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Betlémský příběh
Známý
Betlémský
příběh v jedinečném zpracování. Čeká Vás okouzlující podívaná plná koled, lidového tance a pestrých kostýmů, doprovázená hudbou
šestnáctičlenného orchestru. A hlavně plná vánoční
atmosféry v té nejopravdovější podobě. Přidejte se k téměř 70
účinkujícím z Táborska, kteří
se už čtvrtý rok u Betlémského příběhu radují ze společného prožitku období adventu a Vánoc.
Účinkují: Soubor písní a tanců Lužničan a Lužničánek; hudba, dirigent: Jiří Sycha; scénář, režie: Vladimíra Březinová.

Termíny:
07. 12. 2019 14. 12. 2019 21. 12. 2019 28. 12. 2019 -

Sokolovna Planá nad Lužnicí v 18:00 hodin
Sokolovna Pacov v 17:00 hodin
KD Spektrum Sezimovo Ústí v 15:00 hodin a
v 19:00 hodin
KD Veselí nad Lužnicí v 17:00 hodin

Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Malšice

POSE

VÍ ADVENTU

Farní zpravodaj - Tábor a okolí, Advent a Vánoce 2019. 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, e-mail: faratabor@volny.cz , www.volny.cz/faratabor

„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je jakýmsi
vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh
přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále. Advent nás vybízí: „Probuď
se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“ Advent nám připomíná,
že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, aby přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi společenství lásky a života. Evangelium vyjadřuje tajemství vtělení takto:
„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, doslova: „aby svůj stan rozbilo
mezi námi“ (J 1,14). Připravit se na Vánoce znamená nasadit se v budování
„příbytku Božího mezi lidmi“. Nikdo odtud není vyloučen; každý může a má
přispět k tomu, aby tento dům byl prostornější a krásnější.
Advent nás vybízí, abychom svůj zrak obrátili k Bohu
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Na všechny představení je třeba zakoupit vstupenky!

Přednáška Mgr. Ludmily Mikulové,

Betlémy na Táborsku - 12. 12. od 17:30
přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter,
nám. Mikuláše z Husi čp. 44 .
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Ježíše do svého života a společně s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi.
Dnes, tady, teď. Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a
nás nezajímá. Je Bohem přicházejícím. Je Otcem, který na nás nikdy
nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší svobodě. Touží nás
navštívit: chce přijít a zůstávat s námi. Jeho advent = „příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit.
Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi lidi. V listu Filipanům stojí,
že Kristus „nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal
na sebe přirozenost služebníka.“ (Flp 2,6). A stal se jedním z lidí. Kdybychom chtěli shrnout stručně obsah adventní liturgie, mohli bychom říci asi
toto: Texty proroků, hlavně Izaiáše, připomínají téma očekávání. Očekávání
spásy, vyvedení ze zajetí, uvedení do Boží skutečnosti. Nepřipomínají ale jen
očekávání. Přinášejí také ujištění o Boží věrnosti, o jistotě spásy. Připomínky
Ježíšova narození, na jehož oslavu se právě chystáme, naději ve spásu zkonkrétňují. Ale i to je na první pohled něco, co leží v minulosti. A pak je tu přítomnost a druhý příchod Ježíše Krista v budoucnosti. Protože tu byl příchod
první, je tu smysluplná naděje, že příchod druhý bude dokonáním spásy pro
všechny a na věky. "Proto se připravme, špatností se zbavme" - to je adventní
výzva k obrácení srdce, které k Pánu, který přichází, potřebujeme obracet
neustále.

Požehnaný Advent a Radostné a pokojné Vánoce!
přejí
P. Michal, P. Tomasz, Petr Svoboda a Míla Vavřík!
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Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách:

Úterý
24.12.
Středa
25.12.
Čtvrtek
26.12.
Pátek
27.12.
Sobota
28.12.
Neděle
29.12.
Pondělí
30.12.
Úterý
31.12.
Středa
1.1.

Děkanský kostel
Proměnění páně
nahoře Tábor v
Táboře

Klášterní kostel
Narození Panny
Marie – nám.
Mikuláše z Husi

Farní kostel
Povýšení svatého
Kříže
v Sezimově Ústí

Kostel
sv. Václava
v Plané N/L

1000 – 1530

---

1600 – 1730

1400 – 1630

930 – 1730

1730 – 1800

1400 – 1630

1400 – 1500

930 – 1730

---

1400 – 1600

1400 – 1600

30

30

---

1230 – 1730

---

---

---

930 – 1730

1730 – 1800

---

---

930 – 1730

---

1400 – 1630

---

1230 – 1730

---

1400 – 1630

12 – 17

00

14 – 16

30

00

14 – 16

00

--00

30

12 – 17

30

30

17 – 18

00

00

14 – 16

"Půjdem spolu do Betléma"
Srdečně zveme rodiny s dětmi, i ostatní
farníky,
na společné stavění betléma se zpíváním
koled
a vyprávěním Betlémského příběhu
v děkanském kostele v Táboře

30

14 – 1500

Prozpěvování u
Jesliček

Předvánoční svátost smíření
- sobota 7. 12.
od 9.00 hodin do 10.00 hodin - Příležitost ke sv. smíření
v klášterním kostele v Táboře - 2 kněží (P. Michal, P. Tomasz)
od 16.00 do 16.30 hodin - Předvánoční zpovídání
v kostele v Malšicích - 2 kněží (P. Michal, P. Tomasz)
- čtvrtek 12. 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)
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 13. 12.
od 16 hodin - Předvánoční zpovídání v kostele v Plané nad
Lužnicí (včetně mše sv. od 17 hodin) - 2 kněží (P. Michal, P. Tomasz)

Pozvánka do Malého plánského muzea

Vánoční výstava aneb kouzlo vánočního času
K vidění jsou betlémy ze sbírky Martina Bigase, vánoční výrobky
žáků ZŠ a Vánoce v domácnosti za 1. republiky.
Výstava je otevřena út až pá od 10:00 do 17:00 hodin.

v sobotu 21. prosince 2019 v 15 hodin.

Během vánočních svátků je zavřeno.

Horký čaj v termosce s sebou!
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Modlitby matek

Adventní a vánoční program

V táborské farnosti je malé a nenápadné společenství maminek, které
se schází jednou za čtrnáct dní ke společné modlitbě. Nikdy jsem mu nevěnovala pozornost, dokud jsem se sama nestala mámou a nepocítila takový ten
strach o svoji rodinu, který je sice někde hluboko, ale přítomný je neustále.
Není pro mě lehké smířit se s vědomím, že mám omezené možnosti a nedržím vše pevně v rukách. S velikou vděčností jsem proto přijala pozvání Veroniky Sychové do malého společenství maminek.
Společenství se modlí po vzoru hnutí Modlitby matek, které vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii, kdy u zrodu stála Veronika Williams se
svou švagrovou Sandrou. Tyto dvě ženy tehdy psaly knihu o postavení dětí
ve své zemi a svými zjištěními byly zděšeny. Začaly se pravidelně modlit za
své děti. Následně se k nim přidávaly další matky se stejnou potřebou. Hnutí
se velmi rychle spontánně rozšířilo do celého světa včetně České republiky.
Naše táborské společenství se tímto hnutím volně inspiruje. Chceme se
pouze sejít, chvíli se společně modlit a třeba si i popovídat. Zároveň se nemusíme bát, že naše malé děti, které obvykle lezou pod stolem a směňují mezi
sebou hračky, někoho ruší.
Zveme mezi nás jakoukoliv maminku, babičku, tety, ale třeba i tatínky,
kteří se chtějí modlit za děti. Scházíme se každé druhé úterý v 9:30 na táborské faře. Nejbližší setkání se koná 10. 12. 2019.
Eva Jandová

K zamyšlení
Jaképak musí být ono narození Spasitele, jímž je souvěčný Otci,
který jej rodí! Již před narozením z panny stojí svět v údivu, víra jej uznává a přijímá, byť nevíra se mu vysmívá a přemožená pýcha se děsí. Jaké
musí být to zrození, v němž na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha
a to Slovo byl Bůh? Co je toto Slovo bez času, skrze něž byly všechny
časy stvořeny? Překonejme představu o čemkoli tělesném, časném a proměnlivém, abychom nade všemi těmito věcmi mohli spatřit toho, skrze něhož
vše povstalo. K tomuto našemu výstupu dochází v srdci, neboť to, k čemu
vystupujeme, je blízko. Jsme však od toho daleko, nakolik jsme tomu nepodobní. Vystupuje proto k němu jeho podoba, kterou v nás utvořil a obnovil. Dokud tato podoba není dokonalá, náš slabý zrak jen mžourá, a nemůže
hledět přímo na nevýslovnou záři věčného světla. Nemůže-li hrot mysli
pochopit
jeho
záři,
jeho
zrození
kdo
vysvětlí?
Avšak Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi .

Den

čas

Akce, místo

Pá 6. 12.

6:30

Rorátní mše sv. v klášterním kostele v Táboře

So 7. 12.

15:00

Adventní koncert sborů Nokturno a Nokturňáček v kostele
Nejsvětější Trojice v Malšicích

So 7. 12.

14:00

Akordeonový a varhaní adventní koncert souborů ZUŠ Sezimovo Ústí a ZUŠ Jindřichův Hradec v kostele v Sezimově Ústí

Ne 8. 12.

17:00

Mše sv. pro děti s návštěvou sv. Mikuláše v klášterním kostele v Táboře

Pá 13. 12.

6:30

Rorátní mše sv. v klášterním kostele v Táboře

So 14. 2.

9:00

Adventní duchovní obnova s P. Michalem Pulcem, v kostele v
Sezimově Ústí (závěr v 11:30 hodin)

Pá 20. 12.

6:30

Rorátní mše sv. v klášterním kostele v Táboře

So 21.12.

16:00

Předávání betlémského světla plánskými skauty u radnice
města Planá nad Lužnicí

Út 24. 12.

9:30

Světlo z Betléma na Žižkově náměstí v Táboře

Čt 26. 12.

16:00

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

Čt 26. 12.

16:00

Vánoční koncert sboru Nokturn v kostele v Sezimově Ústí

Út 1. 1.

16:00

Novoroční ekumenická bohoslužba v táborské nemocnici,
káže Christoph Lange (CČE)

So 5. 1.

14:30

Benefiční tříkrálový koncert pěveckého sboru Harmonie v
kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí

Ne 5. 1.

16:00

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

Svatý Augustin. Vánoční promluvy
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Týden od 30. prosince 2019 do 12. ledna 2020

Z NOVÝCH KNIH vybírá Eva Jandová

Liturgická
oslava

Tábor

Josef Prokeš: Pán se stará

ÚT
31.12.

sv. Silvestra

18:00 mše sv.
v děkanském kostele

18:00
mše sv.

ST
1.1.

Slavnost
Matky Boží
Panny Marie

9:00 mše sv.
v děkanském kostele
18:00 mše sv.
v klášterním kostele

9:45
mše sv.

ČT
2.1.

Sv. Basila
Velikého
a Řehoře
Nazián.

8:00
mše sv. s RCH
v klášterním kostele

16:30 mše
sv.

PÁ
3.1.

Pátek po oktávu
narození Páně

18:00mše sv.
na táborské faře

16.30
mše sv.

SO
4.1.

Sobota
po oktávu
narození Páně

NE
5.1.

Slavnost
Zjevení Páně

Den

Sezimovo Planá
Malšice
Ústí
n/L

10:30
mše sv.

17:00
mše sv.

8:00 mše sv
9:00 mše sv.
v děkanském kostele
18:00 mše sv.
v klášterním kostele

ÚT
7.1.

9:45 mše sv.

8:00
mše sv.

10:30
mše sv.

Madeleine Delbrelová: Člověk mezi vírou a ateismem

18:00 mše sv.

ST
8. 1.

18:00 mše sv.
v děkanském kostele

ČT
9. 1.

8:00 mše sv. s RCH
v klášterním kostele

PÁ
10. 1.

18:00 mše sv.
na táborské faře

SO
11. 1.
NE
12. 1.

8:00
mše sv.

17.00
mše sv
16:30 mše sv.
17:00
mše sv.
8:00 mše sv

Svátek křtu
Páně

9:00 mše sv.
v děkanském kostele
18:00 mše sv.
v klášterním kostele
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9:45 mše sv.

Josef nabízí čtenářům nový pohled
na víru. Zabývá se celou řadou závažných
křesťanských témat, k nimž přistupuje s otevřeností, poctivostí a autenticitou, přitom
ale s důkladným vzděláním a duchovní zkušeností. Otevírá prostor k hlubšímu promýšlení, ale též radosti, která se z opravdivé
víry rodí. Jako červená nit se knihou vinou
citace z exhortace Evangelii gaudium, jež
ukotvují Prokešovy úvahy ve směru, který
vytýčil pontifikát papeže Františka.
Josef Prokeš je farářem ve Vodňanech. Studoval nejprve na KTF UK a následně na papežské univerzitě Gregoriana obor Nová evangelizace. Věnuje se pastoraci mládeže, je diecézním
duchovním rádcem skautů. Zdolal už několik světových horských vrcholů a rád
se toulá v okolí Pohoří.
Josef Prokeš uvede svoji knihu osobně v Táboře na jaře 2020. Konkrétní termín se dozvíte z plakátů a ohlášek.

8:00
mše sv.

10:30
mše sv.

Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem v každodenní realitě nepočítá? Co mi může dát osobní vztah ke Kristu při střetu s praktickým ateismem?
Úvahy Madeleine Delbrelové o křesťanství v dnešním světě jsou mrazivě
přesné, hluboké a zároveň povzbudivé. Důležitým krokem je přestat směšovat víru v Krista s křesťanskou mentalitou. Víra je vztah, který máme opečovávat a každodenně uvádět do života. Mentalita jsou přejímané postoje a zvyklosti:
vypadají rozumně a slušně, ale když je neprožíváme, mizí. V každodenním
napětí a nárocích, které přináší život, obstojí jen autentické přesvědčení –
živá víra.
Madeleine Delbrelová patří k důležitým ženským postavám církve 20.
století. Narodila se na jihu Francie. Studovala filozofii v Paříži, kde ztratila
svoji víru, ale ve dvaceti letech se obrátila a s několika přítelkyněmi se posléze přestěhovala na pařížské předměstí, do dělnické čtvrti Ivry, kde prožila ve
službě chudým nejen Druhou světovou válku, ale i celý zbytek života. Její
myšlení a autentický životní styl výrazně ovlivnily chápání role laiků
v církvi, v mnohém předjímaly impulsy II. Vatikánského koncilu a jsou také
dnes aktuální. V současnosti probíhá proces jejího blahořečení

5

Farní zpravodaj

Farní zpravodaj

růženec, sv. smíření

pátek

16:30
8:00

mše sv.
ranní chvály a četba

sobota

8:00

mše sv.

Planá nad Lužnicí

pátek

Malšice

neděle
středa

16.30
17:00
17:50
8:00
16:40
17:00
17:50

růženec, sv. smíření
mše sv.
společenství na faře
mše sv.
sv. smíření
mše sv.
společenství

6

10.30
mše sv.
s obnovou
8.00
mše sv.
s obnovou

mše sv. nebude

10.30
mše sv.
14.00
mše sv.
ve Zhoři

10.30
mše sv.
8.00
mše sv.

16.00
vánoční
mše sv.
23.00
„půlnoční“ mše sv.
s Rybovou Mší vánoční

7

9:45
mše sv.
s obnovou
NE
29.12.

16:00

9:00 mše sv.
v děkanském kostele
s obnovou
18.00 mše sv.
v klášterním kostele

čtvrtek

Sv. Rodiny
- Obnova manžel.
slibu

ranní chvály a četba
setkání společenství Modlitby matek

Sv. Mláďátka

8:00
8:30

SO 28.12.

středa

16:30 mše sv.
s žehnáním vína
mše sv. nebude

adorace, sv. smíření
mše sv., nešpory
modlitební společenství

mše sv. nebude

17:30
18:00
po mši sv.

Sv. Jan Ev.

úterý

PA
27.12.

mše sv.

9.45
mše sv.

9:45

9:00 mše sv.
v děkanském kostele
Večerní mše sv. nebude!

neděle

Sv. Štěpán

Sezimovo Ústí

ČT
26.12.

akce

9.45
mše sv.

čas

ST 25.12.

den

9.00 mše sv.
v dekanském kostele
18.00 mše sv.
v klášterním kostele

místo

Slavnost
Narození Páně

Pravidelný týdenní program mimo Tábor

ÚT
24.12.

18:00

16.00 – 17.30
Betlémské
světlo v kostele
20.30
„půlnoční“ mše sv.

pátek

klášterní kostel – zimní
kaple
děkanství

9.30 Betlémské světlo
na Žižkově náměstí
21.30 „půlnoční“ mše sv.
v děkanském kostele

8:00

Vigilie
Narození Páně
- Štědrý večer

čtvrtek

Po
23. 12.

setkání nad nedělním
evangeliem a modlitba
mše svatá s ranními chválami
mše svatá a poté Biblická
hodina

10.30
mše sv.

19:30

8.00
mše sv.

mše svatá, nešpory

9.45
mše sv.

18:00

klášterní kostel – zimní
kaple
klášterní kostel – zimní
kaple
děkanství

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

17:30

4. neděle adventní

klášterní kostel
děkanství (1x za 14 dní)

středa

mše svatá
Setkání společenství
Modlitby matek
adorace, svátost smíření

NE
22.12.

18:00
9:30

Planá nad Lužnicí

úterý

Sezimovo Ústí

místo
děkanský kostel
děkanství

Tábor

akce
mše svatá
farní kavárna

Liturgická oslava

čas
9:00
10:00

Den

den
neděle

Týden od 22. do 29. prosince 2019
Malšice

Pravidelný týdenní program v Táboře

