Děkujeme Maruško.
Děkujeme ti Maruško, že jsi patřila do našeho společenství
rodin, které roku 2003 vzniklo, pod vedením otce Mirka, v našich
farnostech. Prožívali jsme za ta léta dospívaní našich dětí, společné
prázdninové pobyty s nimi a jejich samostatné vstupy do života. Během roku pravidelné měsíční setkávání rodin na faře s modlitbou,
četbou a posezením na závěr. Vždy jsi byla výrazným a zářícím kamínkem v naší mozaice společenství. Vůbec mě nenapadlo, že jednou
přestane svítit. Svíce zhasla, ale nezhasnou vzpomínky na tebe. Na
naši přítelkyni a kamarádku.
Jana Kášková
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Mladá Vožice
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Věnováno paní Marii Vrtiškové.

Občanské sdružení MAS krajina srdce organizuje veřejnou sbírku "Pomozte
Michalce!" V rámci této sbírky budou umístěny dvě pokladničky v prodejnách Flosman a Jednota COOP v Mladé Vožici. Třetí pokladnička bude
umístěna na benefičních koncertech, které pořádáme ve spolupráci s partnery Římskokatolickou farností Mladá Vožice, Římskokatolickou farností
Tábor - Klokoty a Základní školou Mladá Vožice. Do této pokladničky
můžete přispět také během nedělních bohoslužeb ve farnostech v Mladé
Vožici, Šebířově, Smilových Horách, Nové Vsi, Vrcholtovicích a Hlasivu.
Do všech těchto pokladniček můžete přispívat do 10.7.2013. Po tomto termínu budou Vaše příspěvky sečteny a poskytnuty léčebnému zařízení v
Klimkovicích. Zřídili jsme také číslo účtu 2500425127/2010 u Fio banky
speciálně pro Michalku, kam můžete přispívat i bezhotovostním bankovním
převodem! Pokud byste chtěli uzavřít darovací smlouvu, na základě které
byste si mohli dar odečíst od základu daně, neváhejte nás kontaktovat telefonicky 775 317 757 nebo emailem maskrajinasrdce@centrum.cz.
Poděkování. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na povodně, jak po
stránce finanční, tak materiální
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43
www.farnostmladavozice.cz. Tel. 731 402 979
Náklad 300 kusů; Neprodejné; leden-únor
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 4Kč
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nek Tři slova, která slyší rádi
Prázdniny, dovolená, odpočiděti i dospělý zvlášť na konci
školního roku. Slovo prázdniny pochází od slova prázdno ve smyslu volno. Po skončení všech
povinností máme konečně volný čas, který můžeme využít podle
svého uvážení. Nemusíme brzy vstávat, můžeme se vydat na výlet
nebo navštívit příbuzné, můžeme překvapit svoje kamarády, nebo
můžeme udělat radost těm, které máme rádi. Prázdniny to neznamená
žít jen pro sebe, myslet a dělat pouze to co chci já. Prázdniny to
znamená vyjít ke svému bratrovi a podat mu pomocnou ruku, znamená to rovněž říci svému bližnímu:“ Mám čas pro tebe nebo mám tě
rád.“ V době dovolené si můžeme dát volno od všech povinností
kromě jedné a to od prožívání vztahu s Pánem. Podobně jako dopřáváme svému tělu to co potřebuje stejně tak nezapomínejme na potravu pro naši duši.
Jaka
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Vikariátní pouť- Chýnov
Dne 27. 5. jsme se zúčastnili dětské vikariátní poutě v Chýnově, na
kterou jsme se velmi těšili. Téma této poutě znělo „Správně vidíme
jen srdcem“. Je to úryvek z knihy S. Exipériho - Malý princ. Z Mladé
Vožice jsme vyjeli v 8 hodin ráno - naše skupinka se skládala z 8-mi
dětí, paní Svatkové, paní katechetky Jany Káškové a pana faráře Jaroslava Karase. V Dolních Hrachovicích jsme nabrali další účastníky
vikariátní poutě. Je pravda, že nám počasí moc nepřálo a proto musela nastat změna programu. Prezentace nebyla u Chýnovské jeskyně,
ale v kulturním domě, kde nám byla skoro všem zima. Přijelo také
mnoho dalších dětí z jiných farností. Na připravených stanovištích
jsme plnili zadané úkoly. Na místní faře jsme probraly celý život
Anežky České a Svaté Zdislavy. Další stanoviště jsme nalezli
v kostele, kde jsme se seznámili s pomůckami pro starší lidi a nemohoucí. Poté jsme se přemístili do věže, kde jsme nalezli tři zvony.
Ten největší se jmenoval Václav a byl ulitý v Klatovech. Dva menší
zvony se jmenovaly Marie a Josef. Dalším naším stanovištěm se stala
knihovna, kde jsme dostali teplý čaj od paní knihovnice a spolu s ní
jsme vyplnili tajenku která zněla „Kdo neposlouchá Boží slovo a
neřídí se jím, tomu nepomůže k obrácení ani zázrak“. Potom jsme
v domově důchodců zahrály babičkám a dědečkům pohádku „Krteček a kalhotky“ a zazpívali písničky. Každý důchodce dostal od jednoho dítěte papírovou růži. Bylo až dojemné, jak byli rádi. S naší
pohádkou jsme ještě vystoupily před všemi dětmi v kulturním domě.
I když jsme se snažily, abychom nebyly vidět, většina dětí nás stejně
viděla. Za naši pohádku jsme si vysloužili obrovský potlesk. V místní
hasičárně jsme poznali práci hasičů, výbavu jejich aut, když jedou
k požáru, jaké potřebují oblečení a plno dalších zajímavostí okolo
jejich práce. Na závěr této pouti se konala v místním kostele bohoslužba slova s požehnáním pro všechny poutníky, kteří dorazili na
tuto pouť. Po celou dobu bylo pro nás přichystáno plno dobrot a pití.
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Vše jsme si hezky užili a spokojeně jsme vyrazili domů. Máme na co
vzpomínat. Byl to jeden z našich nejlepších zážitků.

Eliška Mrázková a J.Svatková
Dne 7.6.2013 děti z nejstarší skupiny o hodině náboženství navštívily děti a maminky z azylového
domu FOD Tábor v Jeníčkově
Lhotě. Jeli jsme dvěma auty s otcem Jaroslavem a panem Káškem. Návštěvu jsme si s paní ředitelkou Novákovou domluvili již v březnu, kdy také začaly přípravy na
toto setkání. O víkendovém pobytu na faře naše děti hadrovým panenkám dokreslily obličeje a vyrobily krásné vlasy, ve všech barvách
a tvarech účesů. Korpusy panenek dodala paní Kahounová a šatičky
našila paní Petříková. Ta také pro děti z azylového domu našila
krásné taštičky s barevnými obrázky a polštářky, na které její sestra
Helenka ruční malbou, zachytila motivy z dětského světa. Také maminky dostaly dáreček - prostorné nákupní tašky. Za její nesmírnou
pracovitost jí touto cestou děkujeme. Kromě dárků materiálních, také
děti přivezly svým malým kamarádům pohlazení na duši v podobě
maňáskového představení - Krtek a jeho kalhotky. Po představení a
rozdání dárečků, si odešly všechny děti hrát na zahradu, kde se nacházely prolézadlo, houpačky a pískoviště. Po celou dobu naší návštěvy bylo o nás dobře postaráno, včetně občerstvení. Na závěr nám
paní ředitelka s druhou tetou Novákovou, malými broučky a beruškami / dětí byly totiž ve věku od kojenců do pěti let / zamávaly na
cestu a my vyrazili zpět do Vožice, obohaceny dojmy z hezkého setkání. Také jsme se domluvily na další spolupráci s domovem.
J. Kášková, katechetka
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