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Důležité akce, které plánujeme do konce srpna 

1/ Postní putování k Ústějovské kapli od 5.3. - 9.4.2017                 

    Letošní téma : P. Maria Fatimská  

2/ Poutní zájezd pro farníky na Moravu 24-26.4.17. / po-st  

    Navštívime nově vybudované kostely a kapličky  

3/ Diecezní setkání mládeže 7-8.4.2017 / pá-so /  

4/ Táborová akademie – Mladá Vožice 19-21.5.17 – celý víkend          

Pro táborský vikariát, pro všechny, kdo chtějí pracovat s dětmi na jednodenních, 

víkendových  a prázdninových akcích. 

5/ Prázdninový pobyt dětí ve Smilovy Hory 24.-28.6.17 / po-pá /     

Motto : „ Pojedeme do Fatimy, jo a kde to je...“, délka pobytu 5 dní, cena 1.900,- 

6/ Celostátní setkání mládeže v Olomouci 15.8.-20.8.17 / út-so /        

Odjezd už v pondělí do kempu na přehradu Mostkovice u Olomouce.Ubytování v 

chatičkách+WC  a sprchy.Doba přejezdu přehrady do Olomouce je 30 minut.  Pro-

gram setkání se bude kombinovat s pobytem. Možné propojit tento pobyt mládeží s 

Klokot  a Jistebnice. 

 

 
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 
email: faravozice@seznam.cz    Tel. 731 402 979 
Náklad 300 kusů; Neprodejné; březen 2017
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5,-Kč 
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Fatima na  Mladovožicku  tak to je tedy bomba to tady ještě nebylo. V letošním 
roce je  pozornost světa upřena do Fatimy - malého městečka, ve kterém se odhrály 
podivuhodné události.  Protože se mnozí z nás do tohoto dalekého městečka nedo-
stanou Prozřetelnost připravila malý zázrak. Fatima navštívila náš kraj a rovnou 
všechny naše farnosti. V tomto čísle se pokusíme odhalit co se vlastně před 100 
lety na Cova da Iria stalo.  Do roku 1917 téměř neznámé městečko v Portugalsku 
přitáhlo pozornost světa po „Fatimských událostech“. Třem malým pasáčkům se 
16.5. 1917 ukázala „Krásná paní“ a vybídla je k tomu, aly každý následující měsíc 
přicházeli na stejné místo. Postupně jim odhalila několik tajemství, která se týkala 
jejich života, budoucnosti světa a výzvu k obrácení a pokání. Děti velmi rychle 
pochopily závažnost poselství a velkodušně přikývly na nabídku oběti za mír ve 
světě. Následující vývoj světových událostí přesvědčil o věrohodnosti i ty největší 
pochybovače a ateisty. Velká polární záře nad severní polokoulí v lednu 1938 byla 
předzvěstí největší tragédie 20. století.  Válečný požár do kterého byly vehnány 
světové  mocnosti si vyžádal miliony lidských životů. Podobně jako následující 
vliv a zotročení východních zemí pod vládou jedné strany potvrdilo věrohodnost 
fatimského poselství.  V našich farnostech od začátku roku putuje socha P. Marie 
z Fatimy. Cílem projektu je přiblížit poselství věřícím a prohloubit duchovní život. 
Rád bych touto cestou poděkoval za spolupráci organizátorům „duchovních veče-
rů“ naplněných modlitbou a sdílením života ve společenství. V rámci prvního kola 
fatimské mozaiky přišlo více než šedesát účastníků. Deo gratias P. JK 

Zjevení Panny Marie ve Fatimě     
 Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla 
desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. 
Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 
ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázra-
kem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky 
ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato mari-
ánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 

Čtvrtletník  farností – 1/2017 
Mladá Vožice Smilovy Hory  
Nová Ves Vrcholtovice 
Šebířov Hlasivo 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

MLADOVOŽICKA č. 1 
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13. 10. 1930. Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně 
silný proti náboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské 
události během roku po ukončení zjevení změnily tuto negativní nábožensko-
politickou situaci. Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v 
této souvislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám 
v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se nekla-
nějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k 
modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu. 
Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující mod-
litbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obě-
tuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve 
všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je 
urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného 
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“ 

1. zjevení – 13. 5. 1917          
13. května 1917 si Lucie, František a Hyacinta hráli nahoře na svahu Cova da Iria. 
Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco jako 
blesk. V domnění, že se blíží bouřka začali sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi 
v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli před sebou nad dubem 
paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo z ní jasné intenzivní 
světlo. Všichni tři se ocitli uvnitř světla, které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. 
Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim promluvila: Nebojte se! Neublížím 
vám. Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem 
vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců 13-tého dne vždy ve 
stejnou hodinu. Pak vám řeknu  kdo jsem a co chci...“ Děti se ptaly, zda přijdou do 
nebe a na dvě děvčata, která před nedávnem zemřela. Když jim Paní s laskavostí 
dotazy zodpověděla, zeptala se: „Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, 
která na vás sešle, jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za 
obrácení hříšníků?“ při posledních slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, 
odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely. To světlo proniklo dětem do hrudi a 
do hlubin duše, takže se viděly v Bohu, který byl tím světlem, jasněji než v zrcadle. 
Padly na kolena a v duchu opakovaly andělem naučenou modlitbu. Paní pak ještě 
řekla: „Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec vál-
ky“. Pak se začala zvedat a vznášet k východu a její světlo jakoby před s ní otevíra-
lo cestu do nebeské klenby. Děti si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale neudržely 
tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to rozšířilo. Rodiče šli samo-
zřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný postoj, varoval, že může jít i o mámení 
zlého ducha. 
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Ohlédnutí v číslech za minulým rokem v našich farnostech. 

Duchovní úkony ve farnostech v roce 2016 a konečné zůstatky finančních pro-
středků k 31.12.16  

Farnost Křty Svatby Pohřby Zůstatek far-
nosti 

Mladá Vožice 13 

 

4 16 35.247,27 Kč 

Nová Ves 1 0 3 5.721,89 Kč 

Vrcholtovice 0 0 4 3.721,96 Kč 

Šebířov 2 0 3 24.979,70 Kč 

Smilovy Hory 1 1 5 153.482,04 Kč 

Hlasivo 0 0 0 44.481,64 Kč 

Rozhodnutí biskupa českobudějovického č.j. 2929/2016 z 30.6.2016 s platností od 
1.7.2016 

Odvod podílu z příjmů farnosti do fondu biskupství představuje praktickou realiza-
ci vnitřní církevní solidarity projevované k získání finančních zdrojů na zajištění 
činnosti církve v současných podmínkách. Veškerý příjem z prodejů,dědictví a 
výnosu z nájmů a pachtů a hospodářské činnosti. 

Bude odváděn čistý příjem tj. daně z nemovitosti u nájmů a pachtů a daně z příjmu 
u prodeje či dědictví. Výše odvodu z čistého příjmu je 75 %.  

Účetní údaje ve farnostech v roce 2016 budou v dalším zpravodaji z důvodu pře-
chodu účetní soustavy zjednodušené evidence na podvojnné účetnictví, její kontro-
ly auditorem a po podání daně z příjmu právnických osob za rok 2016 vikariátními 
účetními. Děkujeme za pochopení 
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havarijnímu stavu 

Smilovy 
Hory 

Oprava fasády 
lodě kostela 

311.211,-
Kč 

260.000,- 
Min.Kultury 

33.320,- farnost * 

17.891,- farnost 

50.000,- Obec 
Sm.Hory 

( dar na opravu ) 

Zůstatek vybraných 
četných darů a pří-
spěvků, bude použit 
v roce 2017 na do-
končení opravy 
fasády lodě kostela. 

Program MK - ORP. 

Šebířov Oprava varhan 

 

 

Oprava křížové 
cesty – restau-
rování, 

truhlářské práce 

 

 

105.000,-
Kč 

 

46.800,-
Kč 

50.000,- Obec 
Šebířov 

( dotace obce ) 

 

Pan Matoušek J. 
věnoval na rámy 
rodinný jasan, 
pomáhal s jejich 
výrobou a nátěry.  

Vydatná pomoc p. 
Matouška Josefa 
panu varhanáři.  

 

V roce 2018 bude 

podána žádost z  

MK program ORP 

na opravu fasády a 
věže. 

Mladá 
Vožice 

Dřevěná stěna s 
prosklením - 
hospodářská 
budova fary 

39.400,- 
Kč 

20.000,- Město 
Ml.Vožice 

( dar na opravu )  

V roce 2017 z vlast-
ních zdrojů  

- oprava čelní strany 
fasády hosp. budovy 
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2. zjevení – 13. 6. 1917         
13. června po modlitbě děti opět spatřili paprsek blížícího se světla a nad dubem se 
Paní zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje, odpověděla: „Přála bych si, 
abyste se denně modlili růženec a učili se číst. Později vám řeknu, co chci.“ Dále 
Lucie přednesla své prosby vč. vzetí do nebe. Paní řekla, že si Hyacintu a |Františka 
brzy vezme. V odpovědi se mimo jiné dozvěděla, že Ježíš: Chce zavést ve světě 
úctu k mému Neposkvrněnému Srdci a ona mu má přitom pomoci. Lucie projevila 
smutek, že zůstane na zemi sama. Paní dodala: „Neztrácej odvahu! Nikdy tě neo-
pustím, mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k 
Bohu.“ Opět je zalila záře a před pravou dlaní Panny Marie bylo Srdce ovinuté 
trním, které se je zdálo probodávat. Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné Srdce 
Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těch vin. To bylo na 
závěr zjevení a děti to uchovávali jako 1. tajemství, i když jim v té věci mlčení 
nebylo přikázáno. 

3. zjevení – 13. 7. 1917           
13. července na Cova da Iria se děti již modlily se zástupem. Paní přišla a zopako-
vala své prosby. Lucie mimo další prosby požádala o zázrak a Paní ho přislíbila v 
říjnu. Panna Maria řekla, že je třeba se modlit růženec a pak pokračovala: Obětujte 
se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíší, dělám to z 
lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Mariinu Neposkvrně-
nému Srdci“. Při posledních slovech otevřela Paní ruce a zdálo se, že záře proniká 
zemí a všichni tři viděli jakoby ohnivé moře, v němž byli ďáblové a duše, podobné 
průhledným, černým a bronzově zbarveným žhavým uhlíkům. Duše měly lidskou 
podobu, vznášely se v tom žáru, zmítaly se mezi plameny, které z nich šlehaly, a 
vycházely mraky kouře, padaly na všechny strany jako jiskry při obrovských požá-
rech, bez tíhy a rovnováhy za bolestného a zoufalého volání a naříkání, které vzbu-
zovalo děs a rozechvívalo hrůzou. Když vizionáři vzhlédli k Paní, řekla jim: „Vidě-
li jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh 
ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám 
řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka spěje ke konci. Nepřestanou-li 
však urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutější válka. Až uvidíte 
noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že to je velké znamení, kterým Bůh dává 
najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a 
Svatého otce. Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska svému 
Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci...“ 
Panna Maria uvedla předpovědi o Rusku, o pronásledování Církve, o utrpení Sva-
tého otce i to, že některé národy zmizí z povrchu Země. Oznámení o utrpení bylo 
podmíněné jako v případě 2. světové války. Mnoho se naplnilo, pekelné nebezpečí 
ale stále hrozí. O tajemstvích sdělených v tento den měly děti prozatím mlčet. A 
Paní dodala: Když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: O můj 
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Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe 
všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pak zjevení 
skončilo jako obvykle. 

4. zjevení – 19. 8. 1917                  
13. srpna byly děti vězněny na faře a tak ke zjevení došlo později ve Valinhos. Byli 
vyzvání, aby 13.9. přišli na Cova da Iria a denně se modlili růženec. Na dotaz, co s 
penězi, které tam lidé nechávají, dostali odpověď, aby se nechala udělat dvoje no-
sítka pro slavnost růžencové Panny Marie a zbytek sloužil na stavbu kaple a loučila 
se slovy: Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti a hříšníky, neboť mnoho 
duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“ 

5. zjevení – 13. 9. 1917          
13. září se Lucie, František a Hyacinta museli protlačit zástupem, z něhož na ně 
lidé volali prosby. U dubu se s nimi začali modlit růženec. Paní přišla, opět popro-
sila o modlitbu růžence. Pochválila děti za jejich oběti a stanovila hranice pro jejich 
askezi s provazem (děti spali s utaženým provazem kolem těla). Na různé prosby 
odpověděla, že některé splní, některé ne. Pak se začala vznášet. 

6. zjevení – 13. 10. 1917          
13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie lidi, aby zavřeli deštníky a modlili se 
růženec. Pak přišla „Naše milá Paní“ a řekla Lucii: „Chci ti řící, aby zde postavili k 
mé úctě kapli. Jsem Panna Maria, Královna svatého růžence. Dále se denně modle-
te růženec. Válka spěje ke konci, vojáci se brzy vrátí domů.“ Následovala Luciina 
prosba za nemocné a hříšníky. K jejím žádostem Panna Maria řekla:“Některé ano, 
jiné ne. Musí se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů. Ať už víc neurážejí 
Boha, našeho Pána, byl již tolik urážen.“ Pak rozevřela ruce a nechala je ozářit 
paprsky slunce. Zatímco se vznášela, zazářilo její světlo proti slunci. Poté co Paní 
zmizela v nekonečné dáli oblohy, spatřili vedle slunce sv. Josefa s Ježíškem a Naší 
milou Paní v bílém šatě s modrým pláštěm. Sv. Josef žehnal svět a rukou dělal kříž. 
Potom uviděli Pana Ježíše a Pannu Marii Bolestnou. Pan Ježíš žehnal svět stejným 
způsobem jako sv. Josef. A nakonec uviděli Paní jako P. M. Karmelskou. V té době 
nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč v 
podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo metajíce 
všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které 
ozařovaly oblaka, stromy, skály i lidi. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýři-
vější světelné kolo se znovu roztočilo. Pak se znovu zastavilo a roztočilo ještě v 
rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jakoby se odpoutalo od 
oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad svými 
hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen nad místem, 
ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu měli lidé šaty 
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dokonale suché, jakoby vůbec nepršelo. Fatimská Panna Maria vyzývá k obrá-
cení, pokání, modlitbám za hříšníky. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, 
které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále 
jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Lás-
ka a žít v lásce znamená žít v Bohu. 

   Opravy ve farnostech v roce 2016 
Farnost Místo opravy Celková 

výše 
opravy 

Dotace nebo dar 
stát,města a ob-
ce,fyzické 

a pravnické osoby. 
Nebo vyčíslená 
část spolupodílu 
farnosti na dotaci 
*.  

Poznámka 

Nová 
Ves  

Ohradní zeď 
kostela N.Ves 

784.569,-
Kč 

549.000,- Min. 
Zem. 

235.569,- farnost * 

Zůstává nesplacená 
část půjčky od bis-
kupství ve výši 

65.467,-Kč na spo-
lupodíl farnosti. 

Nová 
Ves 

Střecha kostela  

v Nové Vsi 

706.731,-
Kč 

550.000,- 
Min.Kultury 

156.731, - farnost 
* 

 

Nová 
Ves 

Prozatimní 
zakrýtí střechy 

kostela v Oldři-
chově 

49.489,-
Kč 

50.000,- Obec 
Oldřichov 

( dar na opravu ) 

V roce 2017, gene-
rální oprava střechy, 
přislíbeno 500.000,- 
Kč z M.K. Program 
ORP, 

přednost vzhledem 


