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FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

ADVENT

Milí farníci,
srdečně vás zdravím v podzimním čase. Rád bych poděkoval všem,
kteří jste se zapojili do společné duchovní obnovy Domy modlitby. Není
dobré, aby byl člověk sám. Proto nás Bůh učinil pomocníky. Jeden druhému máme pomáhat z pekla osamocenosti, ze kterého se nikdo nevysvobodí
vlastní silou. Moc si přeji, abychom si v naší farnosti takto pomáhali a tvořili
tak společenství bratří a sester. I proto vám v tomto podzimním čase nabízím
návštěvy spojené s požehnáním vašich domovů, anebo návštěvy našich nemocných. Prosím, tak jako loni, kdybyste viděli ve svém okolí někoho, komu
by mohla pomoci svátost nemocných, abyste nás propojili a mohl jsem tak
k danému člověku zajít.
Přidávám malou citaci z knihy „Člověk, který kráčí“ Christiana Bobina, kde hovoří o síle našeho Pána.
„Skutečnost, že milióny lidi se živí jeho jménem, že namalovali jeho
tvář zlatem a jeho slovo rozeznívali pod mramorovými kupolemi, to všecko
ještě nijak nedokazuje pravdivost tohoto člověka. Nelze věřit jeho slovu na základě moci, která z něj v dějinách vyrostla. Jeho slovo je pravdivé jen tehdy,
když je odzbrojeno. Jeho mocí je být moci zbaveno: nahé, slabé, chudé. Obnažené svou láskou, oslabené svou láskou, zchudlé svou láskou.“
Váš otec Josef

Informace a podněty k dalšímu období…
Dětské mše svaté a farní kavárna
V tomto období budou mše svaté, při kterých budeme věnovat zvláštní pozornost dětem, v těchto termínech:
4. 11.
2. 12. – s žehnáním adventních věnců
Na ně vždy naváže také farní kavárna na vodňanské faře. Pokud byste
byli ochotni zapojit se do přípravy, přihlaste se, prosím, u manželů Tenderových.
Prosba o úklid kostelů
Velikou službou ve všech farnostech je úklid kostela. Moc by pomohlo, kdyby se do úklidu zapojilo více lidí. Prosím všechny, kteří by byli ochotni alespoň občas pomoci, aby se přihlásili. Zvláště ve Vodňanech je to velmi
aktuální. Je možné vytvořit svoji novou skupinku a tak si i stanovit svůj čas

úklidu, aby vám všem vyhovoval. Prosím, kdyžtak se hlaste u paní Horákové.
Ve Vodňanech také hledáme kostelníka na pátek. Pokud byste o tom uvažovali, ozvěte se, prosím.
Svátost smíření ve Vodňanech
Možnost přijmout svátost smíření máte vždy půl hodiny přede mší
svatou. V úterý ve zpovědnici a v pátek v nové místnosti vedle postranní lodi
kostela. Mimo to jsem vám k dispozici také při čtvrtečních adoracích u sv.
Jana Křtitele od 17:00 do 18:00. Případnou nepřítomnost vždy dopředu oznámím.
Slavení pouti sv. Martina v Chelčicích
11. listopadu budeme slavit svatého Martina, tedy pouť v Chelčicích.
Jde o neděli, a tak posuneme bohoslužby. V 8:00 bude mše svatá ve Vodňanech a v 11:00 na Lomci. V 9:30 bude slavnostní bohoslužba v Chelčicích
a po ní společná káva v domě svatého Linharta. Jsou zváni všichni farníci.
Slavení svátku Všech svatých a Památky všech věrných zemřelých
Úterý 30. 10.
7:00 - 8:00 - možnost svátosti smíření
Středa 31. 10.
17:00 – bohoslužba na hřbitově ve Vodňanech s požehnáním
Prosím, pozvěte na tuto modlitbu také vaše známé, kteří obvykle
do kostela nechodí. Pomodlíme se společně za naše předky.
Čtvrtek 1. 11.
15:30 – mše svatá v Chelčicích s požehnáním hřbitova
15:30 – bohoslužba slova ve Skočicích
17:00 – mše svatá ve Vodňanech v kostele sv. Jana Křtitele
po mši možnost svátosti smíření
Pátek 2. 11.
15:30 – mše svatá ve Skočicích s požehnáním hřbitova
15:30 – bohoslužba slova v Chelčicích
16:30 – mše svatá ve Vodňanech v hlavním kostele
Sobota 3. 11.
14:30 - bohoslužba na hřbitově na Lomci, poté mše svatá
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Adventní duchovní obnova na Lomci
Přijďte na Lomec v předvečer adventu trochu se duchovně osvěžit
a vstoupit tak do tohoto předvánočního období. Obnova bude v sobotu 1. 12.
2018. V 15:00 a v 16:00 bude krátké zamyšlení v kapli sester. Mezi tím bude
čas na tichou modlitbu, svátost smíření nebo duchovní rozhovor či brouzdání
tichem lesa. V 17:00 bude potom mše svatá, při které požehnáme adventní
věnce.
Adventní duchovní pouť na Lomec pro mládež
Další akce pro mládež z našich farností by se konala v sobotu 1. 12. odpoledne. Ve 14:00 by se odcházelo od kostela a společně by se šlo do na Lomec.
Cesta bude okořeněna duchovním slovem a hrami. V 17:00 potom budeme
na Lomci společně slavit mši svatou.
Konference o evangelizaci v Olomouci
23. 11. a 24. 11. se koná v Olomouci konference o evangelizaci. Prosím
zájemce, aby se přihlásili, abychom dali dohromady společnou dopravu.
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
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zvu, tak jako loni, 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.

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
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- 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

Vodňanský betlém
Advent je před námi a všichni budeme vyhlížet a připravovat se na příchod Ježíše. Jednou z milých tradic v tomto období je stavění betlémů. Nejinak je tomu v našem vodňanském kostele. Pamatujete si, jak vypadá ten náš,
vodňanský? A co vše jej tvoří? Třeba tento malý kvíz vám pomůže pomalu
nasměrovat myšlenky k tomu opravdovému Betlému a naladit se adventně.
O samotných Vánocích si pak sami ověřte, jaký máte postřeh a pamatováka :-)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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Kolik je v betlémě lidských postav?
Kolik je v betlémě druhů zvířat? Případně jaké druhy?
Jaké drží zahradnice květiny?
Jaká postava nejvýznamněji zastupuje Vodňany?
Na jakých zvířatech přijeli tři králové?
Kolik je v betlémě černochů?
Kolik je v betlémě hudebních nástrojů?
Kolik je v betlémě andělů?
Jaký tvar má okno stáje?
Jaká jsou zastoupena povolání?
Kolik postav má svatozář?
Jaké všechny dary byly přineseny?

Petr Totín

Poděkování při nedělní mši
Je to již 10 let, kdy byla v našem vodňanském kostele provedena oprava maleb Mikoláše Alše.
Restaurátor, pan Joža z Prahy opravil výmalbu pouze v malé části kostela. Finance na přední prostory, které to potřebovaly nejvíce, bohužel chyběly.
Jsem vodňanskou rodačkou, a proto mám i k našemu kostelu hluboký vztah. Přemýšlela jsem, kdo by nám mohl pomoci peníze sehnat. Obrátila
jsem se tehdy na senátora za KDU-ČSL Ing. Josefa Kalbáče. Ten zprostředkoval návštěvu ministra kultury Mgr. Václava Jehličky a výsledkem prohlídky
kostela a jednání bylo kladné vyřízení žádosti o finanční příspěvek. Ministerstvo kultury poskytlo na dokončení oprav Alšových maleb v presbytáři kostela
dotaci ve výši 1,5 miliónu korun.
Za tuto pomoc jsme stále vděčni Ing. Kalbáčovi. Proto jsem ho pozvala do našeho kostela, kde jsme mu za naši farnost poděkovali a připomněli, že
na jeho pomoc s vděčností vzpomínáme.
Tuto neděli byla zároveň dětská bohoslužba.
Panu Kalbáčovi se u nás moc líbilo a po mši svaté poseděl s námi
u kávy ve farní kavárně. Dozvěděli jsme se od něho ještě mnoho zajímavého
a vzájemně se potěšili.
Vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání a ochranu P. Marie.
Marie Polatová

Fotograficky z dění ve farnosti
V sobotu 25. 8. se uskutečnil koncert Vodňanské dechové kapely v Parku
Jana Pavla II. Uspořádala jej vodňanská farnost ke 100. výročí vzniku Československé republiky jako poděkování všem našim starším spoluobčanům.
Foto Robert Huneš

V neděli 21. října proběhla tradiční misijní neděle s dětskou mší svatou a tradičním jarmarkem. Výtěžek z jarmarku - 9 179 Kč bude zaslán potřebným
v Bangladéši.
Foto Petr Totín
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Pořad pravidelných bohoslužeb
LISTOPAD - PROSINEC
úterý

mše svatá nebo bohoslužba slova

Vodňany

8:00

středa
čtvrtek

pátek
sobota
neděle

JK

DD

mše svatá
adorace s možností svátosti
smíření či duchovního rozhovoru

Vodňany DD
9:30
Vodňany JK 17:00-18:00

mše svatá

Vodňany

17:00

mše svatá (mimo 3. 11. a 1. 12.)

Chelčice

16:00

mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova (4. 11. a 2. 12.)
mše svatá

Skočice
Vodňany
Chelčice
Lomec

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

kostel sv. Jana Křtitele v Kodádkově ulici, Vodňany
domov důchodců
Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

11. listopadu, sv. Martin, pouť v Chelčicích
Vodňany

8:00		

mše svatá

Chelčice

9:30		

mše svatá poutní

Lomec		11:00		mše svatá
Skočice

17:00		

mše svatá Hubertská

Knižní sloupek
Tichý, Radek
Mše svatá - pro začátečníky i mírně pokročilé
rož., 84 s., 109 Kč, KNA 2018
V této útlé knížce projdeme krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí ve svých farnostech. Cílem je vysvětlit základní
prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak
se při ní hlouběji setkat s Ježíšem a načerpat sílu
pro svůj život mimo kostel.
Ke každé kapitolce je připojena krátká
citace z Bible a delší citace z církevních otců. Jejich smyslem je naznačit, že mše svatá, i když se
během staletí vyvíjí a pozměňuje, zůstává ve své
podstatě stále ta samá, jakožto jednání, které je
věrné Ježíšovu slovu: „To konejte na mou památku.“
Knížka je určena všem, kdo mají rádi liturgii a chtějí proniknout do její krásy. Užitečná
bude zejména těm, kteří se připravují na biřmování a na křest v dospělosti, i těm, kteří nechtějí
ustrnout na cestě víry.
Modlitby u stolu
brož., 16 s., 31 Kč, Paulínky 2018
Malá knížečka, která se může stát vhodným pomocníkem pro společné obědy v rodině
nebo různých společenstvích. Obsahuje výběr
z modliteb před jídlem a po jídle, žalm dobrořečení, modlitbu Anděl Páně.

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:

LISTOPAD – Ve službě míru a pokoje
Úmysl všeobecný: Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Dialog není možný bez uspořádání smyslů, které – jsou-li napájeny
stravou, kterou ďábel nabízel Kristu hned na počátku jeho veřejného života –
pod vlivem touhy po bohatství, síly marnivosti a pýchy našich planých snů nám
kradou schopnost stát před druhým a naslouchat mu. Nejsou to tato tři slova –
bohatství, marnivost, pýcha – která mě před druhým uzavřou nepřekročitelnou
branou? Někdy dialog může začít třemi prostými slovy: prosím, děkuji, odpusť.
Vyplatí se tedy položit si otázku: do jaké míry jsme si vědomi těchto pokušení
sami u sebe? Do jaké míry jsme si zvykli na životní styl, který považuje bohatství, marnost a pýchu za zdroj a sílu života? Do jaké míry věříme tomu, že péče
o druhého, naše starost a péče o chléb, dobré jméno a důstojnost druhých jsou
zdrojem radosti a naděje?
Úmysl národní: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého
v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/).
Panna Maria měla ve zvyku naslouchat Bohu a setrvávat s ním. Jejím
tajemstvím bylo Boží Slovo – byla blízká Božímu Srdci a poté přijala jeho tělo
do svého lůna. Maria naplnila svůj život krásou, protože zůstávala s Bohem
a za všech okolností s ním rozmlouvala. Klademe si otázku, jak Boží slovo rezonuje v nás? Stačí k tomu velmi málo! Když se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám
mluví k svému lidu a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá radostnou zvěst.
Kolikrát jen se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet kolem a komentovat svoje okolí? Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a evangelium – máme otevřít
srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit
o něčem jiném. Někdy stačí jen více pozornosti, abychom v sobě živili radost
z blízkosti Boží, ze slyšení Slova.

PROSINEC – Ve službě předávání víry
Úmysl evangelizační: Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně,
v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Srdce je někdy tak omotáno světskými starostmi a bolestmi, že již není
jediného místečka ani prostoru k jakékoliv úlevě – všude, ze všech stran jsou
jen zranění a rány, trny, které píchají. V německém Augsburku uctívají Pannu
Marii rozvazující uzly. Nacházíme se v situacích, které připomínají zamotané
tkaničky, které ne a ne rozvázat. To je tehdy, když máme jen světské starosti.
Krásně to komentuje sv. Irenej: „Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán
poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria
vírou.“ Nebojme se přistupovat ke všem zauzleným situacím s vírou, totiž
s tím, že Otec se na mne dívá jako na své dítě a ví o všem, co jsem a co mám.
Víra aktivně začíná prosbou dítěte k Otci. A přímluvná modlitba otevírá v našem srdci rozměr dětství vůči Otci, který tak v nás může mocně působit.
Úmysl národní: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/).
Čas bolesti, utrpení a oběti je časem milosti, kdy Ježíš v nás tvoří nebeský život! Nebeský život, který do nás Ježíš vlévá, prožíváme jak ve stavu
útěchy, kdy vnímáme (a stále více do toho dorůstáme) naprostou jistotu, že
nyní se děje to, co Bůh s námi vždy zamýšlel – zcela se na nás plní jeho svatá
vůle; tak ve stavu neútěchy, kdy zakoušíme zase to, že jsme ještě stále na zemi
– prožíváme tedy svou lidskou nedokonalost a omezenost. Ale jsme milováni!

Páteční rorátní mše svaté
ráno v 6:30
7. 12., 14. 12. a 21. 12.
- více na str. 4.
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