
Farní zpravodaj Advent, Vánoce  2014
TÁBOR,  Sezimovo Ústí,  Planá nad Lužnicí a Malšice

Giotta di Bondone: Klanění tří králů (Padova, kaple Scrovegniů)

milí přátelé,
jedno  z nejkrásnějších  období
roku je opět tady! Nevím sice, zda
se  mnou  souhlasíte,  ale  alespoň
pro  mě  tomu  tak  je.  Advent  a
Vánoce. 

Bohužel adventní doba je během
posledních  let  stále  víc  a  více
zaměňována  s nákupní  horečkou
před  Vánoci.  Často  se  tak  stává
shonem  a  úprkem  za  „plnými
vánočními  stoly“  a  za  bohatým

„ježíškem“  jištěným  spotře-
bitelským  úvěrem.  Ale  to  je
tragický  omyl!  Sami  se
připravujeme o to nejcennější.  A
po  vánocích  nám  pak  zůstává
na patře  jakási  pachuť
nenaplnění,  v tu  chvíli  ještě
částečně  přislazovaná  zatím
neokoukanými  dárky,  které  tak
rychle zevšední! A navíc, po chvíli
zdánlivého  klidu,  kolotoč  kon-
zumu začíná nanovo…
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To co  nám,  naproti  tomu,  nabízí
adventní  doba,  nemá  být  nijaký
shon nebo úprk,  žádné křečovité
shánění se za tím, jak naplnit ještě
více  naše  „stodoly  a  sýpky“,  ale
prostor  a  čas  se  zastavit  a
spočinout.  Zaměřit  se  na  to
podstatné  pro  náš  život,  znovu
objevovat  celou  hloubku  našeho
toužícího,  žíznícího  a  tolik
vyprahlého srdce.

Advent  je  přípravou  na  příchod
Božího syna i do vašeho srdce! Na
tento  svět  přišel  jako  člověk  už
dávno,  a  od  té  doby  chce
přicházet a také přichází v Duchu
a  v pravdě  do  srdcí  mnohých,  a
chce  přijít  i  do  vašeho  srdce,
pokud dostane vaše svolení. Když
mu připravíme cestu, odstraníme
nerovnosti  a  srovnáme  pahorky
(naší  nedůvěry,  sebelásky  a
sebejistoty,  našich  tukem
zarostlých  srdcí),  pak  jistě
tentokrát  přijde  (i  do  vašeho
srdce),  aby  ho  naplnil  světlem  a
pokojem  a  učinil  ho  opravdu
krásným.  Vyžaduje  to  jistě  také
odvahu vidět svůj život pravdivě,
nic  si  nenalhávat,  mít  sílu
společně  s mladším  synem,
z krásného  podobenství  z Luká-
šova  evangelia,  vyslovit:  „Otče,
zhřešil  jsem  proti  tobě  i  proti
Bohu.“ A uvěřit v a přijmout Boží
odpuštění,  jako  nejlepší  pr-
ostředek pro „práce na silnici“.

Advent má být tedy dobou, kdy se
v tichu  a  soustředění  otevřeme
Pánu, a připravíme naše srdce na
jeho  příchod.  Od  té  doby,  co
přišel  na  tento  svět,  uplynula
staletí a staletí, ale on během nich
stále  přicházel  do  lidských  srdcí,
ke kterým byly cesty přichystané,
vyrovnané  tichostí  a  pokorným
duchem.  A  chce  také  přijít
ve slávě,  opět  zcela  viditelně  a
zřejmě, aby naplnil  dějiny celého
světa,  a  aby,  s konečnou
platností, zazářila nádhera celého
Božího  stvoření,  očištěná
od hříchu jeho krví.

Adventní doba je také dobou, kdy
se  radujeme  z Panny  Marie,
z toho  že  právě  ji  si  Bůh vyvolil,
aby skrze  ni  přišel  na  tento svět
Boží  syn.  Tato  radost  a  chvála
pramení  z naplnění  staletých
očekávání a také z toho, že právě
skrze  ni  se  Bůh  také  stal
člověkem. Aby člověku byl blízko,
aby mohl přebývat v jeho srdci.

„Nepromarněte tento  čas,  neboť
nastaly  dny  zlé.  Proto  nebuďte
nerozumní,  ale  hleďte  pochopit,
co  je  vůle  Páně.  A  neopíjejte  se
vínem,  což  je  prostopášnost,  ale
plni  Ducha  zpívejte  společně
žalmy,  chvalozpěvy  a  duchovní
písně.  Zpívejte  Pánu,  chvalte  ho
z celého srdce a vždycky za všecko
vzdávejte  díky  Bohu  a  Otci  ve
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jménu našeho Pána Ježíše Krista“,
napsal  před  skoro  dvěma  tisíci
lety svatý Pavel a tato jeho slova
platí  i  dnes.  Nebo  snad  právě
dnes?

Možná jste si také všimli, jak se i
Ředitelství silnic a dálnic slušnosti
naučilo.  Tam  kde  se  opravuje
most  či  vozovka  se  již  nějakou

dobu  objevují  cedule  s  nápisy
„Musíme  to  opravit“.  Ať  i  na
cestách k vašim srdcím, ten nápis
oznamuje, že „práce na cestě“ již
začaly!

„Šťastnou  cestu“ k Pánu,
vám o Adventu i o Vánocích přeje

P. Michal Pulec

výměna kněží
Od  1.  listopadu  máme  v Táboře,
Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí a
Malšicích  nového  faráře  P.
Michala Pulce.  Rozloučili  jsme se
s P. Petrem Plášilem, který odešel
do Bechyně, a P. Jendou Turkem,
který odešel do Strakonic. 

Tato výměna překvapila farníky a,
dle reakce  kněží,  si  troufám  říci,
že překvapila  i  je  samotné.  Mezi
farníky  se  zvedla  nebývalá  vlna
nesouhlasu  proti  tomuto
rozhodnutí  Českobudějovického
biskupství. Mnoho farníků zaslalo
na  biskupství  dopisy,  v kterých
vyjádřili  svůj  nesouhlas  nejenom
se  samotnou  výměnou,  ale
především se způsobem, jak byla
výměna  učiněna.  Na  jeden
z dopisů  administrátor  diecéze
Mons.  Adolf  Pintíř  zareagoval  a

pozval  jeho autora  –  pana  Pavla
Klímu  z malšické  farnosti  –
na osobní  schůzku.  Za  táborskou
farnost  jsem  se  této  schůzky
mohla zúčastnit i já. Naším cílem
bylo  požádat  pana  admi-
nistrátora o revizi jeho rozhodnutí
a vysvětlení důvodu této výměny.
Apelovali jsme na to, že z lidského
hlediska autoritativní  rozhodnutí,
aniž  by  bylo  jakkoliv  probíráno
s dotčenými  osobami,  pova-
žujeme  za velmi  nešťastné
(považme,  že  P.  Petr  odchází
z Tábora již po 3 letech a P. Jenda
po  roce).  A  není  žádným
tajemstvím, že tyto přesuny kněží
jsou těžké jak pro kněze samotné,
tak pro farníky. Pan administrátor
nám  věnoval  mnoho  času,
nicméně  revizi  svého  rozhodnutí
v žádném  případě  nepřipustil.
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Pokud  jde  o  hlavní  důvod  této
změny,  pan  administrátor  sdělil,
že bylo nutné najít nového kněze
do Bechyně, protože tamější kněz
odchází. 

Ačkoliv  by  se  mohlo  zdát,  že
vzepětí  farníků  bylo  zbytečné,
myslím  si,  že  opak  je  pravdou.
Ukázalo  se  totiž,  že  farníkům
velmi záleží na církvi, že jim záleží
na jejich kněžích a že v sobě kněží
a  farníci  mohou  (musí!)  mít
vzájemnou  oporu.  A  také  se
ukázalo,  jaké  má  církev  rezervy
ve vzájemném naslouchání si.

Je na místě poděkovat P. Petrovi i
P.  Jendovi  za  jejich  službu
v Táboře  a  přát  jim  Boží
požehnání na jejich další cestě.

Naším novým farářem je P. Michal
Pulec, který přichází z Vimperka, a
věřím, že v příštím vydání farního
zpravodaje  nám  o  sobě  něco
řekne . Ráda bych P. Michala co
nejsrdečněji přivítala a ujistila ho,
že jsme rádi, že k nám přišel právě
on. A věřím, že všichni přispějeme
k tomu,  aby  se  u  nás  cítil  co
nejdříve jako doma.

      Eva Zenklová

synod o rodině 2014
Synod  jako  takový  není  v  církvi
žádná  novinka.  Setkávání
církevních představitelů sahá zpět
do  biblických  časů
na Jeruzalémský  koncil  (Skutky
apoštolů  kap.  15),  zatímco
poslední synod, o rodině, se konal
v říjnu 2014 ve Vatikánu. Zaměřil
se  na  vzrůstající  těžkosti  rodin
v současné  společnosti.  Mnoho
z nich  bylo  popsáno  v instru-
mentum  laboris,  v přípravném
dokumentu pro synod,  který  vzal
v potaz situaci z diecézí po celém

světě  a  zpracoval  příspěvky  jak
kněží, tak laiků. 
Široká  škála  otázek  v instru-
mentum laboris zahrnovala mimo
jiné  porozumění  věřících
biblickému  a  církevnímu  učení
o manželství  a  rodině.  Další
otázky  se  týkaly  přirozeného
práva, různých aspektů rozkladu a
rozpadu  manželství  a  rodin,
vnějších  i  vnitřních  tlaků
na rodinu, také i nutnosti trvalého
duchovního formování páru, dále
se týkaly homosexuálních vztahů,
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anebo  podpory  potřebných
v různých formách nouze.

Bohužel  sekulární  média
se převážně  zaměřila  jen  na  dvě
témata,  přijímání  Eucharistie
rozvedenými  a  znovu  sezdanými
lidmi  a  těmi  v  homosexuálních
vztazích.  Benedikt  XVI.  mluvil
o podobném  problému  mylného
informování  v  kontextu  Druhého
vatikánského  koncilu:  skutečný
koncil  otců byl  tehdy  odlišný
od koncilu  médií,  kde  sekulární
zpravodajové  informovali  svět.
Filadelfský  arcibiskup  Charles
Chaput,  který  bude  přítomen  na
příštím  synodu,  souhlasí  a
v kontextu  synodu  2014
prohlašuje,  že  „získávat  vaše
informace z tisku je chyba.“

Navíc  v  této  situaci  nepomohla
záležitost s uveřejněním průběžné
zprávy  relatio po  prvním  týdnu
synodních diskuzí. Jak opakovaně
zdůraznil  jihoafrický  kardinál
Napier  ve  snaze  zabránit
špatnému  výkladu,  relatio je
pracovní  dokument,  pouhé
shrnutí  myšlenek  a  synodních
diskuzí,  a  tak  nemá  žádnou
autoritu  ani  oficiální  status.
Kromě  toho  byly  v  průběžném
relatiu takové  nepřesnosti,  že  si
biskupové vyžádali  jejich  opravu.
Dále ještě bylo relatio uveřejněno
v  médiích  bez  předchozího

schválení biskupy, z nichž mnoho
ani  nemělo  příležitost  si
dokument  přečíst  a  odsouhlasit.
Závěrečné  relatio bylo  biskupy
odsouhlaseno  na  konci  celého
synodu.

Přesnost  relatia je  důležitá
obzvlášť  proto,  že  role  celého
synodu  spočívala  v  přípravě
na příští synod v říjnu 2015. Do té
doby budou biskupové v modlitbě
promýšlet  výsledky  letošního
synodu  a  budou  hledat  budoucí
cestu  pro  pastorální  odpovědi
na současné problémy obklopující
rodinu.  Jak  vysvětlil  arcibiskup
Kurtz z Louisville (USA), pastorální
odpověď  církve  musí  být
zakořeněna  v  Písmu  a  zároveň
vycházet z církevního učení.

Tak  se  naskýtá  otázka,  zda-li
synod přinesl něco nového. Na to
jsou možné dvě odpovědi.  První,
ne,  synod  nepřinesl  nic  nového,
protože trvalé učení  církve nelze
změnit.  I  když  se  média  snažila
vykreslit návrhy kardinála Kaspera
o  přijímání  Eucharistie  rozve-
denými a znovu sezdanými lidmi
jako  posun  církve  směrem
ke společnosti,  sám  Kasper  se
vyjádřil  v  tom  smyslu,  že  pouze
usiloval  o  novou  interpretaci
církevního učení. I tak ale mnoho
kardinálů  a  synodních  otců
poukázalo na to, že takové návrhy
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nejsou  v  souladu  s  církevním
učením  a  slovy  Ježíše  Krista
v evangeliích. Navíc laici odeslali
 otcům  petici,  kde  žádali,  aby
otcové  prosazovali  učení
katechismu  o  homosexualitě  a
nerozlučnosti  manželství.  Kate-
chismus je částečně postaven na
Familiaris  Consortio,  apoštolské
exhortaci Jana Pavla II. o úkolech
křesťanské  rodiny  v  současném
světě.  Tato  exhortace  vzešla
z posledního  synodu  o  rodině
v roce 1980 a zrcadlí dvě tisíciletí
Tradice,  která  sahá  zpět  až  do
Písma sv.

Na  výše  zmíněnou  otázku  je
ovšem možné odpovědět i opačně
–  ano,  synod  přinesl  nové  věci.
Církev  zvýšila  své  sociální
povědomí  a  nadnesla  různé
otázky  spojené  s  rodinou  v  její
současné,  naléhavé situaci,  která

může být v mnoha částech světa
nazvána  krizí  rodiny.  V  této
souvislosti  bude  synod  2015
velice  důležitý  –  očekává  se
diskuze  o  nových  způsobech
pastorální  péče  o  člověka
v kontextu rodiny.

Mezitím  papež  František  varoval
ve  své  závěrečné  řeči
před různými chybami a formami
pokušení v souvislosti s rodinou. A
arcibiskup  Chaput  nám  nedávno
připomněl,  že  „nikdo  z  nás  není
vítaný  v  církvi  za  našich
podmínek;  my  jsme  vítáni
za Ježíšových  podmínek.  Být
křesťanem  je  přesně  tohle  –
podřídit se Ježíšovi a jeho učení“.
Toto  je  tak  důležité  –  a  nejen
v souvislosti  s  rodinou,  ale  v
celém křesťanském životě!

         Martina Nicolson

sčítání lidu
Dne  12.  října  2014 se  konalo  již
poněkolikáté  sčítání  účastníků
bohoslužeb  po  celé  České
republice  (v římskokatolické
církvi).  Sčítání  návštěvníků
nedělních  bohoslužeb  se  koná
vždy jednou za pět let a to v celé
republice.  Do  souhrnu  účastníků

se  započítávají  i  účastníci
sobotních  večerních  bohoslužeb
s nedělní  platností.  Spolu
s ostatními zdroji informací  slouží
jednotlivým  biskupům k  tomu,
aby  měli  dostatečný  přehled o
situaci  v  diecézi.  Je  ale  také
významným  zdrojem  informací
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pro  Českou  biskupskou
konferenci,  která  tak  může  lépe
sledovat  vývoj  v diecézích  a
účinněji  sou-střeďovat  síly  i
prostředky  k pastorační  a
evangelizační  práci  v  naší  zemi
(zdroj www.cirkev.cz). 

První sčítání se uskutečnilo v roce
1999 a dle dostupných veřejných
zdrojů přineslo 414.539 účastníků
nedělní  bohoslužby  (kromě
litoměřické  diecéze).  Toto  číslo
představovalo asi 4,2 % obyvatel
ČR.  Po  pěti  letech se dostáváme
na číslo 405.446 účastníků nedělní
bohoslužby, tedy asi 4 % obyvatel

ČR  (tentokrát  i  s litoměřickou
diecézí).  Česká  biskupská
konference  celorepublikové
výsledky  za  rok  2009  ani  2014
nezveřejnila  (nabízí  se  otázka
PROČ?!).  Pouze  za  rok  2009
zveřejnila  výsledky  diecéze
královéhradecká  a  litoměřická
(v obou  diecézích  došlo  oproti
poslednímu  sčítání  k poklesu
počtu návštěvníků bohoslužeb). 
Ačkoliv  nemáme  celorepublikové
výsledky,  můžeme  se  alespoň
podívat  na  letošní  vý-
sledky farností  spravovaných
z Tábora.

Eva Zenklová

otevři rajskou zahradu
benediktini v srdci evropy 800 – 1300

Ve  Valdštejnské  jízdárně  v Praze
se  koná  do  15.  3.  2015  výstava
raně  středověkého  umění
s názvem Otevři rajskou zahradu 

s podtitulem  Benediktini  v srdci
Evropy  800  –  1300.  Mezi
vystavenými  předměty  lze  nalézt
vzácná  uměleckořemeslná  díla
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Celkový
počet

muži ženy Věkový
průměr

Výdělečně
činní

Sbírka

Tábor (ráno) 115 32 % 68 % 55,8 30 %

4627 Kč
Tábor (večer) 39 46,1 % 53,9 % 47,1 64,1 %

Sezimovo
Ústí 118 23 % 77 % 56,7 23 % 2592 Kč

Planá n. Luž. 78 36 % 64 % 56,9 33 % 2300 Kč

Malšice 51 35 % 65 % 42,5 31 % 1069 Kč

http://www.cirkev.cz/


i bohatě  iluminované  rukopisy,
monumentální  kamenné  a
dřevěné sochy, mince, listiny, ale
rovněž  ojediněle  dochované
předměty denní potřeby jako jsou
psací  potřeby,  nádobí  či  součásti
oděvu.

Prosba  „Otevři  zahradu  rajskou“
je  převzata  z modlitby  slavného
Sugera, opata kláštera Saint Denis
u  Paříže.  Národní  galerie  v Praze
zve  jejím  prostřednictvím
k návštěvě jedinečné výstavy raně
středověkého umění. Dosud nikdy
se  u  nás  nepodařilo  shromáždit
vybraná  díla  dané  epochy
v takovémto  počtu  a  především
v takovéto  kvalitě.  Na  dvě  stě
padesát  exponátů  svezených
z celého  Česka  a ze  šesti  dalších
zemí  dokumentuje  materiální
a duchovní kulturu střední Evropy
počínaje  epochou  vlády  Karla
Velikého  přes  období  otonské  a
románské  až  na  práh  vrcholné
gotiky.  Mezi  vystavenými
předměty  lze  nalézt  vzácná
uměleckořemeslná  díla  i bohatě
iluminované  rukopisy,  monu-
mentální  kamenné  a  dřevěné
sochy,  mince,  listiny,  ale  rovněž
ojediněle  dochované  předměty
denní  potřeby  jako  jsou  psací
potřeby, nádobí či součásti oděvu.

Výstava  prostřednictvím  vybra-
ných  exponátů  především
z oblastí  užitého  umění,
sochařství,  knižní  malby  a
architektury  prezentuje  vysokou
duchovní  a  uměleckou  kulturu
benediktinského  řádu  ve  střední
Evropě  v  době  raného
středověku.  Důraz  je  kladen  též
na dějiny středoevropských států
v  období  raného  novověku  při
zdůraznění  nezastupitelné  role
benediktinského řádu během této
epochy.

Výstavu  uspořádala  Národní
galerie  v Praze  ve  spolupráci
s Akademií věd České republiky a
Univerzitou  Karlovou  v Praze  za
podpory  Metropolitní  kapituly
u sv.  Víta  v  Praze,  Národního
muzea a Správy Pražského hradu.
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pravidelný týdenní program v Táboře
den čas akce místo
neděle 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

18:00 Mše svatá, nešpory Klášterní kostel – zimní kaple
19:30 Setkání nad nedělní liturgií a 

společná modlitba
děkanství

čtvrtek 8:00 Mše svatá, ranní chvály klášterní kostel – zimní kaple
pátek 8:00 Ranní chvály děkanský kostel

pravidelný týdenní program mimo Tábor
místo den čas akce
 Sezimovo Ústí neděle 10:15 mše sv.

úterý 17:30 adorace
18:00 mše sv., nešpory 
po mši sv. modlitební společenství

středa 8:00 ranní chvály
8:30 setkání společenství 

Modlitby matek
pátek 8:00 ranní chvály

Planá nad Lužnicí pátek 17:00 mše sv. 
sobota
(sudý týden)

18:00 mše sv.

neděle 
(lichý týden)

12:00 mše sv.

Malšice sobota
(lichý týden)

17:00 mše sv.

neděle 
(sudý týden)

12:00 mše sv.
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program římskokatolických farností
TÁBOR, SEZIMOVO ÚSTÍ, PLANÁ NAD LUŽNICÍ A MALŠICE

týden od 21. do 28. prosince 2014
     Den Liturgická oslava Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí Malšice

NE
21.12.

4. neděle adventní

8.30 mše sv. v děkan.  
kostele

18.00 mše sv. 
v klášterním 
kostele

10.15 mše sv. 12.00 mše sv.

PO
22.12.

Pondělí před
Štědrým dnem

ÚT
23.12.

Úterý před 
Štědrým dnem

17.30 adorace
18.00 mše sv.

ST
24.12.

Štědrý den
9.30  Betlémské světlo 

na náměstí
21.30 „půlnoční“ mše 

sv.

16.00 – 17.30 
Betlémské
světlo v kostele
20.30 „půlnoční“ 

mše sv. -

23.00„půlnoční“
          mše sv.

16.00 vánoční
mše sv.

ČT
25.12.

Slavnost Narození
Páně

8.30  mše sv. v děkan.  
kostele

18.00 mše sv. v klášter.
kostele

10.15 mše sv. 12.00 mše sv. 12.00 mše sv.

PÁ
26.12.

Sv. Štěpán

8.30 mše sv. v děkan.   
kostele

večerní mše sv. 
nebude

10.15 mše sv. 12.00 mše sv. 12.00 mše sv.

SO
27.12.

Sv. Jan Evangelista 18.00 mše sv.
Zhoř

NE
28.12.

Sv. Rodiny
Obnova manž.

slibu

8.30 mše sv. v děkan. 
kostele

18.00 mše sv. 
v klášterním 
kostele

10.15 mše sv. 12.00 mše sv.
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týden od 28. prosince 2014 do 4. ledna 2015
     Den Liturgická oslava Tábor Sezimovo

Ústí
Planá nad

Lužnicí
Malšice

NE
28.12.

Sv. Rodiny
Obnova manž. slibu

8.30  mše sv. v děkan.   
kostele

18.00 mše sv.  
v klášterním kostele

 10.15 mše sv.       12.00 mše sv.

PO
29.12.

Pátý den v oktávu
narození Páně        

ÚT
30.12.

Šestý den v oktávu
narození Páně

 17.30 adorace
18.00 mše sv.

     

ST
31.12.

Sedmý den v oktávu
narození Páně
(sv. Silvestra)

18.00  mše sv. v děkan.    
kostele         

 

ČT
1.1.

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

 8.30 mše sv. v děkan. 
kostele

18.00 mše sv. v klášter. 
kostele 

 10.15 mše sv. 12.00 mše sv.  12.00 mše sv.

PÁ
2.1.

Sv. Basila Velikého a
Řehoře Nazián.      

SO
3.1.

   17.00 mše sv.

NE
4.1. Slavnost Zjevení Páně

  8.30 mše sv. v děkan.  
kostele

18.00 mše sv. 
v klášterním 
kostele

10.15 mše sv.  12.00 mše sv.     

Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách:

Děkanský kostel 
Proměnění Páně 

na hoře Tábor

Klášterní kostel Narození
Panny Marie – nám. Mikuláše

z Husi

Farní kostel 
Povýšení svatého Kříže

v Sezimově Ústí
Středa 24. 12. 930 – 1730 1500 – 1630

Čtvrtek 25. a pátek
26. 12.  930 – 1730 25.12. 17.30 – 18.00 1400 – 1600

Sobota 27.12. 1300 – 1600

Neděle 28.12. 930 – 1730 17.30 – 18.00
Pondělí 29.12. 1300 – 1600

Úterý 30.12. 1300 – 1600

Středa 31.12.
Čtvrtek 1.1. 930  – 1730 17.30 – 18.00
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adventní a vánoční program

Den čas Akce, místo

NE
30. 11.

14:00
benefiční adventní koncert žáků ZUŠ Oskara 
Nedbala v Táboře v děkanském kostele, pořádá 
farní charita Tábor

NE
7. 12.

15:00
adventní koncert - pěvecký sbor Nokturno v kostele 
Nejsvětější Trojice v Malšicích (jako host vystoupí 
Nokturňáček)

ČT
11. 12.

17:00
benefiční adventní koncert souboru Schola 
Gregoriana Pragensis pro Domácí hospic Jordán 
v děkanském kostele v Táboře

ST
24. 12. 9:30 Světlo z Betléma na Žižkově náměstí v Táboře

ČT
25. 12. 15:00

koncert u Jesliček v děkanském kostele v Táboře,
vystoupí děti ZUŠ

ČT
25. 12. 17:00

vánoční koncert žáků ZŠ Zvoneček v kostele v Plané 
nad Lužnicí

PÁ
26. 12. 16:00

vánoční koncert chrámového sboru v děkanském 
kostele v Táboře

PÁ
26. 12. 16:00

koncert souboru Nokturno v kostele v Sezimově 
Ústí

NE
4. 1. 2015

17:00
dobročinný tříkrálový koncert pěveckého sboru 
Harmonie a pěveckého sboru Novita v kostele sv. 
Václava v Plané nad Lužnicí
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