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FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

PODZIM

XI/4. (září - říjen 2019)

Milí farníci,
při letošní pouti ve Vodňanech na Svátek Narození Panny Marie, kdy
se čte evangelium o rodokmenu Pána Ježíše, jsem si znovu uvědomil, že náš
Pán se dokáže vtělit a přijít do našeho světa opravdu v každé době. Žádná
doba není taková, že by byla nevhodná pro jeho přicházení. A tak prosím,
vnímejme také tento školní rok, který začínáme, jako ten pravý, ten vhodný,
ten Bohem požehnaný. Není třeba na nic čekat. Pánův čas je tady. Prosím,
objevujme tedy společně Pánovu přítomnost i v našich farnostech. Někdy je
to přítomnost překvapivá, nečekaná, trochu jiná, než bychom si možná přáli.
Rozhodně je ale tvořivá, krásná, povzbuzující a nám šitá na míru. A tak jí nepropásněme.
Zdá se mi, že více než dříve na nás toto Boží přicházení klade nárok,
abychom se do duchovního života farností zapojili opravdu společně. Nejde
o nějaké přetížení nebo dělání mnoha a mnoha věcí na faře. Spíše jde o to, žít
jako společenství. Sdílet své starosti i radosti, pomáhat si věcmi, které do našeho života vložil Pán. Prosím, buďme k tomu pozorní. Pokud byste mohli
nějaké své síly nabídnout do společného díla, budu moc rád. Dejte mi, prosím,
vědět.
Modlím se za vás a také prosím o vaši modlitbu…
Váš otec Josef
Organizační střípky nejen pro první pololetí školního roku
Příprava na křest dospělých a hovory o víře
Pokud je ve vaší blízkosti někdo, kdo by se rád nechal tento rok pokřtít
nebo biřmovat, prosím, ať mě co nejdříve kontaktuje. Pomalu dáváme dohromady skupinu katechumenů na příští rok. K nim se také může přidat ten,
kdo se chce třeba nezávazně dozvědět něco o křesťanství. První setkání bude
ve čtvrtek 10. 10. v 18:15 na faře ve Vodňanech.
Čtvrteční adorace
Čtvrteční adorace u sv. Jana Křtitele bude opět každý čtvrtek od 17:00
do 18:00. Co nejčastěji se budu snažit být vám při ní k dispozici pro svátost
smíření a duchovní rozhovor. Případnou nepřítomnost vždy dopředu oznámím. První adorace bude ve čtvrtek 19. 9. 2018. Až bude větší zima, přesunou
se adorace opět na faru. O tom vás ale ještě budeme včas informovat.

Úprava nedělních mši svatých
Vzhledem k rozvíjejícímu se životu na Lomci bych dále neměl
v Chelčicích v sobotu večer mše svaté s nedělní platností. V neděli ráno
v 8 hodin bych proto střídal mše ve Skočicích a Chelčicích. Vzhledem
ke vzdálenosti k nejbližšímu kostelu a množství lidí na bohoslužbě by byl
poměr střídání 3:1. Konkrétně to znamená, že každou druhou sobotu v měsíci
bude v 8:00 ve Skočicích bohoslužba slova a v Chelčicích mše svatá.
Na to navazuje, že vždy v pátek před druhou nedělí bude ve Skočicích
od 18:00 biblická hodina, při které se proberou nedělní texty a připraví se tak
na nedělní bohoslužbu, aby se do ní mohlo zapojit aktivněji více lidí. Předem
děkuji za spolupráci.
Dětské mše svaté
V prvním pololetí nového školního roku budou mše svaté, při kterých
budeme věnovat zvláštní pozornost dětem, v těchto termínech:
20. 10. - misijní neděle
1. 12. – s žehnáním adventních věnců
5. 1. – tříkrálová liturgie
Ze soboty 19. 10. na neděli 20. 10., tedy před misijní nedělí, bude
na faře pro děti připraven program s přespáním. Bližší informace včas dodáme.
Společenství mládeže
Počínaje pátkem 20. září bychom se začali scházet jakožto společenství
mladých každý 1. a 3. pátek v měsíci od 18:00 do 19:30 na faře. Zváni jsou
všichni mladí od šesté třídy.
Farní kavárna
Jako v minulém roce jste všichni srdečně zváni jednou měsíčně po mši
svaté ve Vodňanech na farní kavárnu. Budu rád, když se zase do přípravy
zapojí různé rodiny i jednotlivci. O koordinaci se budou tento rok
starat manželé Tenderovi. U nich se, prosím, také přihlaste, pokud byste byli
ochotni pomoci s některou kavárnou.
Termíny kaváren v prvním pololetí školního roku budou:
29. 9.,
3. 11.,
1. 12.,
5. 1. 2020.

Návštěva architektů z Norska
Jak už jsme informovali, snažíme se získat velký grant na opravu vodňanského kostela z tzv. Norských fondů. V rámci toho je třeba najít partnery na norské straně, kteří by byli ochotni jít s námi do spolupráce na projektu. Proto k nám do farnosti zavítají tři architekti ze Stavangeru na víkend
27. – 29. 9. Po mši svaté v neděli se můžete těšit na setkání s nimi při společné
kávě na faře ve Vodňanech, anebo v sobotu odpoledne při programu v galerii
a v našem kostele.
Mše svaté na Dušičky
Na Slavnost Všech Svatých, v pátek, 1. 11. bude mše svatá v 16:30
v Chelčicích a v 18:00 ve Vodňanech v kostele sv. Jana Křtitele. Na Dušičky
2. 11. bude mše svatá v 8:00 ve Skočicích, v 9:30 ve Vodňanech a v 17:00
na Lomci.
Společné přímluvy
Každou třetí neděli bychom ve všech farnostech při mši svaté nečetli
připravené přímluvy, ale říkali bychom je spontánně. Je to projev farní sounáležitosti, kdy se společně modlíme za osobní věci nás jednotlivých farníků.
Ve Vodňanech, kde je větší prostor, by se prosby říkaly do mikrofonu.
K tomu jsou třeba vždy dva pomocníci. Prosím všechny, kteří by byli ochotni
s tímto nějaký měsíc pomoci, aby se hlásili u Pepy Tlapy, který by to měl tento
rok na starosti.
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.
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Z Centra sociální pomoci
V Centru sociální pomoci probíhají pravidelně každý čtvrtek mše svaté pro uživatele domova, které slouží P. Josef Prokeš. Mše se konají v kapli
ve třetím patře a jsou přístupné seniorům, návštěvníkům, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Dále se jedenkrát týdně organizují modlitby růžence v kapli pro obyvatele domova. Moc si vážíme toho, že máme v domově
krásnou kapli, kterou mohou využívat nejen senioři, ale i zaměstnanci, kteří
potřebují při jejich náročné práci chvilku spočinout v tichu a samotě.
Ve čtvrtek 13. června v den 10. výročí kněžského svěcení P. Josefa Prokeše přišla poděkovat do kaple domova ředitelka CSP Vodňany D. Davidová
za jeho duchovní péči, kterou věnuje nejen seniorům domova, ale i zaměstnancům. Moc si všichni vážíme toho, že i při jeho velmi nabitém denním programu pravidelně každý čtvrtek slouží mše svaté v domově pro seniory. Z jeho
kázání je cítit vždy vnitřní klid a pokora. Ty jsou duchovní oporou nejen seniorům, ale i zaměstnancům. Děkujeme otci Josefovi za jeho kněžskou službu
a vyprošujeme mu Boží požehnání pro jeho další službu.
Eva Remišová

Cena Ď - www.cena-d.cz
je česká cena určená mecenášům a dobrovolníkům v oblasti kultury,
charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Letos se uskutečnil již
19. ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý rok v Divadle Oskara
Nedbala v Táboře a celostátní kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně Národního divadla. Naším letošním nominovaným byl Mgr. Josef Mrvík. Nominací
jsme chtěli vyjádřit poděkování za jeho dobrovolnickou činnost v našem domově.
Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným
právem.
Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti
jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli,
a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany. Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou
zastává v našem domově.
Eva Remišová

Motorkáři na Lomci
V neděli 2. června 2019 jsme na Lomečku zažili 1. žehnání motorek
a motorkářům. Dosud se tato akce konala ve Vodňanech, ale tentokrát bylo
vybráno naše poutní místo. Žehnajícím byl tak jako tradičně P. Jiří Čepl, který
nyní působí v Budyni nad Ohří a přilehlých farnostech. Je zajímavé, že v této
farnosti v historii také působily naše sestry.
Již krátce po 14. hod. se začali sjíždět první motorkáři. Úderem 15. hodiny začala bohoslužba s žehnáním. Otec Jiří mě vyzval, zda bych přítomným
mohla říct něco o Lomečku a také o naší Kongregaci. Bylo pro mě silné, když
něco přes 200 účastníků sedělo a bedlivě naslouchalo, co jim říkám. Samozřejmě jsem nemohla vynechat také naši službu v hospici. Poté následovala
promluva O. Jiřího a žehnání, při kterém jednotliví účastníci měli možnost
zajít do kostela, chvíli pobýt a zapálit svíčku za své zemřelé kamarády. Během
toho všeho jsem měla hrát na varhany a zpívat klasické mariánské písně. A ti
otrlí muži mnozí poslouchali a bylo vidět, že s velkým zaujetím.

Po skončení obřadu bylo pro mě dojemné, když za mnou přišli šéfové akce a přinesli zbylé koláče se slovy: „Sestro, prosím Vás, vezměte to pro
nemocné do hospice.“ Bylo to moc milé a lidské! A tak druhý den měli naši
klienti k snídani „koláče od motorkářů“. Když jsem lidem nabízela, zda si dají,
všichni chtěli. Jeden pán, který toho mnoho nenamluví a je takový samorost,
mi poté, co snědl 2 velké koláče, ač jindy toho moc nesnědl, řekl: „Kurva, konečně jednou pořádná snídaně!“
Pro mě osobně bylo toto setkání zase svědectvím, jak rádi si někdy
někoho někam zaškatulkujeme, ale jak mnohdy se mýlíme. Mnohokrát pod
drsnou skořápkou otetovaného vousáče nalezneme úžasné lidské srdce. Vím
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o tom mnohé, právě ze zkušenosti
s umírajícími.
A druhý postřeh: Motorkáři
odjížděli za velmi citlivého chodu
svých strojů. Když jsem si představila, jak strašný řev to asi z těch 120 motorek bude, chtěla jsem si dát špunty
do uší. Ale mýlila jsem se. A to jsem moc ráda!
Milí motorkáři, díky za lekci, kterou jsem dostala!
S. M. Benedikta, foto kacaba163

více fotografií na www.farnostvodnany.cz

Fotograficky z dění ve farnosti
1. září - Mše svatá na zahájení školního roku a farní den

foto Irena Odleváková, Robert Huneš
více fotografií na www.farnostvodnany.cz

Podívat se až na kraj světa a poznat, jak se kde žije
– to byl cíl naší cesty!
V úterý 6. srpna jsme vyrazili ze Ktiše a hned první zastávka byla
na Antarktidě. Během dalších dní jsme navštívili Afriku, Rusko, Čínu, dokonce i pro nás neznámou oblast Thajska a Laosu a velmi zajímavou zastávkou
naší cesty byl „plastový kontinent“. Společně jsme těmito oblastmi projížděli,
setkávali se s tamějšími problémy a viděli, jak se tam lidem žije.
Poslední den jsme dorazili do konce. I když jsme každou oblast jen
navštívili a nedokázali tamějším problémům zabránit, pochopili jsme důvod
naší mise – cesta byla cíl a my měli možnost se o všech situacích dozvědět,
rozšířit si obzory a mít povědomí o tom, jak se kde žije. A třeba začít ve svém
životě dělat něco, čím bychom nepřispívali ke zvětšování plastového kontinentu.
Veliké díky patří všem účastníkům, se kterými jsme vytvořili nádherné
společenství. Dále také všem vedoucím za jejich skvělé nápady, hry a nasazení
během tábora. Díky patří samozřejmě i naším výborným kuchařům Zdeňce,
Vandě, Marušce, Jirkovi, Elišce a Michalovi :-) Děkujeme i městu Vodňany
za finanční podporu, které si velmi vážíme.
A největší dík za všechno patří Bohu :-)
Anička Hunešů

Knižní sloupek
Evangelium na každý den 2020
brož., 488 s., 96 Kč, Paulínky 2019
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat
evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní
úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým
komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2020
připravil kolektiv autorů. Evangelium dne je
uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz
na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.
Éric, Jacquinet
Jak se osvobodit od pornografie
brož., 360 s., 290 Kč, Paulínky 2019
Tato kniha je praktickým průvodcem
na cestě k vymanění se ze závislosti na pornografii. Čím dál více lidí se dnes snaží osvobodit
od tohoto novodobého otroctví, ale často nevědí, kde hledat pomoc.
Zde je předložena konkrétní nabídka
čtyřicetidenního putování k nabytí svobody
v oblasti sexuality. Každý krok vychází ze zkušeností odborníků, kteří se věnují práci se závislými, a dalších osob, již je doprovázejí.
V knize lze rovněž nalézt mnohá svědectví těch, kdo s pornografií zápasili a zvítězili. Každá kapitola obsahuje konkrétní úkoly, které mohou pomoci k osobnímu růstu v oblasti intimity a vztahů.
Návod, který tato kniha nabízí, nepotřebuje žádné další doporučení. Pornografie se týká každého z nás, protože nikdo není prost temných
žádostí, i když nás vždy nevedou k prohlížení pornografických stránek
na internetu – protože těmito praktikami je ovlivněna celá společnost.
Br. Samuel, opat kláštera v Novém Dvoře
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Pořad pravidelných bohoslužeb
úterý
čtvrtek

mše svatá
nebo bohoslužba slova

Vodňany

mše svatá
Vodňany DD
adorace s možností
Vodňany JK
svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru

pátek

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

mše svatá

Vodňany

18:00/17.00

sobota
první v měsíci

mše svatá

Lomec

17:00

neděle
kromě 2. v měsíci
druhá v měsíci
druhá v měsíci
každá
každá

mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova
mše svatá
mše svatá

Skočice
Chelčice
Skočice
Vodňany
Lomec

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

DD - domov důchodců
JK - kostel sv. Jana Křtitele

Případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

Nech toho,
Mojžíši!

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:

ZÁŘÍ
Všeobecný úmysl
Ochrana moří a oceánů
– aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří
a oceánů.
Národní úmysl
– Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě
a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
ŘÍJEN
Misijní úmysl
Misijní jaro církve
– aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl
– Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí
světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
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