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Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Malšice

Betlémské světlo 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s
Betlémským světlem. K této příležitosti se
neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci,
kde celá novodobá tradice začala (sídlí zde ORF
Horní Rakousko). Českou výpravu proto letos
povedou skauti z Českých Budějovic a z Plzně.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne
v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného
Početí
Panny
Marie
(Mariendom). Odtud přivezou skauti BS do ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau (odjezd Linz 17:35, příjezd České Budějovice 19:58).
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu před Vánocemi
získat příležitostné razítko Betlémského světla.
Převzato z www.betlemskesvetlo.cz
Tiráž: Farní zpravodaj - Tábor a okolí, Advent 2018. Vydává římskokatolická farnost
Tábor, náklad 300 ks. Bezplatné. Toto číslo připravily: Eva Jandová a Eva Žaludová.
Kontakt: farář P. Michal Pulec, ŘK farnost Tábor, Děkanská 305, Tábor. Telefon:
381 253 824, email: faratabor@volny.cz , www.volny.cz/faratabor
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Daleko dříve než vánoční stromečky stavěly se v našich rodinách
betlémy. Za tento zvyk vděčíme svatému Františkovi z Assisi. Byl to veliký
básník a veliké dítě. Díval se na svět udivenýma očima a bylo snadné naplnit jeho dlaň. Miloval všechno, co Bůh stvořil, a radoval se z jeho darů. Miloval na životě to, že může být součástí stvoření a stavěl se do jedné řady s deštěm i sluncem, skřivanem i motýlem. Byl svatý a nevěděl o tom. Byl dítě.
Když uvažoval o narození Páně, zatoužil prožít ten úžasný okamžik,
kdy Maria podržela na svých loktech děťátko, svoje děťátko, které bylo Synem Božím a Spasitelem světa. Šel na to s dětinskou vynalézavostí. Postavil
otevřenou chatku s jeslemi, vypůjčil si oslíka a vola, aby stáli nad jeslemi,
sehnal dva dobrovolníky, aby zosobnili Pannu Marii a svatého Josefa, vše
připravil podle své představy, ovečky, slámu, všecko živé. Jen s děťátkem
přišla potíž, neboť nikdo živé děťátko překvapenému Františkovi nepůjčil.
Musil se tedy spokojit s loutkou. Ale co by nezmohla jeho úžasná dětská
představivost. Betlémská scéna stála jako opravdová a nad ní se sklenula
skutečná noc, noc nejhlubší a nejdelší, noc nejtajemnější. A tehdy vyběhl
František, aby jako pastýři přispěchal k jeslím a uviděl onen veliký zázrak
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lásky a života: dítě na matčině klíně. Zdálo se mu, že byl připočten do zpodobení scény a z jeho přebohatého srdce vytryskl proud vděčnosti za Boží
dar žití. František vyzpíval jedno ze svých vrcholných vyznání, přednesl se
slzami radosti kázání o bohatství, které se skrývá za pláštěm chudoby pro ty,
kdo jsou pozorní a vděční a nechápou vše jako samozřejmost.
Jesličky, zobrazení narození Krista v Betlémě, se díky františkánům
rychle rozšířily jako vánoční zvyk po celém tehdejším křesťanstvu.
Dnes sotva kdo bude spěchat k jesličkám tak, jako k nim kdysi přiběhl sv. František. Nicméně si betlém stavíme na oči a jdeme se podívat na
jesličky v kostele. Na mnoha místech mění se jesličky i v živou hru. Děti
hrají živý betlém. Co nám ten obraz říká? Proč za ním jdeme? Není to jen
proto, že je to hezké? V Betlémě Judském se narodil Ježíš Kristus. Nastal tam
zlom v dějinách lidstva. Byl to nový počátek. V obrazu Betléma jde o okamžik narození toho velikého krále králů, který přišel, aby obnovil na světě harmonický stav,
který byl porušen hříchem. Přichází jako Pán nového království, jež je zbudováno na laskavých a poctivých vztazích mezi lidmi, které je královstvím
pravdy, spravedlnosti a lásky. Kolem tohoto krále, maličkého a bezbranného
dítěte, shromažďují se lidé věrní novému království. Tak přijdou pastýři, tak
přijdou mudrci. Tak jdeme i my. Kdo do Betléma nejde, ale zanedlouho ho
dá brutálně napadnout, je etablovaná moc krále Heroda, který se děsí příchodu nového krále. Návštěva jesliček je vlastně projevem našeho rozhodnutí patřit do onoho nového království, našeho rozhodnutí přijmout jiná pravidla mezilidských vztahů, než jsou ta, která nám často vadí, ale která sami
rádi užíváme. Je to, anebo by to mělo být, rozhodnutí, že přestaneme podvádět, vydírat, chytračit, lhát, vytahovat se a pohrdat slabšími, a že se naopak
začneme dělit a poctivě spolupracovat, že si chceme s lidmi rozumět a pomáhat, protože jsme přece sousedé a obyvatelé této země.
Protože jsou jesličky zářícím jádrem osvobozeného světa, přitahují
k sobě všechny a všechno. Odtud má se Kristovo království dostat až na
konec světa. Nezapomeňme, že vánoce jsou svátky dětí i našeho dětství.
Z knihy Vánoce, vydal COMDES

Požehnané svátky, pokojný čas milosti vám z táborské fary
přejí
P. Michal, P. Tomasz, Petr Svoboda a Míla Vavřík!
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Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách:
Klášterní kostel Narození
Panny Marie – nám. Mikuláše
z Husi

Farní kostel
Povýšení svatého Kříže
v Sezimově Ústí

Pondělí 24.12.

1000 – 1530

1600 – 1730

Úterý 25.12.

930 – 1730

1400 – 1630

Středa 26.12.

930 – 1730

1400 – 1600

Čtvrtek 27.12.

1230 – 1730

1400 – 1630

Pátek 28.12.

1230 – 1730

---

Sobota 29.12.

930 – 1730

---

Neděle 30.12.

930 – 1730

---

Pondělí 31.12.

1230 – 1730

1400 – 1630

Úterý 1.1.2019

1230 – 1730

1400 – 1630

POZOR! Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor uzavřen!

Předvánoční svátost smíření
úterý 11. 12.
od 9.00 hodin do 10.00 hodin – Bohoslužba smíření pro maminky
- Příležitost ke sv. smíření v klášterním kostele v Táboře
- 2 kněží (P. Michal, P. Tomasz)
čtvrtek 13. 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. Tomasz a P. Jan Hamberger)
pátek 14. 12.
od 16 hodin - Předvánoční zpovídání v kostele v Plané nad
Lužnicí
(včetně mše sv. od 17 hodin) - 2 kněží (P. Michal, P.
Tomasz)
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Volby do farní rady
Na podzim letošního roku se konaly v našich farnostech volby do farních
rad a proběhla jejich první setkání. Možná, že ne každému je zřejmé, k čemu
taková farní rada slouží. Farní, resp. pastorační rada, které předsedá farář a v
níž věřící napomáhají pastorační činnosti, by měla být ustanovena v každé
farnosti. Pastorační rada má pouze poradní hlas a řídí se normami stanovenými diecézním biskupem. Je doporučena jako poradní a pracovní orgán faráře.
Má prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytvářet živé společenství věřících, dávat podněty pro přípravu bohoslužeb, podporovat sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti a vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné. Je špatné, pokud se všechno očekává jen od kněze. Právě farní rada by měla být spojnicí
mezi farářem a farníky. Proto se neváhejte s Vašimi podněty či dotazy na
členy farní rady obracet.
Funkční období farní rady je 5 let. Farní rada v Táboře se dohodla, že do budoucna budou zápisy ze setkání farní rady zveřejňovány na webu farnosti či
na nástěnce.
Výsledky voleb
Tábor: P. Michal Pulec, P. Tomasz Piechnik, Petr Svoboda (členové ex
offo), Šotek Ladislav (jmenovaný člen), Dušek Karel, Křemen Jan, Faktor
Josef, Milerová Dana, Horváth Tobiáš, Janda František ml., Loskotová Eva,
Jandová Eva (náhradník za Měřínskou Evu) (volení členové)
Sezimovo Ústí: P. Michal Pulec, P. Tomasz Piechnik, jáhen Václav Mikula
(členové ex offo), p. Kulhánek (jmenovaný člen), p. Drábek, pí. Vrbová, sl.
Kulhánková M., p. Holub, pí. Dudlíčková, p. Nekovář, pí. Kulhánková J., pí.
Podkulová (volení členové)
Planá nad Lužnicí: P. Michal Pulec, P. Tomasz Piechnik (členové ex offo),
pí. Hovorková Marie, p. Bumba František, p. Janovský Martin, pí. Eremiášová Jaroslava, p. Žalud Zdeněk, p. Janovský Jaroslav ml. (volení členové)

Malšice: P. Michal Pulec, P. Tomasz Piechnik (členové ex offo), Jandová
Mariana, Klíma Pavel, Klímová Alena, Smažíková Michaela (volení členové)

částečně převzato z rozhovoru s biskupem V. Malým,
Katolický týdeník 2005/31
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Poušť se zazelená

Adventní a vánoční program

Advent slibuje: poušť v nás se promění. Znovu rozkvete. Hovoříme o betonové poušti ve městech, o poušti a pustině v lidských srdcích. Poušť je obrazem samoty, opuštěnosti, absurdity, odcizení a prázdnoty. Je v nás pusto,
zuří v nás nezkrocené síly a ty hyzdí naši tvář. Poušť je místo, kde se nemilosrdně střetáváme sami se sebou a také s nesnesitelnou realitou kolem nás.
Chceme-li připravovat cestu Pánu, musíme se nejprve odvážit vypravit do
své vlastní pouště. V pustině svého vlastního srdce bychom mu měli připravovat cestu. Musíme tedy odkrýt a ukázat mu všechno, co jsme v sobě potlačovali, umlčovali, všechny své stinné stránky. Právě tady nás chce Bůh potkat, a nikoli na cestě lemované našimi úspěchy a dobrými výkony. Raději
bychom se s Bohem setkali někde jinde: na povznášející bohoslužbě, ve společnosti stejně smýšlejících. Bůh nám však chce vyjít vstříc v pustině našeho
srdce. Tady se s námi chce potkat a společně s námi oslavit svátek vykoupení,
chce se s námi spojit a všechno v nás proměnit. Jenom když umožníme Bohu
přijít do pouště našeho srdce, jenom pak se stane skutečností to, co ve svých
textech, z nichž v těchto dnech čteme, hlásal prorok Izajáš.
Advent nám slibuje, že ve své pustině najdeme pramen, ze kterého bude
možné pít. Poušť není jenom symbolem prázdnoty a vyprahlosti, ale také pokušení a svodu. Poušť je však také místo poznávání Boha a setkávání s ním.
V adventním čase můžeme sebrat odvahu a vydat se do své pustiny. Tady
se pak možná dozvíme, že Bůh je nám nablízku, že nás v okamžicích osamělosti bere za ruku. Každému z nás, podobně jako Elijáši, který chtěl na poušti
zemřít, posílá Bůh anděla. Uprostřed pouště vnímáme Boha jako toho, kdo na
nás čeká. Taková je útěcha, kterou zvěstuje advent: na konci cesty pustinou
nás čeká radost.
Anselm Grün
Z knihy Vánoční rozjímání

Den

čas

Akce, místo

PÁ 14. 12.

6:30

Rorátní mše sv. v klášterním kostele v Táboře

SO 15. 12.

9:00

Malá adventní duchovní obnova
s P. Michalem Pulcem, táborským vikářem
v kostele v Sezimově Ústí (závěr v 10 hodin)

NE 16. 12.

16:00

Předávání betlémského světla plánskými skauty
u radnice města Planá n. Lužnicí

PÁ 21. 12.

6:30

Rorátní mše sv. v klášterním kostele v Táboře

PO 24. 12.

9:30

Světlo z Betléma na Žižkově náměstí v Táboře

ÚT 25. 12.

17:00

Vánoční koncert pěveckého sboru Zvoneček
v kostele sv. Václava v Plané n. Lužnicí

ST 26. 12.

16:00

Vánoční koncert varhaníka L. Šotka a chrámového
sboru v klášterním kostele v Táboře

ST 26. 12.

16:00

Vánoční koncert sboru Nokturno
v kostele v Sezimově Ústí

ÚT 1. 1.
2019

16:30

Novoroční ekumenická bohoslužba
v modlitebně sboru ČCE v Bílkově ulici,
káže jáhen Jakub Smrčka (SKC)

NE 6. 1.
2019

16:00

Benefiční tříkrálový koncert pěveckého sboru Novita
pro Domácí hospic Jordán
v klášterním kostele v Táboře

NE 6. 1.
2019

17:00

Dobročinný tříkrálový koncert plánského pěveckého
sboru Harmonie a pěveckého sboru Nokturno
ze Sez. Ústí v kostele sv. Václava v Plané n. Lužnicí

Pozvánka na exercicie na Lomci

Evangelii gaudium
Kdy: 19. – 23. 8. 2019
Kde: poutní místo Lomec
Vede: p. Josef Prokeš
Přihlášky na:poutnimistolomec@gmail.com
- duchovní a teologický rozměr misie v naší
zemi
- jak srozumitelně předávat Boží slovo
v dnešním světě
- jak prožívat evangelium tak, aby to bylo
přitažlivé i pro okolí
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8.00
mše sv.

10.00
mše sv.

Střípky z Říma a Vatikánu

10.15
mše sv.
Slavnost
Zjevení Páně
NE
6.1.

SO
5.1.

Sobota po oktávu
narození Páně

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

8.00 mše sv.

17.00
mše sv.
8.00 mše sv.
v klášterním kostele
PÁ
4.1.

Pátek po oktávu
narození Páně

16.30
mše sv.
8.00 mše sv. s RCH
v klášterním kostele
Čtvrtek po oktávu
narození Páně
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ČT
3.1.

Mše sv. nebude!
ST
2.1.

Sv. Basila Velikého
a Řehoře Nazián.

10.15
mše sv.
ÚT
1.1.

PO
31.12.

sv. Silvestra

18.00 mše sv. v klášterním
kostele
8.30 mše sv.
Slavnost Matky Boží
v klášterním kostele
Panny Marie
18.00 mše sv. v klášterním
kostele

18.00
mše sv.

8.00
mše sv.

10.00
mše sv.

10.00
mše sv.
s obnovou
8.00
mše sv.
s obnovou
10.15
mše sv.
s obnovou
NE
30.12.

8.30 mše sv.
v klášterním kostele
s obnovou
18.00 mše sv.
v klášterním kostele
Sv. Rodiny
- Obnova
manžel. slibu

Planá nad
Lužnicí
Tábor

Den

Liturgická oslava

Sezimovo Ústí

Malšice

Týden od 30. prosince 2018 do 6. ledna 2019

Měsíc duben a květen je v Římě
tradičně jedním ze dvou vrcholů návštěvní sezony. A tak i já jsem navštívil společně s poutníky převážně
z Ostravsko – opavské diecéze a jejich duchovním doprovodem s CK
Palomino tato krásná místa. Možnost
ztišit se v krásných jarních dnech,
prožít několik dní ve Věčném městě,
zastavit se v jednotlivých bazilikách,
prohlédnout si místa kudy šel čas Koloseum, Fórum Románum, posvátnou
cestu vystupující až na Kapitol a dále
pak impozantní svatopetrské náměstí
a účastnit se promluvy papeže Františka s modlitbu Anděl Páně. Následně pak vystát si dlouhou frontu před

bezpečnostní kontrolou při vstupu do
baziliky svatého Petra a její prohlídku
se zastavením a ztišením se u hrobu
svatého Jana Pavla II., nebo u hrobu
svatého Petra. Sice trochu namáhavý
byl výstup na vrchol Michelangelovy
kopule, ale ta námaha stála za to, neboť výhled na celý Řím byl úžasný.
Ale i další baziliky například bazilika
svatého Pavla za hradbami, či bazilika svatého Jana z Latráně, či náměstí
Piazza Navona s 3 fontánami, nebo
Nejkrásnější fontána di Trevi a mnoho dalších překrásných míst. Říká se,
že kdo nebyl na Náměstí Piazza di
Spagna - „španělské schody“, jako by
nebyl v Římě. Navštívili jsme i baziliku svatého Kříže Jeruzalemského,
která byla titulární bazilikou zesnulého kardinála Miroslava Vlka, kde na
stěně je přehled všech kardinálů, kterým byla papežem tato bazilika propůjčena. Dalo by se toho psáti o věčném městě daleko více ale 5 denní
poutní zájezd na všechny památky je
žalostně málo. A tak zvažuji ještě
jednou navštívit Řím a Vatikán
s ubytováním v Poutním domě Velehrad a zajištěním přednostní komentované návštěvy Sixtinské kaple.
František Bumba
farnost Planá nad Lužnicí
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Malšice
9:00

pátek
8:00

farní kavárna
děkanství

18:00
mše svatá
klášterní kostel

17:30
adorace, svátost smíření
klášterní kostel – zimní
kaple

18:00
mše svatá, nešpory

19:30

setkání nad nedělní liturgií a společná modlitba
mše svatá s ranními chválami
setkání společenství Modlitby matek
mše svatá

10:15
mše sv.

úterý
17:30
adorace, sv. smíření

18:00
mše sv., nešpory

po mši sv.
modlitební společenství

8:00
ranní chvály

8:30
setkání společenství Modlitby matek

16:00
růženec, sv. smíření

16:30
mše sv.

pátek
8:00
ranní chvály

sobota
8:00
mše sv.

pátek
16.30
růženec, sv. smíření

17:00
mše sv.

neděle
8:00
mše sv.

neděle
12:00
mše sv.

6
7
Sv. Mláďátka
Pátý den v oktávu narození Páně
Sv. Rodiny
- Obnova manžel.
slibu

PÁ
28.12.
SO
29.12.
NE
30.12.

8.30 mše sv.
v klášterním kostele
s obnovou
18.00 mše sv.
v klášterním kostele

8.00 mše sv.
v klášterním kostele

Mše sv. nebude!

10.15
mše sv.
s obnovou

8.00
mše sv.

Mše sv. nebude!

10.15
mše sv.

10.15
mše sv.

16.00 – 17.30
9.30 Betlémské světlo
Betlémské
na Žižkově náměstí
světlo v kostele
21.30 „půlnoční“ mše sv.
20.30 „půlnoční“
v klášterním kostele
mše sv.
Slavnost Narození Páně

neděle

ÚT
25.12.

Sezimovo Ústí

PO
24.12.

akce

Vigilie
Narození Páně
- Štědrý večer

čas

10.15
mše sv.

den

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

místo

4. neděle adventní

Pravidelný týdenní program mimo Tábor

NE
23.12.

Planá nad Lužnicí
klášterní kostel – zimní
kaple

Sezimovo Ústí

čtvrtek

8.00
mše sv.
s obnovou

17.00
mše sv.

14.00
mše sv.
Zhoř

8.00
mše sv.

23.00
„půlnoční“ mše
sv.
s Rybovou Mší
vánoční

8.00
mše sv.

Planá nad Lužnicí

klášterní kostel – zimní
kaple
děkanství (1x za14 dní)

Tábor

středa

děkanství

10.00
mše sv.
s obnovou

10.00
mše sv.

10.00
mše sv.

16.00
vánoční
mše sv.

10.00
mše sv.

Malšice

9:30

Sv. Jan Ev.

8:00

klášterní kostel

ČT
27.12.

čtvrtek
místo

mše svatá

8.30 mše sv.
v klášterním kostele
Večerní mše sv. nebude!

středa
akce

Sv. Štěpán

čas

8:30

ST
26.12.

neděle

Liturgická oslava

Pravidelný týdenní program v Táboře

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

den

Den

Farní zpravodaj
Farní zpravodaj
Týden od 23. do 30. prosince 2018

