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Milí farníci,
po velmi dlouhé době dostáváte do rukou zase farní noviny.
Mezitím se toho stalo opravdu hodně. Ze všeho nejdříve bych vám rád
poděkoval za statečnost, víru, vytrvalost, pomocnou ruku a neutichající
naději, se kterou jsme společně prožili jarní období pandemie. Zřejmě nás
pozvala na nové cesty, ke kterým bychom asi jen těžko hledali odvahu. Tak ať
nám na nich Pán pomáhá a chrání nás ode všeho zlého.
V tomto vydání bych rád informoval o všem důležitém pro příští
období. Nakolik je tedy možné teď ze začátku nového školního roku něco
plánovat.
Váš otec Josef

Život našeho farního trsu pro první pololetí školního roku
Vítáme Bavorov a Bílsko
Přes prázdniny se náš farní trs rozrostl o další květy. Konkrétně
o farnost Bavorov, a tedy také Bílsko. Vítám srdečně všechny farníky a těším
se na společné žití víry v našeho Pána. Rozkvetli jsme také o patera Mirka
Nikolu. Děkuji mu, že se nadále snaží, seč mu síly stačí, a slouží dále
v kostele v Bavorově a v Bílsku. Čas od času se budu snažit mu odlehčit. Pokud
by bylo cokoliv třeba, neváhejte se na mě, prosím, obracet. Zvláště chci také ještě
poděkovat všem, kteří pateru Mirkovi pomáhají.
Primice Jana Rotschedla
V sobotu 5. 9. v 10:00 v katedrále v Českých Budějovicích bude náš
farník Jan vysvěcen na kněze. Prosím, přijďme ho v tomto kroku podpořit
modlitbou. V neděli 6. 9. v 11:00 bude mít potom v kostele ve Vodňanech
primiční mši svatou. V ostatních farnostech bude mše svatá jen v 8:00
ve Skočicích, v 8:00 v Bavorově a v 9:30 v Bílsku. Na primici jste všichni
srdečně zváni.
V 16:30 bude u kostela ve Vodňanech přistaven autobus, aby nás
odvezl do místa oslavy na Benešovský mlýn (Heřmaň 37). Autobus se bude
vracet zpět do Vodňan ve 22:00 hodin.
Pokud byste byli ochotni napéci nějaké sladké a slané pečivo na tuto
oslavu, přineste ho, prosím, na faru v sobotu 5. 9. mezi 18. a 19. hodinou.

Zářijová první sobota na Lomci
V sobotu 5. 9. v 15:00 na Lomci bude Mikuláš Kroupa z Paměti
národa vyprávět příběhy o hrdinství z dvacátého stolení pro povzbuzení
do nového školního roku. Od 16:00 bude potom prostor pro svátost smíření nebo
duchovní rozhovor. V 17:00 bude mše svatá s P. Vojtěchem Blažkem z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích.
Pouť na Lomci
Tento rok, v neděli 13. září, nás na hlavní pouť na Lomci navštíví velvyslanec Svatého Otce Daniel Balvo. Mše svatá bude na Lomci v 10:00. Po ní
následuje debata s panem nunciem. Ve 14:00 potom zakončíme slavnostní
program vystoupením pěveckého sboru Mendík z gymnázia Jana Valeriána
Jirsíka v Českých Budějovicích.
Tuto neděli bude jinak mše svatá v 8:00 v Chelčicích, v 8:00 v Bavorově
a v 9:30 v Bílsku. V 8:00 ve Vodňanech bohoslužba slova.
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 8. 10. v 18:30 na faře ve Vodňanech.
Čtvrteční adorace
Čtvrteční adorace ve Vodňanech bude zatím v kostele Panny Marie
každý čtvrtek od 16:00 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 se uskuteční ve čtvrtek 24. 9. 2020. Až
bude větší zima, přesunou se adorace opět na faru. O tom vás ale ještě budeme
včas informovat. Mimo to nás mimořádně čeká ještě adorace ve čtvrtek 3. 9.
od 16:00 do 18:00, aby byla začátkem roku větší možnost přijmout svátost
smíření.
Dětské mše svaté
V prvním pololetí nového školního roku proběhnou ve Vodňanech
mše svaté, při kterých budeme věnovat zvláštní pozornost dětem, v těchto
termínech:
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Pátek 4. 9. – od 16:00 možnost svátosti smíření, od 17:00 mše svatá
s žehnáním aktovek
Neděle 18. 10. – v 9:30 – misijní neděle
Neděle 6. 12. – v 9:30 – s Mikulášem
Společenství mládeže
Počínaje pátkem 25. září bude každý pátek od 18:00 na faře ve Vodňanech společenství mládeže. Zváni jsou všichni mladí od šesté třídy.
Modlitba žen a mužů
Počínaje zářím zveme všechny ženy od 15 do 99 let na společnou
modlitbu na faře ve Vodňanech každou druhou středu v měsíci od 20:00.
Půjde o modlitbu otevřenou, na kterou jsou zváni také všichni hledající.
Od září začne také modlitba mužů. I zde jsou zváni všichni muži
od 15 do 99 let. Modlitba bude v kostele v Blanici každou třetí středu v měsíci
od 20:00. I tady je dobré pozvat také všechny hledající přátele.
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: 4. 10., 1. 11., 6. 12.
2020.

Nedostali jste se na exercicie na Lomci?
Můžete si přednášky poslechnout na
Youtube - www.farnostvodnany.cz/exercicie2020.php
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Tábor na Ktiši 2020
Projít historií křížem krážem a společně dojít až do konce - to vše jsme
zvládli za deset dní!
Letošní tábor jsme zahájili 4. srpna na Ktiši výpravou napříč historií
- poznali jsme Cyrila a Metoděje, dobu sv. Václava, období husitských válek,
církev za totality, současnou církev a přičichli jsme i k tomu, co to byl druhý vatikánský koncil. Nabyti vědomostmi z různých her a společných aktivit
jsme desátý den odjížděli domů, ale odcházelo se nám po společně prožitých
deseti dnech těžko...
Letos jsme se sešli ve výjimečně blízké a skvělé partě mladých lidí a vytvořili opravdu krásné společenství, kam věřím, že se budeme všichni rádi
vracet. Moc děkuji všem, kdo na tábor jeli - mám radost, jak spolu mladí lidé
dokážou smysluplně trávit volný čas. Díky všem báječným a inspirujícím dětem za vytvoření nádherné atmosféry, vedoucím za obrovské nasazení a nabitý program, kuchařům za nejlepší vaření a všem za tolik potřebnou modlitbu!
:-) Díky patří i městu Vodňany za finanční podporu.
Moc si všeho vážím, mám naše společenství ráda!
S díky Anička Hunešů
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Případné výjimky sledujte
na webu www.farnostvodnany.cz

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
Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny
spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl
Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava
politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
ŘÍJEN
Evangelizační úmysl
Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl
na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl
Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením
podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
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