hodně dětí se svým doprovodem. Vstoupili jsme na pódium a začali
předvádět naše vystoupení. Se zpěvem nám pomáhali 3 žáci z vyšších
ročníků. Legenda byla o tom, jak jel sv. Martin do města a před branou
seděl žebrák. Martin neváhal a rozpůlil svůj plášť, který měl, aby se
žebrák zahřál. Pak zvedl žebráka ze země a vzal ho s sebou do města,
kde se s ním podělil o jídlo a nocleh. V noci měl Martin zvláštní sen o
tom, aby pomáhal chudým lidem. Na závěr jsme zpívali a přitom rozsvítili svíčky. Uklonili jsme se a všichni nám tleskali. Občerstvili jsme
se točenou zmrzlinou a šli jsme na autobus zpátky do školy. S tímto
představením ještě vystoupíme v Mladé Vožici.
Alena Rychlá, 5.B
Vycházka do Radvanova. V pátek 12. května se celá naše třída vydala
na vycházku do Radvanova. Naše cesta začala ve vožickém kostele sv.
Martina, kde jsme si připomněli dávné legendy. Pak jsme si na kostele
přečetli desku, kde jsme se seznámili se jmény biskupů, kteří byli v 60.
letech 20. století internováni v zámečku v Radvanově. Poté jsme prošli
okolo školy a Podhradního rybníka k Janovu. Celou cestu jsme se kochali nádhernou jarní krajinou. U Ústějovské kapličky jsme obdivovali
nejen památnou lípu, nejznámější strom na Mladovožicku, ale také jsme
vstoupili do kapličky a seznámili se s její výzdobou. Pak následovala
cesta do kopce na Radvanov. Naproti nám přišel náš průvodce pan Malotín, od něhož jsme se dozvěděli něco z historie obce. Jeho vypravování bylo velice poučné a zajímavé. Pan Malotín nám ukázal svoje hospodářství, 3 malé kozičky, historické zemědělské stroje, starý automobil,
ale úplně nejvíce nás zaujala kouzelná skříň, která jako by byla vytržena
z Letopisů Narnie. Někteří z nás ve skříni zmizeli. Vycházku jsme si
moc užili, dozvěděli jsme se mnohé zajímavé informace, dokonce i počasí nám přálo, bylo teplo a ani jsme moc nezmokli. Děkujeme paní
Janě Káškové, která nás na tuto exkurzi pozvala. Martin Balík, 5. B
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43
email: faravozice@seznam.cz Tel. 731 402 979
Náklad 300 kusů; Neprodejné; 6/ 2017
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5,-Kč
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MLADOVOŽICKA č. 2/2017
Mladá Vožice
Nová Ves
Šebířov

Čtvrtletník farností

Smilovy Hory
Vrcholtovice
Hlasivo

Malé ohlédnutí
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří v roce 100. výročí
fatimských událostí podporují svými modlitbami duchovní život našich
farností. Prostřednictvím sochy P. Marie dovezené z Fatimy navštívila
Fatima náš kraj. Od ledna přináší do našich farností hlubší zájem o duchovní život a ukazuje nám správnou a bezpečnou cestu. Jedním
z vrcholů fatimské mozaiky byla novéna k P. Marii, které se zúčastnilo
188 lidí. Podobně i novéna k Duchu sv. se setkala s velkým zájmem
veřejnosti.
13.května se ve Fatimě před sto lety sneslo nebe na zem a prostřednictvím malých pasáčků prozářilo celou zemi. Poselství malých
dětí přineslo celému světu velké svědectví lásky a oběti. Každého třináctého se zjevení opakovala a přinášela stále jasnější obrazy poselství
světu. Rádi bychom pokračovali v našich farnostech ve stopách fatimského poselství světu a to zcela konkrétním způsobem. Pokud přijmeme s úctou tento dar z nebe pak zakusíme jistotu těchto darů.
(z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/
2689 z r.1986) První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v
měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu. Je to splnění jednoho přání P.Marie ve fatimských zjeveních. Dne 10.12.1925
se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla
jí: "Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je
1

ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys
mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi
milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích
prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se
růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o
tajemstvích sv. růžence." ( K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď
vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více
tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí
čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o
první soboty v měsíci a ne vždy o první soboty po prvním pátku. ) Dne
15.srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné
služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy: "Tak jako jsem já skrze
Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze
toto Srdce k mému Srdci ... Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na
nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque)
jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže
duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po
sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejně jako po devět prvních pátků)
po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Panna Maria
žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o
devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: "Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí
hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni."
Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě
jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina: P. Maria
1) Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim
udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
2) Ve svém životě pocítí podporu a požehnání mé Matky.

Dějí se zázraky? Dějí.... Na poutním zájezdu na Moravu jsme to viděli. S otcem Jaroslavem a paní Káškovou, celá léta jezdíme po památkách (u nás i v zahraničí) a obdivujeme, co před lety postavili naší
předci. Ale nyní na Moravě, jsme ve dnech 24.4.- 26.4.2017 viděli nové, krásné, moderní kostely s vlastním sociálním zázemím. Byly to tyto
kostely :
1/ Kostel svaté Zdislavy v Lavičkách u Velkého Meziříčí
2/ Kostel Panny Marie Královny v Hrušovanech
3/ Kostel svatého Ducha na Starém městě u Velehradu - již se prostavělo 90 milionů a dalších 20 se musí sehnat ( když dá Pán....)
4/ Kaple Jana Pavla II v Bukovanech. Lidé, kteří se podíleli na stavbě
těchto kostelů, nám velice poutavě o nich vyprávěli. Kolikrát je to stálo
mnoho úsilí, než se ten jejich kostelíček zazářil uprostřed návsi. Na
Starém městě čekali 780 let. Děkujeme, budeme se za ně modlit, jsme
na ně pyšní, že po nás, pro naše vnoučata zůstanou krásné památky.
Poutníci
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Byli jsme ubytováni ve Stojanově domě na Velehradě u sestřiček. Také
jsme navštívili kopec Svatý Antoníček s kostelem pod Blatnicí, kde je
významné poutní místo Moravy od roku 1668. Od Blatnice to bylo malý kousek do Blatniček. Tam na nás již čekala paní starostka Hrušková.
Nejprve jsme si prohlédli uměleckou dílnu krojů a výšivek, místní kostel s novými vitrážemi a potom již hurá do sklípku. Ochutnávka pěti
výborných vín, po kterých druhý den nebolela hlava. Poslední den jsme
navštívili poutní místo Fatimu Koclířov, dozvěděli jsme o svaté Filomence a pak již zamávali Moravě - snad ještě někdy příště.....Příští rok
pojedeme poutní místa Šumavy. Nesmíme také zapomenou na naší zastávku v Brně Lesné, kde otec Pavel Hověz již finišuje se započetím
stavby kostela, který bude zasvěcen blahoslavené Restitutě. J. Kášková
Legenda o sv. Martinovi. V pondělí 22. května jsme navštívili Ratibořské Hory, abychom zde na Dětské vikariátní pouti vystoupili s nacvičenou legendou o sv. Martinovi. Z Mladé Vožice jsme vyjeli v 9.30.
Po příjezdu do Hor jsme v sále nacvičili naše vystoupení. Pak jsme si
šli zakoupit nanuky. Mezitím se před vchodem do sálu shromáždilo

FARNOST ML. VOŽICE ZVE K ÚČASTI NA
HLAVNÍ POUTNÍ MŠI SV. V NEDĚLI 13. 8. 2017
V 11.00 HOD. HLAVNÍ CELEBRANT
P. MARIUSZ PIWOWARCZYK Z KLOKOT

Farnost Mladá Vožice
Zve na modlitby chval a díků
Každé pondělí od 19.6. do kostela sv. Martina
v Mladé Vožici v 18.00 hod.
 Společenství a modlitba
 Zpěvy z Taize
 Chvály, díky a prosby
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3) Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
4) V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
5) Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
6) Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
7) Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
8) Chudým se dostane příbytku a chleba.
9) Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha,
bližního i nepřítele.
10) Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna
konána jinou osobou.
11) Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou
nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu
křestní nevinnost.
12) Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé
Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro
děti.)
13) Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě,
ale i očistci.
14) Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké
době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
15) Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude
žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
16) Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
17) Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
18) Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se
zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návrat
19) Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v
hmotných starostech.
20) Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
21) Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
22) Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo
zoufalství je nebude trápit.
23) Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a
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bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
24) Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
25) Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
26) Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky
pocítily vnitřní soucit a lásku.
27) Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní
ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
28) Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v
nemoci.
29) Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost
mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
30) Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí.
Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné,
štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
31) Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako
lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
32) Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat
z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a
skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
33) Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno
postupovat.
K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení": "Každou první sobotu se
uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají.
Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

FARNOST MLADÁ
VOŽICE ZVE NA

FATIMSKÝ VEČER
DO KAPLE P. MARIE NA HRADĚ
V PÁTEK 30.6. 2017 V 17.00 HODIN
PROGRAM
 17.00 MODLITBA SV. RŮŽENCE PŘED
SOCHOU P. MARIE Z FATIMY
 MŠE SV.
 PROGRAM PRO DĚTI
DALŠÍ TERMÍNY MS + FM V KAPLI NA
HRADĚ PÁTKY 2017 V 17.00
30.6.
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14.7.

11.8.
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15.9.

13.10

