým odpuštěním druhému a pravdivou upřímností.
ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY…
Pokračování v příštím vydání FN

Marta Mrvíková
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Společnými silami dobrovolníků Charity Česká republika a ochotných dárců jsme v pondělí 8.1. t.r. odeslali na celostátní sbírkový účet charity za Vodňansko a Bavorovsko 244 353 Kč. Po kontrole bude v průběhu
1. čtvrtletí vráceno do našeho regionu 65 %. Prostředky budou použity tak,
jak jsme informovali v pozvání ke sbírce: pro organizace a jejich klienty – hospice v Prachaticích, charitní poradny ve Vodňanech, Žlutý Petrklíč na Lomci,
terapeutickou dílnu v Chelčicích. Největší objem je určen pro přímou pomoc
zdravotně a sociálně znevýhodněným spoluobčanům, menší část na volnočasové aktivity dětí a mládeže s akcí pro koledníky.
Děkujeme všem, kteří se na této aktivitě podle svých sil a možností podíleli – dárcům, koledníkům malým i velkým, za podporu rodičům, panu faráři Mgr. Josefu Prokešovi, školám, skautům, malým hasičům v Drahonicích,
Městským úřadům ve Vodňanech a Bavorově, okolním obecním úřadům,
České spořitelně (prostřednictvím svého nadačního fondu přijímá tříkrálovou hotovost bez poplatků), za koordinaci Diecézní charitě v Č. Budějovicích
a všem ostatním nezištně pomáhajícím jednotlivcům.
Díky tomuto průběhu koledování, kdy se spojí všichni lidé dobré vůle

a spolupracují pomáhající organizace církevní, obecní, občanské i státní, jsme
připraveni v našem regionu pomoci lidem v tísni zejména tehdy, kdy na jinou
pomoc nedosáhnou. Někdy je to výpomoc jednorázová, krátkodobá, někdy
dlouhodobější tak, aby potřebný zase získal své místo ve společnosti. Tříkrálová sbírka není jednorázová akce. Neznamená jen naplnit pokladničky, ale také
možnost poskytovat v průběhu roku pomoc. Tato šance se týká každého z nás.
Je proto dobré mít oči a srdce otevřené, abychom takovou příležitost nepropásli.
Ještě jednou díky za laskavé a vlídné přijetí koledníků. Je to jejich
každoroční královská cesta a není vůbec snadná i při dobrém počasí. Oni ji
podstupují, aby přinesli úlevu těm, kteří jsou v tísni, ale také mnohým radost
a požehnání do domovů. Letos to bylo 150 dětí a 40 dospělých a obešli 34 míst.
Ať tříkrálové přání „štěstí, zdraví a dlouhých let“ působí v celém tomto roce
u každého z nás.
Kontakty pro pomoc v nouzi: Občanská poradna charity, Jiráskova
116, Vodňany, tel. 731 196 120, Marie Horáková, tel. 731 974 731, MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany, Lenka Ebelová, tel. 728 073 560.
Marie Horáková, místní koordinátor

Ohlédnutí za Štědrým dnem
Na Štědrý den odpoledne, jako již po 22 let, se opět sešlo několik set
vodňanských občanů na náměstí. U stromečku jsme se naladili na vánoční
atmosféru a společně zpívali naše nejznámější koledy.
Skautky průvodem z kostela přinesly přesně v 15:15 betlémské světlo.
Dovezly jej z Českých Budějovic, kam doputovalo vlakem z Rakouska poté,
co jej letecký speciál dopravil z Betléma v Izraeli. Ti, kteří si připálili a odnesli
ho domů, tak měli u štědrovečerní večeře kousek Svaté země při sobě... Vypili
jsme přes 30 litrů svařeného vína a obdobné množství čaje. Dobrovolná sbírka
vynesla 7 068 korun, které byly odeslány na účet Domova sv. Linharta v Chelčicích ve prospěch osob s kombinovaným postižením. Po zpívání se ještě řada
přítomných odebrala do kostela, aby ho zaplnila při sledování dětského divadelního vystoupení s názvem „V Betlémě není místo“. Následovala dětská
„půlnoční mše“ a pak jsme se rozešli domů. A kdo měl dobrý sluch, možná již
v ty chvíle slyšel cinkání zvonku od svého vánočního stromečku...
Za rok opět na shledanou!
Robert Huneš

Foto Petr Totín, další fotografie naleznete na webu farnosti
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2. 3.
3. 3.

Pá
So

BŘEZEN
1. 3. Čt

26. 2. Po
27. 2. Út
28. 2. St

23. 2. Pá
24. 2. So
25. 2. Ne 2. neděle postní

22. 2. Čt

19. 2. Po
20. 2. Út
21. 2. St

Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany
Lomec

Vodňany
Skočice

Vodňany
Chelčice
Vodňany - fara
Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec

9:30 MS
18:00 AD
17:00 MS
15:00-17:00 duchovní obnova °
17:00 MS

8:00 MS
17:00 MS

8:00 BS
17:00 MS
18:00 Mystagogie sv. smíření °
9:30 MS
18:00 AD
17:00 MS
16:00 MS
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

Po
Út
St

Čt

5. 3.
6. 3.
7. 3.

8. 3.

Po
Út Výroční den zvolení papeže Františka
St
Čt

16. 3. Pá

12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.

9. 3. Pá
10. 3. So
11. 3. Ne 4. neděle postní

Ne 3. neděle postní

4. 3.

8:00 BS
9:30 MS
18:00 AD
17:00 MS

Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany

8:00 MS
13:00 MS
14:15 zpověď dětí
9:30 MS
18:00 AD
17:00 MS
16:00 MS
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

8:00 MS
9:30 MS
po MS farní kavárna
9:00 BS
11:00 MS

Vodňany

Vodňany
Loucký Mlýn
Vodňany
Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec

Skočice
Vodňany
Vodňany - fara
Chelčice
Lomec

MS
BS
AD

mše svatá
bohoslužba slova
adorace

JK
DD
°

23. 3. Pá
24. 3. So
25. 3. Ne KVĚTNÁ NEDĚLE
Přede mší žehnání
ratolestí a průvod

22. 3. Čt

8:00 MS
17:00 MS
18:00 společné slavení svátosti
smíření
9:30 MS
18:00 AD
17:00 MS
16:00 MS
2:00-3:00 změna času
8:00 MS
9:30 MS
11:00 MS

Vodňany
Chelčice
Vodňany

Skočice
Vodňany
Lomec

Vodňany DD
Vodňany JK
Vodňany
Chelčice

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

Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec
Vodňany

kostel Jana Křtitele v Kodádkově ulici, Vodňany
domov důchodců
bližší informace v tomto čísle

19. 3. Po SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
20. 3. Út
21. 3. St

17. 3. So
18. 3. Ne 5. neděle postní

Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

NOC KOSTELŮ
se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců.
V loňském roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a v celé ČR bylo při
ní zaznamenáno opět více než 450 000 návštěvnických vstupů. Letos se bude konat v pátek 25. května. Nabízíme zde k zamyšlení podklady z www.nockostelu.cz:
Cíle Noci kostelů:
• Nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Smyslem je oslovit, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.
• Vytváří prostor pro setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru,
hudby, umění, zážitku …
• Vytváří „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo
církev či na jejím okraji. Kulturní pozadí programu, zpřístupnění běžně
nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší
veřejnost.
• Prezentuje kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel
a poukazuje také na jejich kulturní hodnotu.
• Ti, kdo byli osloveni, by měli dostat další příležitost celoročně navazující
nabídkou.
Teze Noci kostelů:
• Umožní návštěvníkům prožít ekumenickou rozmanitost křesťanských
církví a náboženského vyjadřování.
• Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných
prohlídek a všech dalších probíhajících programů.
• Je otevřeno dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů
a dalších křesťanských církevních společenství, která se mohou připojit
a tak dát této akci příležitost rozrůst se na širší úroveň.
• Podoba programu záleží na zapojení místních křesťanských společenství. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského
života a kultury, neboť programy odpovídají charakteru jednotlivých
společenství.
• Jsou vytvořeny příležitosti k získání informací důležitých pro rozvinutí
schopností a dovedností organizátorů a jejich motivaci a rozvoji. K tomu
mohou pomoci informační setkání, semináře, kurzy a osobní kontakty.
• Je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské

i Rakouské republice. Biskupství je koordinátorem Noci kostelů. V součinnosti se zapojenými křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou
propagaci akce a vzájemnou návaznost jednotlivých programů.

!

Pokud se chceme jako farní společenství letos k Noci kostelů
aktivně přidat, přihlásíme se na biskupství k této akci po velikonočních svátcích. Do té doby, prosíme, dodávejte své nápady
s možnostmi zapojení.
Vznik přípravného týmu ve Vodňanech koordinuje Marta
Mrvíková.

Úmysly pro modlitbu na měsíc ...
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:
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).
Březen
Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: – za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).

Knižní sloupek
Pintířová Angelika - Padá mi to z nebe
aneb
Sestra mezi divadlem, médii a pasťákem
brož., 224 s., 319 Kč, Portál 2017
Jak může přežít řeholnice v pasťáku?
Jak se ošetřuje prezident? Jak hovořit o víře
v dnešní době? Jaké to bylo, vstoupit za komunistů do tajné řehole? Může řeholní sestra sledovat MS v hokeji, pít pivo a být aktivní na Facebooku? Nebo dokonce mít v rozhlase svůj
pořad a kamarády mezi předními sportovci?
Tyto a mnohé další otázky zodpovídá
knižním rozhovoru boromejka Angelika Pintířová. Dotýká se nejen palčivých témat dnešní
doby, jako je rozpad rodinných vztahů, dědictví
komunismu v nás či výchova delikventní mládeže, ale dává nahlédnout i do svého životního
příběhu. Patří do něj šťastné dětství na vesnici, ochotnické divadlo, utajený život řeholnice
za komunismu, studium na DAMU, cestování
po Sibiři či jízda na koloběžce. Je to příběh řeholnice, které celý život padají z nebe nejrůznější výzvy. A ona je zvedá!

v

Veronika Katarína Barátová
Boží vůle: bludiště, nebo cesta?
brož., 112 s., 139 Kč, KNA 2017
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní
situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Jak rozpoznat Boží vůli
v životních rozhodnutích? Co když se spleteme a Boží vůli nerozpoznáme?
Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s Bohem. Zaslouží si naši pozornost, protože odpovědi na ně formují náš pohled na Boha,
na život s ním a na život obecně.

Barevné křížky pro děti
9 cm x 13 cm x 3 mm, 60 Kč
Dovoz z Itálie. Na překližce. K zavěšení. Vhloubení iluzivní. Kontury „zlacené“.
Různé motivy - andělé, křest, první svaté přijímání ...
Více na stránkách www.paulinky.cz/obchod/Krize/
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