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VIII/2. Velikonoce (březen - květen 2016)

FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

VELIKONOCE

Milí farníci,
v tomto týdnu začínáme slavit největší svátky křesťanské víry, svátky
velikonoční. Zeptejme se, zda jsou v našem životě opravdu největší? Zda je
největší naše očekávání, těšení se i sváteční atmosféra jejich průběhu?
Odpověď pravděpodobně bude znít: Není tomu tak. Víc asi slavíme
Vánoce, z Velikonoc pak dominuje to nejméně podstatné na jejich konci – totiž pomlázka. Nic proti ní, ale je to jako přijít do kina na závěrečné titulky.
Přitom málokterá bohoslužba má tu přednost, jako právě liturgie svatého třídenní. Mluví sama sebou, nepotřebuje žádné do-vysvětlení, jednotlivé
obřady přímo malují před očima události Ježíšova utrpení a slavného zmrtvýchvstání.
A nejen malují. Doslova přenášejí každého účastníka doprostřed dění.
Zpřítomňují drama Kalvárie a červánky velikonočního jitra v našem čase,
a tak staví člověka na počátek cesty k doširoka rozevřené bráně smrti, ve které
už na něj čeká: Kristus.
Tou nejpádnější odpovědí na otázky světa kolem nás i našeho života
v něm jsou právě Velikonoce. Není pochybnosti, strachu a tísně, která by nebyla tím či oním způsobem přítomna v Ježíšově utrpení a smrti – to jen my je
tam vždycky nedokážeme správně rozeznat. Proto také nenacházíme odpovědi, zdá se nám, že nás nikdo neslyší.
Je zapotřebí se znovu nechat naplnit vděčností nad velikostí Boží lásky
k člověku. Ale toto naplnění nepřijde jinak, než že člověk dá sám sebe k dispozici: Kupříkladu tak, že Velikonoce opravdu slaví, že je na nich přítomen. A to
nejen o velikonočním pondělí svým pravidelným „turné“ s nejistým koncem,
ale v celém svatém týdnu. Přeji vám takto naplněné velikonoční svátky.
Milí farníci, letos v tomto mimořádném roce Božího milosrdenství
chceme jistě dobře prožít přípravu na svátek Božího milosrdenství, který se
bude slavit 3. dubna 2016 v 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ). Se svátkem Božího milosrdenství má být zvláštním způsobem
spojena novéna k Božímu milosrdenství.
Začíná na Velký pátek 25. března 2016 a končí v sobotu v oktávu velikonočním 2. dubna 2016. Sám Ježíš označuje intence na každý den novény, když žádá sestru Faustynu: „Chci, abys po těch 9 dní přivedla ke zdroji
mého milosrdenství duše, aby načerpaly sílu a osvěžení spolu s milostmi, které potřebují pro životní námahy a zvláště v hodinu smrti. Každý den přivedeš
k mému Srdci jinou skupinu duší a ponoříš je do moře mého milosrdenství.“
Po vykonání novény byla duše sestry Faustyny obzvláště sjednocena
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s Bohem a pohroužena v nepopsatelnou vnitřní radost: „Má duše tonula v nepochopitelné radosti,“ popisuje sestra Faustyna. Můžeme doufat, že novéna,
když ji horlivě vykonáme, bude skutečným prostředkem k vyprošení nám potřebných milostí.
Nejvýznamnější a nejpodstatnější složkou úcty a pobožnosti k Božímu
milosrdenství je důvěra. Pán Ježíš řekl sestře Faustyně: „Milosti mého milosrdenství se čerpají jediným prostředkem a tím je důvěra. Čím více duše důvěřuje, tím více obdrží.“ Pobožnost zjevená sestře Faustyně se ještě liší od všech
ostatních tím, že zahrnuje nutnost praktikovat milosrdenství k bližním: činem, skutkem, slovem, modlitbou.
Nikdo není zavázán k úctě k Božímu milosrdenství, nejde o dogmatický příkaz, ale o maximálně naléhavou a realistickou výzvu k záchraně nesmrtelných duší.
Každému z Vás žehná a o modlitbu prosí Váš otec Tomáš.
PS: Novénu k Božímu milosrdenství naleznete jako přílohu v tomto čísle.

Modlitby za nejmenší
P. Jiří Korda, Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4
registrace@modlitbyzanejmensi.cz
www.modlitbyzanejmensi.cz
telefon: 725 797 561
Březen 2016: Za svlečené z lidské důstojnosti.
Duben 2016: Za opuštěné a nechtěné.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Přestože jsme již uprostřed krásné doby postní, slíbil jsem, že podám
zprávu o naší první pražské Smírné pouti za potracené děti, jejich rodiče a gynekology, konané o svátku svatých Mláďátek. Mši svatou u Pražského Jezulátka
sloužil otec biskup Karel Herbst, který zmínil jak hrůzu potratů, tak bezradnost a opuštěnost mnohých žen k potratu dotlačených. Několik set účastníků plně obsadilo kostel. Pěšky pak s námi pokračovala stovka z nich, včetně
rodin s dětmi. Krásné počasí i občerstvení v kapucínském refektáři pomohly
zvládnout nabitý program - návštěvu kapucínského betléma v životní velikosti, modlitbu svatého růžence v Loretě, korunku k Božímu milosrdenství
u hrobu svatého Norberta na Strahově, modlitbu za národ ve Svatováclavské
kapli pražské katedrály a v bazilice svatého Jiří u hrobu svaté Ludmily.
Pouť na Svatý Kopeček u Olomouce
Rád bych Vás tímto povzbudil k účasti na naší další pouti, ale již s letitou tradicí, a to na Svatém Kopečku v neděli 22. května. Letos poprvé bude
probíhat společně s poutí rodin Olomoucké arcidiecéze. Otec biskup Josef
Hrdlička se už na Vás moc těší a srdečně zve ke společné modlitbě a setkání.
Bližší informace o průběhu budou v příštím dopise.
Národní pochod pro život
Dále Vás zvu v sobotu 2. dubna na Národní pochod pro život. Novinka! Budeme začínat v 10 hodin mší svatou celebrovanou otcem kardinálem Dominikem Dukou v pražské katedrále. Poté zve pan kardinál všechny
rodiny s dětmi na společný oběd na Klárově (stanice metra Malostranská).
Oběd bude pro všechny předem zaregistrované rodiny zdarma. Bude připraven ve spolupráci s Kolpingovým dílem za příznivou cenu i pro všechny
ostatní předem zaregistrované účastníky. Nezapomeňte se proto co nejdříve
zaregistrovat na adrese pochodprozivot.cz. Od 12 hodin bude na Klárově probíhat souběžně program a ve 14 hodin vyrazíme z Klárova přes centrum až
na Václavské náměstí, kde Národní pochod pro život vyvrcholí po 16. hodině
u sochy svatého Václava společnou modlitbou.
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Skutky milosrdenství
Jak jsem obšírněji referoval v minulém dopise, ve snaze podpořit praxi
milosrdenství jsou letos úmysly Modlitby za život volně inspirovány tradičním rozdělením skutků milosrdenství na sedm tělesných a sedm duchovních.
Tyto dva měsíce zaměřujeme svou pozornost na otázku přijetí druhého člověka a úctu k němu. Být svlečen ze své důstojnosti, být opuštěný nebo dokonce nechtěný. Zkušenost mnoha lidí, a rozhodně nejenom lidí někde daleko
od nás. Matka Tereza o tomto druhu lidské bídy řekla: „Až budete naslouchat chudým a trpělivě vyslechnete jejich nářky, věnujte největší pozornost právě
těm, kteří jsou nejméně milovaní a nežádoucí. Dnes není nejhorší nemocí lepra
nebo tuberkulóza - dnes je to pocit, že jsem zbytečný, nemilovaný, pohrdaný,
nežádoucí, všemi opuštěný. A nejtěžším hříchem je proto nedostatek lásky, ta
hrozná lhostejnost k bližnímu, který je vystaven vykořisťování, korupci, bídě,
nemoci. Každému z nás je uloženo stát se spolupracovníkem Kristovým ve světě
bídy. Musíme vědět, co od nás očekává Bůh a lidská společnost.... Nejde vždy
o krajíc chleba, nejde jen o kus oblečení. Po lásce hladovějí lidé i v bohatých
zemích světa. A tam je ten hlad nejmučivější: vědomí, že nikdo mě nemá rád,
že o mne nikdo nestojí, že jsem zbytečný, nežádoucí. Že jsem sám.“ (Duchovní
texty Matky Terezy z Kalkaty, samizdat 1977, s. 11) Jistě za jedno z nejradikálnějších odmítnutí druhého můžeme označit umělý potrat. Postavení svého
momentálního zájmu, své „dobré pověsti“, své „důstojnosti“ nad život bezbranného tvora. Jsme doslova mistry ve vytříbené argumentaci, proč je umělý
potrat výdobytkem moderní společnosti, základním právem ženy, nástrojem
regulace populace a vymýcení vrozených vad atd. Druhým, v naší zemi velmi
rozšířeným druhem odmítnutí bližního je nedostatečný nebo dokonce žádný
zájem o staré lidi, včetně vlastních rodičů.
Co s tím můžeme dělat my
Je třeba si přiznat, že problém odmítnutí druhého, nerespektování
jeho důstojnosti se nevyhýbá ani nám katolíkům. Jak je jednoduché propadnout přesvědčení, že jsem ztělesněním spravedlnosti a lásky, šiřitelem pokoje,
a přitom ve skutečnosti páchat v rodině, v okolí, ve farnosti pravý opak! Jak
se chovám ke svým nejbližším? Manželce, manželovi, dětem, rodičům, sousedům, kolegům v práci, bratřím a sestrám ve farnosti? Nemám tendence je shazovat, bagatelizovat jejich problémy, předstírat, že jsem ochotný pomoci, ale
ve skutečnosti tomu tak není? Nevyžívám se v posuzování druhých? Přitom
tam, kde mám jasně zvednout hlas na obranu zesměšňovaných, utiskovaných,
kde se mám přihlásit například k tomu, že umělý potrat považuji za zvěrstvo,
mlčím? Najednou mám plno výmluv, že nemohu nikomu nic vnucovat, nechci se někoho dotknout, nechci nikoho odradit. Najednou vidím sto důvodů,
proč se někoho nemůžu zastat, vždyť si za to může vlastně sám...
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Jednou ze známek, že farnost je živá, je všímavost farníků. Nemám na
mysli všímavost typu, kdo je jak v kostele oblečen, co kdo řekl, na kterou sestru se dnes při mši pan farář víc díval a podobně. Ale takovou, o které se jako
kněz dozvídám často mimoděk. Třeba, že někdo z farníků pomáhá některé sociálně slabší rodině, jiný navštěvuje opuštěnou paní, další nosí nákupy a uklízí
nemohoucímu sousedovi. Přitom někdy místo vděku musejí snášet i různé
emoční výlevy včetně nadávání, klení, spílání různým lidem, někdy i samotné
církvi.
Veliké díky Vám všem, kteří jste všímaví tím správným, Božím způsobem. Věřím, že se za ty, kterým pomáháte, také modlíte. Prosím, nebojte
se o tom říct i svému panu faráři, bez ohledu, zda ten, komu pomáháte, je
praktikující věřící. Vždyť zprostředkování smíření s Bohem, umožnění čerpání milostí ze svátostí, se může stát krásnou korunou Vaší služby.
Radost z Beránka, pro nás ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, ať provází Vás i Vaše blízké!
Jiří Korda, kněz Kristův

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016
Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které
jsou členy Ekumenické rady církví ČR, jsou zvány k připojení do Noci kostelů
2016, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co
nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout
možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...
Letošní je naplánována na 10. června a jejím mottem bude Jeho brány
zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude. (Srov. Zj 21,25). Ve Vodňanech ji uskutečníme opět ve spojení s programem Noci muzejní, který už
je zveřejněn na webových
stránkách vodňanského infocentra (od 19 do 21 hod.)
a na který se může s programem v kostele volně navázat
nebo mu i předcházet. Dosud to byla u nás záležitost
jednotlivců z farnosti, ale
uvažme, jaká je to nabídka
pro naše spoluobčany a někdy i hosty ze vzdáleněj6

ších míst. Na webu nockostelu.cz najdeme mimo jiné hlavní smysl této akce:
• pozvání všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
• projev kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale
i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život
a svoje osobní obdarování a dovednosti,
• nabídka zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
• znamení živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
Pokud bychom se chtěli více a lépe podělit o toto své křesťanské bohatství, nestačí jednotlivci, ale akční tým. Prosíme tedy ty, kteří by byli ochotni
se jakkoliv zapojit, přidat např. po vzoru jinde proběhlých programů nové
nápady a pomoci s realizací, ať se co nejdříve přihlásí.
Koordinátorkou zůstává Marta Mrvíková ve spolupráci s administrátorem farnosti P. Tomášem Hajdou.

Pozvánka pro tříkrálové koledníky
na výlet v sobotu 18. června

LOMEC

Program:
- divadlo Pavla Šmída zahraje Pohádku z budíku
- prohlídka poutního areálu včetně výkladu
- povídání Pavla Janšty o cestě z Hirošimy do Nagasaki
- na závěr pro odvážné pěší pouť Zeyerovou stezkou do Vodňan,
ostatní pojedou autobusem
Přihlášku s těmito údaji: jméno a příjmení, telefonický kontakt, podpis
rodičů odevzdejte pí. Horákové, Výstavní 1031, Vodňany, tel. 731 974
731, nebo MUDr. Janštové, Mokrého 186, Vodňany, nejpozději do středy 10. června.
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Drobné sakrální památky na Vodňansku

Kaplička sv. Jana Nep. v Nestánicích
Je málo obcí v Čechách a na Moravě, jež nebývaly ozdobeny kapličkou,
sochou, obrázkem nebo křížkem ke cti sv. Jana Nepomuckého. Ze zemských
patronů zvláště na venkově asi nejpopulárnější. (Maně mi přichází na mysl
Troškova Princezna ze mlejna s tklivou melodií na text Odpusť mi svatej Ján,
že tvou krásu nehledám ...) Oč déle čekal Johánek z Pomuku na svou kanonizaci, tím větší posmrtnou slávu zažil. Považme, že Václavem IV. umučen
roku 1393 byl povýšen k slávě nebeského oltáře až po více než třech staletích, roku 1729! Od té doby pak začaly zdobit jeho památníčky zejména území
Habsburské monarchie po stovkách, ne-li po tisících. Jeden z nich můžeme
spatřit v Nestánicích, v plotové zídce u silnice směrem na Vodňany.
Její původ těžko kdy vypátráme. Sám kronikář uvádí, že kaplička ke cti
sv. Jana Nepomuckého, patrona země České a ochránce dobrého jména, je
původu pradávného asi jako Nestánice.
Dříve zřejmě stála na pokraji prašné cesty, mezi stromy v zeleni, lahodíc oku i srdci kolemjdoucího. O tom ostatně svědčí ještě kresba z roku 1934.
Na přelomu století byla podoba, jak z první fotografie patrno, je méně poetická. Stála sevřená ve zdi u asfaltové silnice, oprýskaná bez ozdobné kované
mříže, za níž až do roku 1991 přebývala soška barokního světce. Nedávno byla
kaplička opravena a opět vyproštěna ze zedního sevření, jak vidno na druhé,
aktuální fotografii. Tato kaplička v sobě skrývá jistý půvab a bohatou minulost. Ponořme se tedy do venkovských osudů minulých dob, které byly spjaty
s kapličkou „svatýho Jána“.
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… v tu stranu k Vodňanům přídeme na levé straně
za vsí k památné
kaplíce v nepamětné
době postavené ke cti
zemského patrona
sv. Jana Nepomuckého. Zbožní předkové
konali tam v oktáv
pobožnost k sv. patronu. Na svátek
16. května chodíval
z Lomeckého kostela průvod s p. farářem, kterýž obyčej
se do dnes udržuje.
Celý oktáv se schází
večer po denní práci ke sv. Jánu z naší
obce k modlitbě růžence. Po růženci
se jde ke kaplíce sv.
Anny a cestou se zpívá:
Nejsem zavázán žádnému, než Pánu Bohu samému,
Janovi Nepomuckému, patronu mému milému.
Tak jsem se silně zavázal, a jemu svůj slib prokázal,
že bych chtěl pro něj umříti – všechny zlé věci trpěti.
Kdyby oblak papír bylo, moře se v inkoust změnilo,
a nebeské hvězdy v péří, andělé slavní písaři,
ještě by nebylo dosti, vypsati mé upřimnosti,
tu kterou já mám k svatému Janovi Nepomuckému.
Až ryby ven z vody půjdou, ptáci bez peří lítati budou
a mlejnský kámen poplyne, tenkrát má láska pomine.
Amen. Jene Nepomucký, svou přímluvou přispěj vždycky.
Tobě já duši, tělo mé, poroučím ve jménu Páně. Amen.
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Kromě ukázky lidové zbožnosti neméně
zajímavou
skutečností
jsou též povinnosti volených obecních představitelů vůči duchovním památkám a statkům. Před
svátkem sv. Jana Nepomuckého měl zdejší starosta dát kaple ve vsi obílit a vše potřebné – sochy,
omítky atp. – opravit, vše
na obecní náklady. (Jak
krásně by musely vypadat české vesničky, kdyby
podobná nařízení platila
i dnes!) Důvody jsou nasnadě - úcta k předkům,
tradice, hluboká víra
a smysl pro odpovědnost. Posuďme sami skrze
zápis kronikářův.
Jest to zděděný odkaz po našich zbožných
předcích zároveň občanskou povinností. Proto se nesmíme nechat od leckoho
lichým předstíráním odstrašit, aby i na nás spočinulo požehnání a aby i o nás
platila starodávná písnička:
My se v Nestánicích dobře máme,
pole si pšenicí osíváme.
Pšeničnou úrodu porazíme,
do stodol svezeme, vymlátíme.
Vymlácené zrno semeleme,
z mouky si koláče napečeme.
Strojíme obžinky, posvícení,
strojíme taneční vyražení.
Po celý boží rok všechny pátky
buchty nám píkají pani matky.
Buchet nám píkají na ošatky
a koblih sádelných na ostatky.
Život v Nestánicích, to je krása
sedlák tů dobře má i ta chasa.
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Robert Huneš

Ztratili jsme se
Nastoupila jsem do tramvaje a posadila se proti staré paní. Někdo se
chtěl něco zeptat řidiče, ale ten je uzavřený ve své kukani. Vzpomněla jsem
si, jak dříve v tramvaji sedával průvodčí. Mohlo se ho ptát na cestu, přestupy
a vůbec jenom s ním mluvit. Stará paní mi něco říkala. Chtělo se jí povídat.
Všimli jste si, jak staří lidé navazují hovor? Většinou ale nemají s kým.
Mladá maminka vezla v kočárku holčičku. Holčička na maminku mluvila, ale marně, ta ji neslyšela. Ve sluchátkách, jak je teď u mladých lidí zvykem, jí duněla muzika. U lékaře jsem seděla blízko, ale on neměl čas se na mě
ani podívat. Sledoval o mně všechno v počítači. Proč by se mě měl vyptávat,
jak mi je, když mu všechno o mých neduzích řekne počítač?
Z našeho domu vyšel pán. Asi tu bydlí, napadlo mě, ale neznám ho,
jako neznám další obyvatele domu. A zase jsem si vzpomněla, jak navečer
před naším domem sedávala správcová paní Nováková. Zastavovala jsem se
u ní na kus slova. Pro mě to býval tenkrát pocit bezpečí domova. Dnes nikde
v ulicích nenajdete společenství lidí jen tak si povídajících.
Za rohem měla obchod s potravinami paní Jirásková. Než jsme nakoupili, ptala se nás, co děti, nemoci, a my jsme věděli, že nás má ráda a že patří
do našich životů. V samoobsluhách nenajdeme většinou nikoho, kdo by nám
poradil. U pokladny zmatkujeme s nákupním vozíkem, se zbožím na pásu
a s mačkáním pinu. Těžko s námi může unavená pokladní promluvit, nemá
čas se na nás ani podívat.
Doma jsem volala poruchy. Zlobil telefon. Po nekonečně dlouhé době
se ozval hlas jako ze záhrobí: „Co pro vás můžu udělat?“
Na tuhle otázku už jsem alergická. Slyším ji při každém volání do všech
institucí. „Zmáčkněte jedničku, když…“ radil hlas. „Zmáčkněte dvojku,
když… Zmáčkněte křížek, když…“
„Když co“, jsem v rychlosti nezaznamenala. Zkusila jsem mačkat dle
pokynu, abych se nakonec dozvěděla, že protože nebylo nic stisknuto, spojení
je přerušeno.
„Co mám zmáčknout, aby lidi k sobě zase našli cestu?!“ křičela jsem
do hluchého telefonu.
Vzpomínáte si, jak jsme v dětství sedávali s rodiči po večeři u stolu
a povídali? Dnes sedí rodiče u televize, děti většinou taky, nebo spíš u počítače. Ztratili jsme se. Jestli se nenajdeme, bude nám jednou všem těžko a smutno.
Taťána Lukešová, Český zápas - Týdeník Církve československé husitské
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Jak jsme se rozloučili s maminkou
V Domově Matky Vojtěchy jsme měli maminku skoro rok. Ten tichý
dům nad Prachaticemi se pro naši malou velkou maminku stal opravdovým
domovem. Ochotný personál, včetně zlaté Markétky - sociální pracovnice,
všechno je tam v neskutečné harmonii. Starost o co nejlepší chod a bytí celého
objektu je cítit hned při vstupu do dveří. Tolikrát jsem s díky a pokorou vcházela i odcházela...
Maminka ve svých čtyřiadevadesáti už žila ve svém světě. Možná méně
podivném, než je ten náš, říkám si. Její oči se dívaly do vzdálených a stále
vzdálenějších míst, kam už jsme my nedosáhli.
Pak jednou zavolala paní doktorka, která má klienty Domova na starosti, že je jí to líto, ale maminka odchází. Mysleli jsme si, že jsme na to připravení, ale na tohle asi nikdo připravený není. Od té chvíle jsme za maminkou
místo dvakrát týdně jezdili každý den. Střídali jsme se dopoledne a odpoledne
se sestrou, neteří a dalšími členy rodiny. Volali jsme si, takže dvakrát denně
jsme měli aktuální a tím pádem smutné zprávy. Maminka už vůbec nejedla
a nepila, měla kapačku a dny trávila v posteli ve „svém“ pokoji. Těžce dýchala,
přidala se horečka. Při jedné z posledních návštěv mi sestřička radostně zvěstovala, že do maminky dostali čtyři stříkačky kakaa.
„Maminka je velká bojovnice“, řekla.
Přišla jsem do pokoje, maminka ležela na boku a všechno kakao měla
na triku a na polštáři. Nešlo jí spolknout a tak vytékalo koutkem úst. Viděli
jsme, že to malé, ubohé tělíčko už nemá z čeho žít.
A pak za týden od zprávy paní doktorky volala ráno neteř Aďulka.
Telefonovali z Vojtěchy, že se babička rychle horší. Volala jsem dceru Lucinku
a mladšího syna Kubu, kteří jsou ve Vodňanech, jestli se mnou za babičkou
pojedou. Oba si hned a bez rozmýšlení zařídili všechno potřebné v práci, a jeli
jsme. To samé udělala sestra a její nejbližší. A tak jsme se u naší maminky
a babičky za chvíli sešli téměř všichni. Markétka nám potichu přinesla židle
a sklenice s vodou.
Maminka na nás počkala. Ležela na zádech a pomalu, téměř neslyšně
dýchala. Hladila jsem ji po vlasech, dávala pusinky na čelo, sestra ji držela za
ruce. Pak jsme se párkrát i s dětmi vystřídaly. V tom malém pokoji bylo tolik
lásky! Ale i tichého pláče a vzpomínání a děkování beze slov. Láska tam byla
cítit nejvíc.
Najednou maminka tichounce vzdychla a zavřela oči. A pak už nic. Jen
velké ticho... Uvědomila jsem si, jak je to vlastně všechno prosté.
„Přijmi ji, prosím, Pane, do svýho království“, opakovala jsem si, a věděla, že maminka už tam je.
„Bylo to jako zrození“, řekla pak dcera.
„To byl zázrak, něco neskutečnýho“, řekl syn. Oběma zářily oči.
12

Maminka měla ve tváři klid a pokoj, byli jsme plni vděčnosti.
Došli jsme pro vrchní sestru. Otevřela okno a zapálila svíčku.
Na chvíli jsme pak odešli, a když nás zavolali zpátky, maminka už byla
oblečená do černého. Krásná, bílá, ruce zkřížené a pod nimi na prsou rudou
růži. Nádherný obraz.
Pan vedoucí i sestřičky se s námi přišli rozloučit a podat nám ruku.
Měli v očích slzy jako my všichni...
Milí vzácní, trpěliví, hodní Lidé z Domova Matky Vojtěchy, děkujeme
vám za všechno, co jste pro naši maminku udělali.
A moc děkujeme i za to, že nám bylo umožněno takhle krásně se s ní
rozloučit.
Ludmila Plachtová s rodinou

Víkend v Klokotech
O jarních prázdninách jsme nechtěli sedět pouze doma, ale rozhodli
jsme se společně si odpočinout od školy. Proto jsme vyrazili užít si společný
víkend na poutní místo v Klokotech u Tábora.
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Společnou akci jsme zahájili zdlouhavou cestou vlakem, ale po příjezdu na nádraží už nás čekala první hra - podle mapy jsme museli najít naše
společné bydlení. Děti vše zvládly na jedničku a po příchodu už na nás čekala
večeře. Po ní jsme si zahráli pár seznamovacích her a přesunuli se do pokojíčků převléknout se do pyžámek a spacáků, uvelebili se ve společenské místnosti
a sledovali film o svatém Filipu Neri.
V sobotu jsme si povídali o roku milosrdenství, kdo byla svatá Faustyna a jak spolu vše souvisí. Děti následně ztvárnily velmi povedenou scénku
právě o svaté Faustyně. Po duchovním dopoledni už na nás čekal oběd, následovala chvilka odpočinku, ale pak už jsme se těšili na další program - zachraňovali jsme svatbu prince a princezny, prohlédli si klokotský klášter, čekalo
na nás i malé vyrábění a mezi dětmi velmi oblíbená hra - čokoláda. Den ale
neskončil pouze u večeře. Vydali jsme se zpět do areálu kláštera, kde byla pro
děti připravena večerní hra. Po ní už jsme s radostí vlezli do svých spacáků
a šli spát.
V neděli jsme si už stihli jenom zabalit a trochu poklidit, poslechnout
si témátko o milosrdném Samařanovi a vyrazili na dětskou mši do kostela. Při
ní děti projevily své znalosti a hbitě odpovídaly panu farářovi na jeho záludné
otázky. Po mši sv. jsme si museli trochu pospíšit s obědem, abychom včas stihli
dojít na vlakové nádraží, kde jsme se rozloučili a vyrazili domů.
Ačkoli jsme se letos sešli ve skromnějším počtu, společný víkend jsme
si dosyta užili a všichni se už těšíme na letní tábor!
Anička Hunešová, foto: Eliška Plánská
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Liturgický kalendář
Ne
20. 3. Květná (pašijová) neděle
Čt
24. 3. Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně
Pá
25. 3. Velký pátek – den přísného postu
So
26. 3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
		
– Velikonoční vigilie
Ne
27. 3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Po-So 28. 3. - 2. 4. - dny v oktávu velikonočním
Ne
3. 4. 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
Po
4. 4. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Út
5. 4. Nezávazná památka sv. Vincence Ferrerského, kněze
Čt
7. 4. Památka sv. Jana křtitele de la Salle, kněze
Ne
10. 4. 3. neděle velikonoční
Po
11. 4. Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
St
13. 4. Nezávazná památka sv. Martina I., papeže a mučedníka
Ne
17. 4. 4. neděle velikonoční – Den modliteb za povolání
		
k duchovnímu stavu
Čt
21. 4. Nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
So
23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Ne
24. 4. 5. neděle velikonoční
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Po
25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty
Čt
28. 4. Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka,
		
nebo Nezávazná památka sv. Ludvíka Marie Grigniona
		
z Montfortu, kněze
Pá
29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
		patronky Evropy
So
30. 4. Nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka,
		
nebo Nezávazná památka sv. Pia V., papeže
Ne
1. 5. 6. neděle velikonoční
Po
2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Út
3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čt
5. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Pá
6. 5. Nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Ne
8. 5. 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky
		
– lze přesunout Slavnost Nanebevstoupení Páně
Čt
12. 5. Nezávazná památka sv. Nerea a Achilea, mučedníků,
		
nebo Nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka
Pá
13. 5. Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
So
14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
Ne
15. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Po
16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
		
hlavního patrona Čech
St
18. 5. Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
Čt
19. 5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pá
20. 5. Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
So
21. 5. Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese,
		
kněze, a druhů, mučedníků
Ne
22. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
St
25. 5. Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele
		
církve, nebo Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže,
		
nebo Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de´ Pazzi,
		panny
Čt
26. 5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - lze přesunout na neděli,
		
v tom případě se slaví Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Pá
27. 5. nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Ne
29. 5. 9. neděle v mezidobí,
		lze přesunout Slavnost Těla a Krve Páně
16

VELIKONOČNÍ
KONCERT
Kulturní spolek PNUtí srdečně zve na již tradiční
Velikonoční koncert, který
se uskuteční v neděli 27. 3.
od 15.30 hodin ve vodňanském kostele Narození
P. Marie. Letos se můžete těšit na Radka Žitného
(klarinet a saxofon) a Andreu Procházkovou (klavír), kteří pro Vás připravili skladby např. C. M.
von Webera, G. Rossiniho
či J. S. Bacha. Slovem provede Lenka Ebelová. Věříme, že koncert bude opět
jedinečním velikonočním
zážitkem. Těšíme se na setkání s Vámi. Za PNUtí o.s.
MgA Lenka Ebelová
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Bohoslužby
Duben - Květen
úterý
středa
13. 4. a 11. 5.
6. 4. a 4. 5.
20. 4. a 18. 5.
27. 4. a 25. 5.
čtvrtek
pátek
vyjma 13. 5.
sobota
7. 5.
vyjma 7. 5.
neděle

Vodňany

8.00

Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Skočice
Vodňany DD

9.30
13.00
18.00
18.00
10.00

Vodňany

18.00

Lomec
Chelčice

17.00
18.00

Skočice
8. 5. Chelčice BS
Vodňany
Lomec

8.00
11.00
9.30
11.00

DD - domov důchodců
případné výjimky sledujte na webu
www.farnostvodnany.cz

Lomecké poutě

so 7. 5. - 17.00 Májová
P. Mgr. Augustin Ján Grambal,
O.Praem., Počátky
pá 13. 5. - 17.00 Fatimský den
P. ThLic. PhDr. Jáchym J. Šimek,
opat želivský
čt 26. 5. - 17.00 Boží tělo
P. ThDr. Patrik Maturkanič
Ph.D., CFSsS, Novosedlice
18

Velikonoční bohoslužby

so 2. 4. - 10.00 Velikonoční
P. Mgr. Martin Bětuňák, Třeboň

Akce
▶ ne 20. 3. - 14.00
Dernisáž výstavy Cesta z Hirošimy do Nagasaki o putování Mgr. Pavla Janšty do Japonska,
odkud přivezl 60 portrétů a pohledů Víry, Naděje a Lásky. Origami jeřábi odlétají do Japonska, hrají japonští hudebníci... V městské galerii, vstupné volné
▶ ne 27. 3. - změna na letní čas,
z 2. hodiny posuneme rafičky
na 3. hodinu
▶ ne 27. 3. - 15.30
Velikonoční koncert
Vstupné: dobrovolné * °
▶ čt 31. 3. - 19.00 Přednáška ČKA
Uprchlická krize a islamizace Evropy
Přednáší B. Sc. Salman Hasan, Ph.D.,
bývalý muslim pocházející z Iráku, kde vystudoval fyziku na univerzitě v Mosulu. V roce
1987 prožil zázračné uzdravení a o dva roky
později se stal křesťanem. Nyní už několik let
žije v ČR, působí tu jako evangelizátor, učitel
a přednáší o islámu. Vede také humanitární
a misijní organizaci International Christian
Outreach Ministry a pravidelně jezdí do Iráku,
kde pomáhá křesťanským uprchlíkům v utečeneckých táborech, naposledy takto sloužil v listopadu v Erbílu.
Český překlad zajištěn.
V městské galerii, vstupné dobrovolné
Další informace na www.internationalchristianoutreachministry.org (anglicky)

ťanů a mnohému dalšímu zlu, je zaútočit
na nebe.“
▶ ne 3. 4. - při mši sv. bude křest 3 děvčat,
k účasti jsou zvány i další děti *
▶ čt 7. 4. - 18.00 - 19.00 Adorace, slovem
a zpěvy doprovodí sborek mladých + příležitost ke svátosti smíření *
▶ ne 10. 4. - 15.00 Žehnání motorek
Pobožnost v kostele a poté žehnání motorek před kostelem (P. Jiří Čepl) *
▶ čt 14. 4. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ čt 21. 4. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ čt 28. 4. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ ne 1. 5. - 18.00 Májová pobožnost +
krátká adorace a svátostné požehnání*
▶ ne 1. 5. - ÚTOK NA NEBE (vizte 1. 4.)
▶ út 3. 5. - po mši sv. májová pobožnost *
▶ čt 5. 5. - 18.00 - 19.00 Adorace, slovem
a zpěvy doprovodí sborek mladých + příležitost ke svátosti smíření *
▶ pá 6. 5. - po mši sv. krátká Adorace *
▶ ne 8. 5. - 18.00 Májová pobožnost +
krátká adorace a svátostné požehnání*
▶ út 10. 5. - po mši sv. májová pobožnost *
▶ čt 12. 5. - 18.00 - 19.00 Adorace *

▶ pá 1. 4. - po mši sv. krátká Adorace *

▶ pá 13. 5. - po mši sv. májová pobožnost *

▶ pá 1. 4. - ÚTOK NA NEBE
Podpořme každý dle svých možností iniciativu
kardinála Raymonda Burkeho, modlit se každý první den v měsíci růženec na úmysl ABY
CÍRKEV OPĚT OZÁŘILO SVĚTLO PRAVDY
A V SRDCÍCH VĚŘÍCÍCH ZAVLÁDL MÍR.
„Situace v církvi je natolik vážná a zlo se šíří
církví i světem tak rychle a působí v takovém
rozsahu, že mnoho lidí ztrácí odvahu. Potřebujeme Boží pomoc. Nejlepší způsob, jak se
postavit proti zlu potratů, eutanázie, homosexualismu, terorismu a pronásledování křes-

▶ so 14. 5. - po mši sv. májová pobožnost
v Chelčicích
▶ ne 15. 5. - 18.00 Májová pobožnost +
krátká adorace a svátostné požehnání*
▶ út 17. 5. - po mši sv. májová pobožnost *
▶ st 18. 5. - po mši sv. májová pobožnost
v Chelčicích
▶ čt 19. 5. - 18.00 - 19.00 Adorace *
▶ pá 20. 5. - po mši sv. májová pobožnost *

▶ so 21. 5. - po mši sv. májová pobožnost
v Chelčicích
▶ ne 22. 5. - 18.00 Májová pobožnost +
krátká adorace a svátostné požehnání*
▶ út 24. 5. - po mši sv. májová pobožnost *
▶ st 25. 5. - po mši sv. májová pobožnost
ve Skočicích
▶ pá 27. 5. - po mši sv. májová pobožnost *
▶ so 28. 5. - Dětská vikariátní pouť
na Lomci °
▶ so 28. 5. - po mši sv. májová pobožnost
v Chelčicích
▶ ne 29. 5. - 18.00 Májová pobožnost +
krátká adorace a svátostné požehnání*
▶ út 31. 5. - po mši sv. májová pobožnost *
▶ 5. 6. - 9.30 při mši sv. První svaté přijímání
* - v kostele Narození Panny Marie
° - bližší informace uvnitř čísla

28. května NÁRODNÍ POUŤ
K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
DO POLSKA.
Katolická charismatická konference
2016 se uskuteční ve dnech 6. - 10. 7.
na výstavišti BVV v Brně.

Zveme všechny děti na obvyklou
jarní vikariátní pouť, tentokrát
v sobotu 28. května. Cílem bude
naše poutní místo

Lomec,

které mnohé děti strakonického
vikariátu neznají tak dobře jako
my. Plánujeme dopoledne putovat společně pěšky z Chelčic,
kde nejdříve navštívíme Domov
sv. Linharta a naladíme se v něm
na téma shodné s celým letošním
rokem - milosrdenství. Cestou
budou připravena různá zatím
tajná zastavení, včetně milosrdných skutků sycení hladových
a napájení žíznivých. Na Lomci
pak mše svatá (doufejme, že počasí dovolí venku) s kněžími, kteří
budou své děti doprovázet, a ještě
nějaká programová překvapení
včetně malých dárečků na památku, to vše asi do 16 hod. Další potřebné info oznámíme včas na pozvánkách a plakátcích.
Vaše katechetky K. + M. + kolektiv dalších
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