Farní zpravodaj
Advent a Vánoce 2016

Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Malšice

Zakusit milosrdenství
Milí bratři a sestry,

Bůh se stal člověkem
Jezulátko položené v Jesličkách prý zaplakalo a chtělo se vrátit do nebe.
Důvod? Stromeček a funkci rozdávat dárky prý mu převzal na Východě
děda Mráz, v Americe Táta vánoce; a ti dva se nepohodli s Mikulášem. Kolik
zmatků tak přinesli do milé atmosféry vánočních svátků. Kde je tomu začátek?
U dobrého biskupa Mikuláše. Ode dávna je patron námořníků. V Amsterdamu
v Holandsku velmi vykvetl jeho kult. Na jeho svátek býval ve městě veliký trh a
dětem se odtud přinášel dárek „od sv. Mikuláše“. Je známo, že to byli původně
Holanďané, kdo založili New York a rozšířili mikulášské zvyky i v Americe. Ale
jejich potomci už zapomněli na jejich původ, a protože se to všecko dálo v blízkosti
vánoc, z dobrého světce Mikuláše se stal nepochopitelný Táta vánoce. Americké
zvyky se snadno rozletí světem. Ale komunistům na Východě vadil titul vánoc
a tak najednou jakýsi děda Mráz, který v přírodě všecko živé hubí, najednou
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začal rozdávat dárky. Milá postavička betlémského Ježíška tu ztratila místo.
On mohl rozdávat dárky pod stromeček, protože je sám dostával od dobrých
pastýřů, kterým andělé zvěstovali mír všem lidem dobré vůle.
Ale to se jeví lidem dnes zastaralým poselstvím. Zato mají plná ústa míru
politici uprostřed teroristických atentátů a nekončících válek. Mají úspěch?
Lidé dnes neuvěří snadno těm, kdo hlásají ideály. I sama veřejná společnost,
její vládci a zákony nenabývají snadno důvěru u lidí. Mluví se o krizi všech
institucí. Ale přesto všechno, je-li člověk normální, má rád sám sebe a chtěl by
uskutečnit všecky možnosti, které má v sobě. Potřebuje k tomu Boha? Mnoho
lidí v něj nevěří. Ale jeden z originálních ruských myslitelů prohodil, že i ti,
co v Boha věří, nejsou na tom lépe. Říci jenom „Věřím v Boha“ je prý skrytý
ateismus. Já, dodává myslitel, věřím, a vyznávám, že se Bůh stal člověkem a
tam jej najdu, ne nad hvězdami nebo v abstraktních ideálech. Musím jej najít
v člověku a pak najdu také opravdového člověka v druhém i v sobě. To pak
je podstata křesťanských vánoc: „Narodil se Kristus Pán…, nám, nám, narodil
se.“
Tento postoj odpovídá i moderní filosofii osoby a hodnot. Lidé vždycky hledali
pravdu. Díváme-li se nazpět do naší evropské kultury, kolik vědců a filosofů už
pravdu produkovalo. Ale jejich pravdy, zůstanou-li jenom v knihách, málo koho
nadchnou. Pravda se stává hodnotnou až ve styku osoby s osobou. Podle toho,
jaká ta osoba je, tak vysoká pravda se cení. Kdo se stýká s hudebníky, cení si
hudby. Kdo se přátelí s fotbalisty, má rád fotbal. Hledá přátele s finančníky,
kdo má rád peníze. Ale pak je tu velké nebezpečí, že je pravda něčím relativním
a že filosofie hodnot se stane ospravedlněním mafie a všech druhů spiknutí.
Abychom našli pravdu a hodnotu věčnou a jedinou, musíme najít v člověku
věčného Boha, konkrétní vtělený ideál všeho dobrého a krásného. Cítí to
všichni, i ti, kteří si říkají nevěřící. I oni si v duchu stavějí Betlémy. Dej Bůh, aby
nebyly jenom papírové a z pozlátka. U českého Betlému se zpívá: „Člověčenství
naše ráčil vzíti na se, z života čistého, z rodu královského, radujme se, veselme
se, nám, nám, narodil se“.
Z vánoční homilie kardinála Tomáše Špidlíka

Drazí farníci, přejeme vám
prožít čas adventní jako čas usebrání,
a pak požehnané a milostiplné vánoční svátky
naplněné radostí a pokojem
z příchodu našeho Pána.
A do nového roku 2017 vám přejeme také odvahu být Pánovými svědky!
Vaši bratři v Kristu:
Michal a Dominik
2

Advent a Vánoce 2016

Farní zpravodaj

Rozhovor s Veronikou Hušek a Zuzanou Sedlákovou
Veronika Hušek (33) a Zuzana Sedláková (35) mají společné minimálně
dvě věci: obě jsou mladé maminky a obě byly letos o Velikonocích
pokřtěny v táborské farnosti. Zuzka pracuje v Městské knihovně Tábor a
Veronika je momentálně na mateřské dovolené.
1. Tradiční otázka na konvertitu, ale
nejde se nezeptat. Pokud na to lze
vůbec odpovědět, kudy vedla Vaše
cesta rodící se víry?
2. Jaké jste si vybraly křestní
patrony a proč?
3. Jak jste prožily první měsíce
uprostřed církve?
4. Vzpomenete si na své první
pocity při setkání s církví? Vyvíjí se
nějak Váš vztah k církvi?
5. Co se Vám líbí na táborské
farnosti a kde naopak spatřujete její
limity?
6. Teď trošku z jiného soudku. Čím
zrovna v této době žijete?
7. Co děláte nejradši, když máte
chvilku volna jen pro sebe? Děje se
tohle vůbec maminkám?
8. Jak strávíte letošní Vánoce?

sestry vyplynula z vnitřní touhy pomáhat
lidem. Také láska k přírodě a horám ve mě
byla odjakživa.
K pravému, silnému obrácení ale
došlo až při mém třetím porodu, při
kterém jsem málem přišla o život a naše
dcera Josefína ho bohužel nepřežila. Já
po ukřižování vstala vzkříšena s Kristem,
duše našeho dítěte Josefíny odešla k Pánu.

Veronika Hušek
1. Když nad mým životem přemýšlím
zpětně, myslím, že jsem Boha cítila
ve svém srdci již jako dítě. Možná to
bude znít trošku zvláštně, ale asi tak
ve věku šesti let mě začalo jakýmsi
zvláštním
způsobem
okouzlovat
pobývání na hřbitovech a v kostelích.
Také si pomatuji, že jsem na vesnici u
mé babičky vypravila několik pohřbů
zemřelým zvířátkům, jako nepřeživším
králíčkům, kuřátkům, housátkům atd.
Dále i volba mého povolání zdravotní

2. Nad křestním
patronem jsem
nemusela nějak dlouho přemýšlet. Na
mysl mi přišel téměř okamžitě. Je jím
Marie Magdalena a to proto, že mi naše
životy přijdou v jistých směrech dosti
dpodobné.
3. Velice silně. Bylo hodně pláče, který
mě čistil a doposud čistí. Byla to přímo
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Zuzana Sedláková

duchovní smršť. Občas jsem si myslela,
že kříž, který Pán naložil na má bedra ,
nebudu schopna unést. Moje duchovní
zážitky by vydaly na samostatný
článek. Bylo jich tolik, až se to zdá být
neuvěřitelné.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
lidem z farnosti a to především P. Michalovi
Pulcovi, P. Dominiku Ettlerovi, kmotře
Anně Liškové, manželům Líze a Josefovi
Faktorovi, Tereze Horvátové a mnoha
dalším za jejich duchovní podporu,
modlitby a pomoc v nejtěžších časech
mého života. Pán Bůh zaplať.

1. Nestalo se nic převratného, nějaký
náhlý zlom, ale vše postupně připlynulo
od úplného ateismu přes pocit, že
takhle to nemůže být vše, přes rozpačité
přešlapování přede dveřmi kostelů a
přes silná setkání s věřícími lidmi, až k
dnešku a k další cestě před sebou.
2. Vybrala jsem si Terezii od Ježíše pro
její modlitbu a opravdovost.
3. Hezky.
4. Církev jsem nejprve vnímala pouze
jako součást historie, jako pozůstatek
minulosti -něco, co patřilo k našim
babičkám a co končí. Až postupně
jakoby se opona zvedala a církev se mi
objevovala v jiném světle. Moje kmotra
mi jednou řekla, že vnímá církev jako
Boží lid na cestě a to bych podepsala.

4. Velice dobře si vzpomínám na své
první pocity při mši svaté ještě jako
katechumenka. Na to, co se odehrálo v mém
srdci, nikdy nezapomenu.
Ani nevím, jestli se nějak razantně
vyvíjí můj vztah k církvi. Spíš bych
řekla, že se neustále učím růst v Kristově
lásce k lidem.
5. Líbí se mi její pospolitost, prorodinnost.
Limity se mi nechce komentovat.
6. Kristem, dětmi, přírodou.
7. Jedu do kláštera.
8. Doufám, že požehnaně v kruhu mé
milované rodiny a církve.

6. Je podzim, zahrada spí – hledám tedy,
co bych přečetla…a ladím rodinné a
pracovní světy.
7. Na podzim a v zimě čtu, na jaře a
v létě sázím kytky všech barev všude,
kde to jde.
8. S rodinou a přáteli opět uchvácena
vánočním tajemstvím.
Za rozhovor děkuje Eva Jandová

Právě vychází
Nakladatelství TRIÁDA vydává novou knihu textů otce
Jeronýma, trapistického mnicha (žil v letech 1907 – 1985),
který v jednadvaceti letech vstoupil do kláštera Sept-Fons ve
střední Francii. Otec Jeroným měl hluboký vliv na ty, kdo ho
znali. Ti, kteří měli přístup k jeho spisům, ať v klášteře, nebo
mimo něj, z nich čerpali svá zásadní přesvědčení.
Nyní vychází kniha s názvem ŽÍT, ŽÍT. Jde o dosud
nevydané texty otce Jeronýma. Dotýká se v nich tématu
Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem,
vyslovují však podstatné.
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Farní výlet na Polánku

foto: Maruška Kulhánková

Na státní svátek dne vzniku samostatného Československa byl domluven farní
výlet na Polánku, místo, které si velmi oblíbil náš pan farář Michal Pulec. Rád zde
chodí na dlouhé procházky, protože mu místní hluboké lesy připomínají Šumavu.
Sraz byl v Táboře v osm hodin na nádraží, nebo v půl deváté u hájovny na
Polánce nedaleko vrchu Homole /666m/. Sešlo se nás poměrně hodně, parkoviště
bylo zcela obsazené a přijeli farníci z Tábora, Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí
i Malšic, dokonce tu byl jeden pár až ze Sedlčan. Pochod zahájil otec Michal
modlitbou a krátkou přednáškou o průběhu trasy, a také o fauně a floře místních
lesů. Ranní mlhy vystřídalo slunce, takže cesta ubíhala velmi příjemně. Po prvních
houbařských nálezech se většina farníků nechala zlákat a téměř každý si domů
odvezl nějaký ten úlovek do polévky či smaženice. Zhruba po dvou hodinách velice
příjemné procházky jsme dorazili na konec lesa, odkud byl nádherný pohled na
Hartvíkov a především na kostel sv. Petra a Pavla. Pořídili jsme skupinové foto
a dokončili farní pouť do hartvíkovského kostela. Po krátkém odpočinku sloužil
otec Michal a Dominik mši svatou spolu s jáhnem Václavem Mikulou, správcem
farnosti. Ten nám po skončení mše sv. v krátkosti představil historii kostela, který
je nejmladším katolickým kostelem na Táborsku. Po kostele proběhlo občerstvení v
obecní hospůdce hned vedle kostela. Vše bylo perfektně připravené a zorganizované,
za což musíme poděkovat a těšíme se na další farní poutě.
Marek Bláža

Na středu 28. 12. pro vás připravujeme vánoční výlet. Čas a trasa
budou upřesněny dle počasí.
Kontakt: Zdeněk Žalud 732501641
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Ukončení výmalby presbytáře chrámu Proměnění Páně
Výmalba je financována z peněz
MK ČR z programu Záchrana
architektonického
dědictví,
které
přispělo částkou 760.000 Kč. Celkové
náklady jsou 926.000 Kč. Podíl farnosti je
nakonec tedy 166.000 Kč. Při porovnání
výmalby kostelní lodě a presbytáře je
výborně vidět, že tříměsíční uzavření
kostela mělo smysl. Presbytář září.
Tomu pomohlo také odborné ošetření
vitráží a obětavá práce táborských
farníků. Závěrem: Okuste a vizte.

text a foto Miloslav Vavřík, vikariátní stavební technik
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Síla pravidelné mše

Vážení farníci z Tábora, Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí, děkujeme vám za
pomoc. Všichni si pamatujeme situaci před dvěma lety. Rošády kolem nového kněze
vyústily pro malšickou farnost v téměř neřešitelnou situaci: Mše pouze v sobotu s
doporučením administrátora diecéze, ať si zvykáme slavit bohoslužby bez kněze.
Musíme chápat, že kněží je málo. Stalo se to ve chvíli, kdy se v Malšicích pravidelně
scházelo více jak 50 lidí, byla živou farností. Velmi pomohla vůle P. Michala Pulce
a především plánských farníků, kteří všichni souhlasili s pravidelným střídáním
sobotní a nedělní bohoslužby. Lidí sice ubylo, ale žilo se. Od letošního září máme
v Malšicích opět pravidelné neděle. S účastí cca 65 lidí! Co dodat? Snad jen díky
Bohu, oběma otcům a vám, drazí plánští farníci!

Za farnost malšickou Pavel Klíma

Předvánoční zpovídání

- pátek 9. 12.
od 18.30 hodin do 20 hodin Příležitost ke sv. smíření na faře
v Táboře - 2 kněží (P. Michal, P.
Dominik)

Srdečně zveme na
malou

- sobota 10. 12.
od 9.30 hodin do 11 hodin - Příležitost
ke sv. smíření v děkanském kostele
v Táboře - 2 kněží (P. Michal, P.
Dominik)

adventní duchovní
obnovu

- sobota 10. 12.
od 16 do 17 hodin - Předvánoční
zpovídání v kostele v Malšicích - 2
kněží (P. Michal, P. Dominik)

v sobotu 3. prosince 2016
8 – 12 hodin
kostel a fara v Sezimově Ústí

- čtvrtek 15. 12.
od 16 hodin do 18 hodin - Velké
předvánoční zpovídání v kostele
v Sezimově Ústí (včetně mše sv.
od 16.30) - 3 kněží (P. Michal, P.
Dominik a P. Jan Hamberger)
- pátek 16. 12.
od 16 hodin - Předvánoční zpovídání
v kostele v Plané nad Lužnicí
(včetně mše sv. od 17 hodin) - 2
kněží (P. Michal, P. Dominik)

za spolupráce P. Michala a P. Dominika

7.30 možnost svátosti smíření – 8.00 mše sv.
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Pravidelný týdenní program v Táboře
den

čas

neděle

akce

místo

8:30 Mše svatá

děkanský kostel

9:30 farní kavárna

děkanství

18:00 Mše svatá

klášterní kostel

úterý

8:00 Ranní chvály

děkanský kostel

středa

8:00 Ranní chvály

děkanský kostel

17:30 Adorace, mše svatá, nešpory

klášterní kostel

19:30 - Setkání nad nedělní liturgii a společná
21:00 modlitba

čtvrtek

pátek

děkanství

8:00 Mše svatá s ranními chválami

klášterní kostel

9:30 Setkání společenství Modlitby matek

děkanství
(1x za14 dní)

8:00 Mše svatá

klášterní kostel

V neděli i po slavnosti, po mši svaté se v Táboře na faře koná farní kavárna.

Pravidelný týdenní program mimo Tábor
místo

den

Sezimovo Ústí

neděle

čas

10:15 mše svatá

akce

úterý

17:00 růženec, adorace
18:00 mše svatá
po mši sv. modlitební společenství

středa

8:00 ranní chvály
8:30 setkání společenství
Modlitby matek

čtvrtek

16:30 mše svatá

pátek

Planá n.L.

Malšice

8:00 ranní chvály

pátek

17:00 mše svatá

neděle

8:00 mše svatá

neděle

10:00 mše svatá
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Adventní a vánoční program římskokatolických farností
Den

čas

akce, místo

ne 27.11.

14:00

Benefiční adventní koncert žáků ZUŠ Oskara Nedbala
v Táboře v děkanském kostele. Pořádá farní charita
Tábor

so 3. 12.

8:00 12:00

Malá adventní duchovní obnova v Sezimově Ústí

so 10. 12.

15:00

Adventní koncert - pěvecký sbor Nokturno a
Nokturňáček v kostele Nejsvětější Trojice v Malšicích

ne 11. 12.

9:30

Adventní čajování po mši sv. před děkanským
kostelem. Můžete si dát čaj či koláček a přispět na
Církevní ZŠ Orbis Pictus

st. 14. 12.

18:00

Mše sv. pro Církevní Základní školu Orbis Pictus v
klášterním kostele

so 17. 12.

14:00

Vánoční koncert - účinkuje žesťový soubor Brasstet v
kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí

so 24. 12.

9:30

Světlo z Betléma na Žižkově náměstí v Táboře

15:15

Tradiční koledování dětí ze ZŠ a MŠ Malšice
před kostelem Nejsvětější Trojice v Malšicích

ne 25.12.

15:00

Koncert u Jesliček v děkanském kostele v Táboře.
Účinkují žáci ZUŠ Tábor

ne 25.12.

17:00

Vánoční koncert sboru Zvoneček ze ZŠ Planá
v kostele v Plané nad Luž.

po 26. 12.

16:00

Vánoční koncert chrámového sboru v děkanském
kostele v Táboře

16:00

Koncert souboru Nokturno v kostele
v Sezimově Ústí

17:00

Dobročinný tříkrálový koncert pěveckého sboru
Harmonie v kostele sv. Václava v Plané n. Luž.

pá 6.1. 2016

Tiráž:
Farní zpravodaj – Tábor a okolí, Advent 2016. Vydává římskokatolická farnost Tábor,
náklad 350 ks | bezplatné. Toto číslo připravily: Eva Jandová, Eva Žaludová
kontakt: faráři P. Michal Pulec a P. Dominik Ettler, ŘK farnost Tábor, Děkanská 305,
Tábor.
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9.30 Betlémské světlo na
náměstí
21.30 „Půlnoční“ mše sv.
v děkanském kostele
s chrámovým sborem

Štědrý večer

Slavnost
Narození Páně
(Boží hod
vánoční)

so
24. 12.

ne
25. 12.

8.30 Slavná mše sv.
v děkanském kostele
15.00 koncert ZUŠ u Jesliček
v děkanském kostele
18.00 Mše sv. v klášterním
kostele

6.30 Rorátní mše sv.
v děkanském kostele

pá
23. 12.

8.00 Mše sv. v klášterním
kostele

čt
22. 12.

Svátek Výročí
posvěcení
katedrály

8.00 Ranní chvály a rorátní
zpěvy v děkanském kostele
18:00 mše sv. v klášterním
kostele

st
21. 12.

8.30 mše sv. v děkan. kostele
18.00 mše v. klášter. kostele

8.00 Ranní chvály
v děkanském kostele

4. adventní
neděle

ne
18. 12.

Tábor

út
20. 12.

litur. oslava

den

10.15
mše sv.

16.00 – 17.00
Betlémské světlo
v kostele
20.30 „Půlnoční“
mše sv.

16.30 Mše sv.

08.00 Ranní
chvály a četba

17.30 adorace,
sv. smíření
18.00 mše sv.
19.00 Nešpory,
společenství

10.15
mše sv.

Sezimovo Ústí

18.00 Mše sv.
17.00 Koncert
sboru Zvoneček
v kostele

22.30 Ván.
vytrubování před
kostelem
23.00 „Půlnoční“
mše sv. (Rybova
vánoční mše)

17.00 Mše sv.

8.00
mše sv.

Planá nad Luž.

10.00 Mše sv.

15.15 Koledování
dětí před
kostelem
16.00 Vánoční
mše sv.

10.00
mše sv.

Malšice

Farní zpravodaj
Advent a Vánoce 2016

Program farností v týdnu od 18. do 25. prosince

Svátek sv.
Mláďátek

Pátý den v oktávu
Narození Páně

Svátek Svaté
rodiny
Ježíše, Marie a
Josefa

Sedmý den v
oktávu Narození
Páně
(sv. Silvestra)

Slavnost
Matky Boží Panny
Marie

st
28. 12.

čt
29. 12.

pá
30. 12.

15

so
31. 12.

ne
1. 1.

8.30 mše sv. v děkanském
kostele
18.00 mše sv. v klášterním
kostele

18.00 Mše sv.
v děkanském kostele
na poděkování za uplynulý
rok

18.00 Mše sv. v děkanském
kostele
s obnovou manželských
slibů

8.00 mše sv. v klášterním
kostele
s ranními chválami

18.00 mše sv. v
děkanském kostele

10.15
mše sv.

18.00 Mše sv.
na poděkování za
uplynulý rok

16.30 mše sv.

8.00
mše sv.

17.00 Mše
sv. s obnovou
manželských slibů

Svátek sv. Jana

út
27. 12.

mše sv. nebude

14.00 mše sv. Zhoř

10.15 mše sv.
16.00 Koncert
souboru Nokturno
v kostele

8.30 mše sv. v děkanském
kostele
16.00 Koncert chrámového
sboru

Svátek sv.
Štěpána,
prvomučedníka

po
26. 12.

Večerní mše sv. nebude!

8.00
mše sv.
17.00 Vánoční
koncert

10.15
mše sv.

8.30 mše sv. v děkan.
kostele
18.00 mše v. klášterním
kostele

Planá nad Lužnicí

Slavnost
Narození Páně

Sezimovo Ústí

ne
25. 12.

Tábor

litur. oslava

den

10.00
mše sv.

.

10.00 mše
sv.

10.00
mše sv.

Malšice

Farní zpravodaj
Advent a Vánoce 2016

Program farností v týdnu od 25. prosince do 1. ledna 2017

Farní zpravodaj
Jesličky
budou
přístupné:

Advent a Vánoce 2016

Děkanský kostel Klášterní
Proměnění Páně kostel
na hoře Tábor
Narození
Panny Marie

Farní kostel
sv. Václava
v Plané nad
Lužnicí

so 24. 12.

9.30 – 16.30

---

ne 25. 12.

9.30 – 17.30

17.30 – 18.00

10.00 – 11.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

po 26.12.

9.30 –17.30

---

27. - 31.12.

12.30 –17.30

---

ne 1. 1.

9.30 – 17.30

17.30 – 18.00

Farní kostel
Povýšení
svatého Kříže
v Sezimově
Ústí
15.00 – 16.30
14.00 – 16.00
-----

Program farností v týdnu od 1. do 8. ledna 2017
den

litur. oslava

Tábor

Sezimovo
Ústí

Planá nad
Luž.

Malšice

ne
1. 1.

Slavnost
Matky Boží
Panny Marie

8.30 mše sv. v
děkan. kostele
18.00 mše v. klášter.
kostele

10.15
mše sv.

8.00
mše sv.

10.00
mše sv.

út
3. 1.

17.00
adorace
18.00 mše
sv. 19.00,
společenství

st
4. 1.

18.00 mše sv. v
klášterním kostele

čt
5. 1.

8.00 mše sv. v
klášterním kostele s
ranními chválami

16.30 mše sv.

18.00 Mše sv. v
děkanském kostele

18.00 mše sv.

pá
6. 1.

Slavnost
Zjevení
Páně

so
7. 1.
ne
8. 1.

17.00
Koncert
souboru
Harmonie

8.00 mše sv.
Svátek Křtu
Páně

8.30 Mše sv. v
děkanském kostele
18.00 Mše sv. v
klášterním kostele

10.15 mše sv

16

8.00 mše sv.
(Slavnost
Zjevení
Páně)

10.00 mše
sv.
(Slavnost
Zjevení
Páně)

