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Rozpis míst a dnů našich koledníčků : 

Místo Den Vedoucí skupinek  

Mladá Vožice 6.1.,8.1.,9.1.2016 Ing. Jana Kášková *) 

Noskov, Chocov  7.1.2016 Marie Dvořáková 

Janov 8.1.2016 Marie Chlumáková 

Běleč, Bzová 9.1.2016 Mgr. Miroslava Čechová 

Zátiší, Hrnčíře, Vilice 9.1.2016 Mgr. Marie Kudrnová 
* ( v případě osobní pozvánky u starých a nemocných lidí - mobil 731402948 ) 
Do sbírek můžete přispět také při mších svatých v ostatních našich 
farnostech, kam za vámi koledníčci přijedou v neděli 10.1.2016. 
Všem, kdo přispějí do sbírky, patří velké poděkování za jejich laska-
vost a cit pro ty, pro které může být tato vaše pomoc tím nejkrásněj-
ším dárkem v „ Roce Milosrdenství .“ 
 
K éž vánoK éž vánoK éž vánoK éž vánočččční hvní hvní hvní hvěěěězda, která  pzda, která  pzda, která  pzda, která  přřřřivedla  m udrce ivedla  m udrce ivedla  m udrce ivedla  m udrce do  B etlém a prozádo B etlém a prozádo B etlém a prozádo B etlém a prozářřřří váš í váš í váš í váš 

život a kéž vás bezpeživot a kéž vás bezpeživot a kéž vás bezpeživot a kéž vás bezpeččččnnnněěěě vede i v vede i v vede i v vede i v     novém  roce 2016.novém  roce 2016.novém  roce 2016.novém  roce 2016.    

    PPPP řřřřeje farní tým  a eje farní tým  a eje farní tým  a eje farní tým  a ččččlenové farní radylenové farní radylenové farní radylenové farní rady     

 
Vánoční pozvání 

* 26.12. v 15.00 hodin  Setkání dětí u jesliček o svátku sv. Štěpána v kostele  
               sv.  Martina v Ml. Vožici, vystoupení hudebního souboru Mgr.   
               Miroslavy  Kuklové s pásmem koled a recitace. 
 
 * 27.12. v 11. 00 hodin v kostele sv. Martina  Obnova manželského slibu na  
                svátek sv. Rodiny,  během mše zazní  Rybova  vánoční mše 
                „Hej mistře“. 
 
 * 31.12.Výšlap na Malý Blaník- odchod v 8.00 z fary v Mladé Vožici ,zpět  
                autobusem v 15.40  hodin. 
 
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 
email: faravozice@seznam.cz    Tel. 731 402 979 
Náklad 300 kusů; Neprodejné; vánoční číslo
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5,-Kč 
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Kdy jsou Vánoce? 

Když se ráno probudíš s touhou milovat Boha a v něm všech-
ny lidi, v ten den jsou Vánoce. Když usiluješ podat ruku tomu, kdo tě 
urazil, tehdy jsou Vánoce. Když umíš přijmout od druhých laskavé 
slovo a úsměv, v té chvíli začínají Vánoce. Když rozdáváš úsměv, 
laskavé slovo, máš porozumění pro druhé, už v tvém srdci začaly 
Vánoce. Když si najdeš čas vyslechnout druhé, slavíš Vánoce. Když 
ulehčíš námahu bližnímu, věnuješ mu pozornost, v duši slavíš Váno-
ce. Kdykoliv uslyšíš volání Pána, který potřebuje pomoc v trpících, 
nemocných, opuštěných, jásej radostí, neboť prožíváš Vánoce. Když 
se včas vzpamatuješ, abys zadržel nevlídné slovo, nepříznivou po-
známku, děkuj za Vánoce ve svém srdci. Když se zřekneš své vůle, 
svého názoru, najdeš dítě zavinuté do plenek a jeho Matku. Prožíváš 
s nimi Vánoce. Když povíš Pánu ochotně a velkodušně „ano“, tehdy 
přibližuješ nebe k zemi a napomáháš, aby v celém světě nastaly Vá-
noce. Když svým životem a skutky zpíváš „sláva Bohu na výsos-
tech“, tehdy v tvém srdci trvají Vánoce. Když jsi vůči tomuto světu 
lhostejný a myslíš jen na svoje zájmy, Vánoce se od tebe vzdálily. 
Není v tvém srdci místo pro Pána, nenarodí se tam Ježíš. Maria a 
Josef musí hledat místo jinde. Ale kde? 
 
 

   Vánoce 

..Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid.. 
Mladá Vožice Smilovy Hory  
Nová Ves Vrcholtovice 
Šebířov Hlasivo 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

MLADOVOŽICKA č. 4/2015 
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NÁŠ PAN PROFESOR RADIM PALOUŠ. 
     Měli jsme tu čest, že patřil i do našeho církevního společenství. 
Rádi jsme ho vídali vlevo v přední řadě při mši svaté v kostele, ne-
chyběl při poutních bohoslužbách na Hradě a na poutích pod širým 
nebem na Větrově u Mostku. Byl jedním ze zakladatelů Sdružení 
Mladovožicka a mnoho pro ni udělal,  např. inicioval pamětní desku 
internovaným kněžím v Radvanově. Zemřel 10.9. 2015. Čest jeho 
památce a krásné spočinutí v Pánově náruči. V sobotu 31.10. v 11 
hodin byla urna s jeho ostatky uložena do rodinné hrobky proti vcho-
du do kostelíka na našem hřbitově. V poledne  jsme slavili za pana 
profesora a exrektora Karlovy univerzity  zádušní mši svatou  v kos-
tele svatého Martina v Mladé Vožici. 
      Byla to výjimečná osobnost. Vzpomeňme na něho převzatým 
článkem z Katolického týdeníku v týdnu 15. - 21. 10.2015 od Josefa 
Beránka pod názvem: DOBRODRUŽNÝ ŽIVOT RADIMA 
PALOUŠE. 
Média ho dnes, jistě právem, připomínají coby spojku za pražského 
povstání, filozofa výchovy, signatáře Charty 77, moderátora rodícího 
se Občanského fóra a prvního porevolučního rektora Karlovy univer-
zity. Účastnil se opravdu mnoha zlomových okamžiků našich novo-
dobých dějin. Sám o sobě s úsměvem říkal,  že jako dítě zažil ještě 
první čtvrtletí 20. století a jako kmet pozoruje první čtvrtletí 
21.století. Nepatřil k těm, kdo se derou o moc, zato měl/ většinou 
neformální  /přirozenou autoritu. Podobně jako Václav Havel otevřel 
Česku dveře do světové politiky, propojil Karlovu univerzitu s uni-
verzitním světem. Stěny jeho pracovny na chalupě v Mladé Vožici 
jsou plné diplomů, cen a uznání ze všech kontinentů.  Paloušův dob-
rodružný život nicméně výrazně formovaly tři momenty, o nichž se 
mnoho nepíše. Silně ho ovlivnil jeho oddíl vodních skautů. "V Pětce 
jsem se naučil být svázán s druhými. Kdekoli jsem se později dostal 
do kritické situace, kdesi vzadu podvědomě fungovalo, co by tomu 
řekli kluci", vzpomínal později ve svém životopisném rozhovoru 
Dobrodružství pobytu vezdějšího. V této knize také popisuje, jak 
coby studenti Filosofické fakulty jako "neodbytný  hmyz  pronásle-
dovali  Jana Patočku na ulici, procházel-li se s ním po nábřeží " a 
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kladli mu tisíc otázek. Pojetí filozofie jako dialogu, jako společné 
dialogické pouti učitele a žáka, jako společného podrobení se  "tomu, 
oč jde,  ne svévoli" si osvojil díky dlouholeté spolupráci s filosofem 
Patočkou. 
   Třetím klíčovým momentem bylo setkání s jeho životní partnerkou 
Annou. Právě ona se mu stala jedinečným dialogickým partnerem  a 
přivedla ho mimo jiné k docenění křesťanství. 
Paloušova vize "Vzdělání  jako povznášení se k tomu vyššímu 
",filosofickou cestou směřuje vstříc tomu, který je cesta, pravda a 
život. Nádherně to vyjádřil slovy : "  NESPOLÉHÁM NA SEBE, 
ALE NA SÍLU POKORY ".       
                                                           připravila: Mgr. Z. Zemanová 
 
  Aktuality :  

• Od 4.1. 2016 dochází ke změně bohoslužby v Mladé Vožici    
- nově od 9.30 hodin a Smilovy Hory - nově od 11.00 hodin. 
Záměrem je po mši svaté, dát možnost posezení při kávě a ča-
ji na faře v Mladé Vožici.  

• Od ledna 2016 bude obnoveno setkávání členů živého růžence 
na faře v Mladé Vožici a to vždy první pátek v měsíci- po mši 
svaté. Pouze v lednu ( z důvodu svátku ) bude termín přesunut 
na druhý pátek 8.1.2016. 

• Všichni jste co nejsrdečněji zváni na farní ples, který se usku-
teční v sobotu 30.1.2016 v sále Záložny v Mladé Vožici od 
20.00 hodin. Předem děkujeme všem, kteří se budou podílet 
na organizaci a příspěvcích na tento ples. 

• V neděli 3.1.2016 při mší svaté  bude požehnáno v kostele 
svatého Martina v Mladé Vožici a v kostele svatého Havla v 
Šebířově všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se v 
roce 2016 budou podílet na Tříkrálové sbírce Diecézní charity 
České Budějovice. 

 
 
 
 


