FARNÍ ZPRAVODAJ
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ŘKF Mladá Vožice ve spolupráci s Městem v Mladé Vožici
zvou veřejnost v neděli 14. 8. 2016 v 10.00 hod. na

MLADOVOŽICKA č. 2/2016

Poutní Slavnost na Hradě
hlavní celebrant P. Petr Havlík novokněz z Vlašimi
Předprogram:
Pátek 12.8. 16.30 Tichá modlitba, příležitost k rozhovoru s knězem,
sv. smíření
17.00 Mše sv. v kostele sv. Martina
Sobota 13.8. 10.00 Mše sv. na Klokotech Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický
5.00 Odchod pěších poutníků od kostela sv. Martina do
Klokot
Neděle 14. 8.- 9.30 Uvítání hosta před kostelem sv. Martina průvod
na Hrad ke kapli P. Marie
10.00 Slavnostní liturgie u kaple P. Marie na Hradě
Průvod s milostnou soškou na Hrad
Slavnostní liturgii doprovází dechová hudba

Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43
email: faravozice@seznam.cz Tel. 731 402 979
Náklad 300 kusů; Neprodejné; červenec-srpen 2016
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5,-Kč
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Čtvrtletník farností
Mladá Vožice
Nová Ves
Šebířov

Smilovy Hory
Vrcholtovice
Hlasivo

Pouť do Bozkova
„Na sobotu 4. června si nic neplánujte“, oznámila jsem doma rodině.
„Pojedeme navštívit Pannu Marii, Královnu hor, do poutního chrámu v
Bozkově.“ Ráno toho dne se sešla naše asi 25 členná skupinka pod
vedením otce Jaroslava a paní Káškové u autobusu a zamířila na sever.
Cesta proběhla bez komplikací, a tak jsme v poklidu stihli začátek
celého poutního programu na oslavu 20 let působení Saletinů v
Čechách. Po příjezdu se nám dostalo vřelého přivítání od Saletinů z
Bozkova. Po slavnostním průvodu, který prošel Bránou milosrdenství
do chrámu, se konala slavnostní Mše svatá, kterou celebroval
litoměřický biskup Jan Baxant. Přítomno bylo také asi patnáct Saletinů
působících v různých zemích Evropy – Čechách, Polsku, Francii, Itálii
a Švýcarsku. Naší výpravu potěšila možnost opět se setkat se Saletiny,
kteří působili v Mladé Vožici a okolních farnostech – s otci Jackem a
Mirkem, kteří působí na Mělníce, a Petrem, který působí v Římě. V
průběhu mše zazněla slova pozdravů Svatého otce Františka a
představeného Saletinů. Po Mši svaté následovalo procesí k novému
sousoší Panny Marie Lasalettské, které otec biskup požehnal. A
protože začalo odbíjet poledne, následovala modlitba Anděl Páně. Poté
byl čas na občerstvení , popovídání se známými i neznámými poutníky
a návštěvu studánky s léčivou vodou. Po přestávce následoval koncert
klasické hudby a Korunka k Božímu milosrdenství. Rozloučili jsme se
pak u sochy Panny Marie Lasalettské modlitbou. Nepřivezla jsem si z
poutě žádné perníkové srdce ani jinou pouťovou tretku, ale radost z
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toho, že i když již u nás Saletini nepůsobí, pouto, kterým nás spojila
Panna Maria Lasalettská, trvá.
M.S.
Spolupracovat je víc než pracovat
Rád bych touto cestou poděkoval veřejnosti za velký zájem a
účast na koncertu Jesus Christ Superstar, který se uskutečnil před
prázdninami v zámecké zahradě. Současně vyslovuji poděkování
organizátorům zastupitelům města Mladá Vožice v čele s panem
starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským, vedení ZŠ a MŠ, SDH a
Farnosti Mladá Vožice. Během celého dne se v zahradě vystřídaly
stovky účastníků. Zájem se promítl i do ekonomické roviny. Farnost
Nová Ves získala na opravu kostela v Oldřichově téměř sto tisíc korun.
Tato částka bude použita jako nezbytná spoluúčast při žádosti o dotaci.
Jde pořád jen o část prostředků. Důležitější než ekonomická stránka je
ovšem kapitál spolupráce, který jsme vytvořili během přípravy celé
akce. Desítky lidí přispěly ke zdaru a úspěchu celého dne. Během
přípravy koncertu jsme pracovali jako jeden tým a úspěch se dostavil.
Jedním z důkazů těchto slov je svědectví samotných umělců, kteří
několikrát zdůraznili, že za deset let se jim ještě nikde tak
nevystupovalo jako v Mladé Vožici. Je to nejlepší vysvědčení, které
jsme mohli dostat.
P. J.K.
..několik ohlasů…“Nedá mi to a musím vám napsat, že páteční
představení v Mladé Vožici bylo nádherné, byl to pro mne velký
zážitek, který ve mne stále ještě doznívá. Jsem Vožičanda, ale už
dlouho žiji v Praze a chodím často do divadla. Tento muzikál jsem tedy
v Praze neviděla, tak nemohu srovnávat, ale jste opravdu všichni skvělí.
Byla to fakt nádhera. Klidně bych se podívala znova. Mějte se fajn a ať
se Vám vše daří, hodně spokojených diváků.
R. Š.
„Bylo to báječné, děti byly úplně nadšené, počasí jste měl vymodlené
krásné moc pozdravujem M.K.

50. 000,-.Kč. Současně s opravou varhan se provedla renovace obrazů
křížové cesty v hodnotě 46.800,-Kč. Rád bych touto cestou poděkoval
farníkům za jejich finanční dary a obětavým spolupracovníkům za
aktivní pomoc. Odpoledne jsme si všichni užívali varhanního koncertu
v podání Evy Matoškové-Růžkové, Anny Baštové a Františka
Novotného. P. JK

Prázdninové desatero pro děti i dospělé
1. Rozluč se se svými, ale ne s Bohem
2. Nezapomeň si vzít všechny potřebné věci, ale také něco pro svou
duši.
3. Obuj si boty, které ti vydrží i na cestu do kostela.
4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapomeň na cesty
Boží.
5. Smetí dávej do odpadkových košů, ale ne do své duše.
6. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy.
7. Až si nasadíš tmavé brýle, ať ti nezacloní Boha.
8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši.
9. Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích přikázání.
10. Vrať se z prázdnin nejen zdravý, ale i lepší.
Modlitba : Pane, díky za volno, které nám dáváš.
Je to vzácný dar od Tebe, který můžeme různým způsobem využít.
Otevři náš zrak, abychom viděli krásu kolem sebe.
Otevři nám sluch, abychom uměli naslouchat svému okolí.
Nauč nás využívat tento čas pro sebe, pro tebe i pro všechny kolem nás.
Dej, ať jsme pro druhé radostí a pokojem.
Amen
(Natanael 7-8 2014)
..převzato z internetu..

Firma předběhla farnost.
Na konci června se uskutečnila mimořádná slavnost jaká
v Mladé Vožici nemá obdoby. Na pozvání vedení společnosti Koh-i2
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příchod“. Jan Pavel II. kladl důraz na to, že mladí lidé jsou budoucností
církve, a papež František na to, že mladí jsou přítomností církve, církví
dneška. Pro nás Poláky je to pochopitelně mimořádná událost. Světové
dny mládeže se po 25 letech vracejí do Polska, které se radikálně
změnilo, má spoustu nových možností, ale také nových problémů. Tyto
Světové dny budou pro mnoho mladých lidí z východní Evropy
příležitostí zjistit, že patří do velké rodiny církve. Nezapomínáme, že
Světové dny mládeže jsou událostí víry a nikoli pouhým setkáním
vrstevníků. Mladí tomu dokonale rozumějí. Tato náboženská dimenze,
která přesahuje pouhý společný pobyt, bude pro blížící se setkání v
Krakově naprosto zásadní. Jan Pavel II. se nikdy nesnažil mladé lidi
„koupit“. Vybízel je, aby šli proti proudu, a mladí velmi dobře rozuměli
tomu, co chce papež říci. Právě v Polsku Jan Pavel II. opakovaně
prohlásil - a mnozí z alespoň z mojí generace nosí v srdci tato slova:
»Buďte k sobě nároční, i když od vás druzí nic nežádají«. Myslím, že
mládež v sobě nosí touhu činit velké věci, které jsou náročné. Papež
František kráčí v těchto stopách, nemá strach říkat někdy tvrdá a
náročná slova, byť možná jinak než jako to činil Jan Pavel II., který
mluvil v jiné době a v jiném kontextu. František vybízí mladé, aby se
starali o slabé a menšinové skupiny na okraji společnosti. Vybízí tedy k
tomu, co je nesnadné a nemálo stojí. Cenou je vzdání se vlastní
zajištěnosti, v níž se cítíme chráněni. Je to pozvání riskovat a vydat se
na cestu tak trochu jako Abraham, směrem k neznámu.“
Programový ředitel Vatikánského rozhlasu o. Majewski

noor přijel kardinál Dominik Duka, aby požehnal základní kámen
výrobně-technologické haly, která poskytne nová pracovní místa. Naše
farnost byla přizvána k zajištění hladkého průběhu celého dne. Po
příjezdu si kardinál Dominik v doprovodu vedení společnosti prohlédl
výrobní závod a pozdravil se s několika zaměstnanci. Program byl
zahájen slavnostními fanfárami a projevem ředitele firmy Ing.
I. Tichého a našeho pana starosty Mgr. J. Větrovského. Mluvené slovo
se vhodně prolínalo se zpěvem dětského sboru ZŠ v Mladé Vožici.
Kardinál Dominik v úvodu svého projevu vzpomínal na svoje dělnické
povolání a následně vybídl k prohlubování vztahů mezi městem a
firmou. Do tohoto vztahu vstupuje i škola, která vzdělává a vychovává
nové generace. Akt žehnání s datem na základním kameni nám bude
připomínat významnou událost, která přispěje k rozvoji našeho města
Po skončení slavnosti kardinál Dominik ochotně souhlasil s přáním dětí
a společně se s nimi vyfotografoval.
P. JK

Putování ze Bzové do Šebířova.
Stalo se již tradicí, že první neděli v červenci přichází ze Bzové
do Šebířova na pouť procesí. Stejně tomu bylo i letos. Průvod se sochou
P. Marie v čele s křížem a ministranty, družičkami s velkými bílými
liliemi a velkým zástupem lidí se vydal od kapličky po cestě směrem na
Šebířov. U lávky čekal liturgický průvod, který přivedl poutníky do
kostela. Po zahájení slavnostní liturgie následovalo žehnání opravených
varhan, které zrenovoval varhanář p. F. Nožina z Nové Vsi. Během
opravy mu obětavě pomáhal p. J. Matoušek. Oprava varhan stála
103 322,- Kč.a podílela se na ni kromě farnosti i obec Šebířov v částce

Primiční mše svatá v Sezimově Ústí.
Ve středu 29.6.2016 v 15.30 jsem se s otcem Jaroslavem a
dvěma farnicemi zúčastnila primiční mše svaté novokněze Jana
Kulhánka. Pokud by někdo neznalý projížděl toho dne Sezimovým
Ústím, tak by si řekl .“ Aha, tak tady bude v kostele asi svatba“.
Všechno bylo kolem kostela i v něm nazdobené bílými mašlemi a
něžnými květinami. Ale ouha, žádná nevěsta nejede. Tatínek s
maminkou byli svátečně oblečeni a také již usedli do první lavice.
Špalírem hostů prochází slavnostním průvodem zástup kněží a tam ho
již vidíme, novokněze Jana Kulhánka. Je nervozní, ale zároveň štastný,
že zažívá tento den. Co všechno stálo předtím, než mohl vstoupit v
čerstvě vysvěceném rouchu do kostela. To ví jen on sám a jeho
nejbližší... My se můžeme každopádně radovat z toho, že je v našem
vikariátě nově vysvěcen kněz. Nezjišťovala jsem to, ale určitě uteklo
mnoho vody od doby, kdy tomu tak bylo naposledy. Mě se zdálo, že od
oltáře přímo září během celé mše svaté. Velice dojemné bylo závěrečné
poděkování nejen rodičům, ale i všem duchovním průvodcům, na jeho
budoucí kněžské službě. Kněžím - Václavovi Hesovi, Janu Kuníkovi,
Petrovi Plášilovi a panu vikáři Michalovi Pulcovi. Pro každého měl
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žlutou růži, kterou jim po osobním poděkování daroval. Po mši svaté
následovalo občerstvení na zahradě. Od 17.45 hodin otec Jan uděloval v
kostele novokněžské požehnání. Pro mě má toto požehnání velkou sílu
a nesmírně se raduji z této milosti, která mi byla jím udělena. A kdy to
bude v Mladé Vožici???
Jana K.

doprovod na dětských mších. Moc velký dík patří také našim
adoptivním tetičkám Marušce, Martičce a Jarušce. Růžence mohu
poděkovat tam nahoru, určitě nás také slyší...
Chtěla bych také
povzbudit mládež v našich farnostech. Děkuji, že se zúčastnila
Diecezního setkání mládeže v březnu v Českých Budějovicích. Nebyla
na dvou vikariátních setkání mládeže ( v prosinci a dubnu ). Také se
nám nepodařilo zajistit účast alespoň jednoho z nich na Světových
dnech mládeže v Krakově. Naše farnost dopředu o všech akcích
avízovala. Na SDM v Krakově nabízela finanční příspěvek 4.000,- na
osobu. Jezdili jsme spolu na víkendovky, letní pobyty, kdy nám bylo
hezky spolu a zažívali jsme radost z křesťanského společenství. Vím,
svět vám teď nabízí mnoho lákadel. Máte na nových školách nové
kamarádky, nové aktivity. Nezapomínejte na nás, kteří vaše
společenství pomáhali tvořit. Děkujeme, že vás i nadále pravidelně
vídáme při mších svatých o nedělích a svátcích. Nedávno mi řekl jeden
pan farář, když jsem byla z té situace smutná : „Udělali jsme pro ně, co
jsme mohli, nikdo je tam nebude přeci nosit...“. Děkuji manželům
Smetanovým, že se alespoň jako rodina s dcerou Aničkou, zúčastní
SDM v Krakově.
Přeji krásné prožití prázdnin a Boží ochranu na cestách vám všem i
vaším rodinám.
J. Kášková, katechetka

Ohlednutí za uplynulým školním rokem 2015/16 ve farnostech.
Výuka náboženství se rozběhla v září 2015. Přihlásilo se 22 dětí
a během roku další čtyři. Celkem 26 dětí, což není málo. Rodiče dětí
dostali podrobný přehled o veškerých akcích, které se budou během
roku pořádat. Tento přehled s otcem Jaroslavem připravujeme, aby si
mohli rodiče dopředu vyhradit na ně volno. Tučně označujeme akce,
které by měly být pro děti povinné. Víme, že to vždy nejde, ale prosíme
rodiče, pokud to bude možné, aby na přehled nezapomínali. Důležitá je
také účast na mších pro děti a pravidelných nedělních mších svatých ve
farnostech. Děti a farníci se také zúčastnili v říjnu diecézní pouti v
Bechyni a v květnu vikariátní pouti v Českých Budějovicích. Obě tyto
pouti jsou pro děti a ostatně i pro jejich rodiče / prarodiče / velice
důležité pro sílu společenství, které na nich zažívají. S velkým
úspěchem skončila lednová Tříkrálová sbírka. Byly nově našity krásné
kostýmy a vyrobeny pokladničky s kometami od paní Petříkové a
ostatních žen, které se do výroby zapojily. Nemohu nepoděkovat všem
vedoucím skupinek koledníků, za jejich spolehlivost a obětavost.
Koledníčci se také činili, zpívali, popisovali dveře a přinášeli všem
radost o stošest. Postní putování bylo také velmi zdařilé s texty z
Minibible z časopisu Duha. Také květnový víkendový pobyt dětí na
faře v Mladé Vožici s poutním výletem na nově opravenou Svatou Horu
byl moc hezký. Už jen zbývá mše svatá na zavěr školního roku, které se
zúčastnilo 20 dětí a všem přítomným připomněly ve společné katechezi
- skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Sobotní výlet do PARA
ZOO ve Vlašimi byl třešničkou na našem ročním dortíku. Děkuji všem
rodičům za doprovázení svých dětí v křesťanském životě. Na závěr chci
poděkovat otci Jaroslavovi za jeho podporu ve všech akcích. Paní
Mrázkové, její dceři Elišce a paní Růžkové-Matoškové za hudební

Na setkání mládeže v Krakově je přihlášeno 6 tisíc mladých lidí
z České republiky. Zbývají dva týdny do začátku Světového setkání
mládeže v Krakově (26. -31. července). Mladí z celého světa se na tuto
velkou zkušenost společenství víry připravují. Celkově je přihlášeno
více než jeden milion lidí a třistatisíc dobrovolných pořadatelů.
Atmosféru očekávání přibližuje programový ředitel Vatikánského
rozhlasu o. Andrzej Majewski: „Dny mladých se v jistém smyslu
vracejí domů. Budeme doma proto, že Krakov je městem Karola
Wojtyly, městem milosrdenství spojeným se svatou Faustýnou
Kowalskou a dalšími světci jako např. Adam Chmielowski. V Krakově
roku 2002 Jan Pavel II. pronesl známou větu z Deníku sestry Faustýny,
kde stojí: „odtud vzejde jiskra, která připraví svět na Kristův poslední
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