Pozvánka na Dětskou vikariátní pouť v pátek 23. 6. do Strmilova

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
ČESKÉ VELENICE, DVORY N/L.,

Program: 9.00 registrace před kulturním domem,
9.30 zahájení, 9.45 Divadlo studna – pohádka,
11.00 – 14.00 putování ve skupinkách, 14.30 mše
sv. v kostele sv. Jiljí, 15. 30 ukončení pouti.
Doporuč. příspěvek 50 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Od Velenic po Majdalenu se připojíme vlakem do
autobusu z Třeboně – ČV 6.45, Dvory n/L. 6.55,
Suchdol n/L., z. 7.01.
Přihlašujte se v sakristii u otce Tomáše, nebo u Ivy Hojkové.

KRABONOŠ, RAPŠACH A SUCHDOL N/L.
www.kostelyvitorazska.cz

ČERVEN 6/2017 7. ročník
“Jak velký je, kdo nalezl moudrost,
není nad toho, kdo se bojí Hospodina.“ Sir 25,10

  
Vzpomínka na velenické Boží Tělo
V letošním roce se slavnost Božího Těla koná ve Velenicích. V českovelenické kronice
je zajímavý zápis z počátku existence samostatné farnosti. V r. 1931 byly za P. Štěpána
Pařízka poprvé církevní slavnosti, první církevní slavnost „Vzkříšení“ byla konána po
nemnohých přípravách, poradách a schůzích. Průvod byl veden Žižkovským předměstím
(Josefov) až k postavenému domu pana Kosa a odtud zpět. Neobyčejně dojemné bylo,
když český kněz z nejvyššího místa dával poprvé požehnání Nejsvětější svátostí Českým
Velenicím. Druhá veřejná slavnost církevní, průvod Božího Těla, byla spojena s překážkami
ze strany nepřátel právě proto, že se vzkříšení tak dobře vyvedlo. Různé spolky se to
snažily překazit a ohlásily veřejný tábor lidu, povolený okresním úřadem v Třeboni. Bylo
zařízeno aspoň to, že v době Božího Těla resp. průvodu byl vyslán do Č. Velenic z okresního
úřadu zvláštní úředník a mimoto četnictvo dostalo příslušné rozkazy k pohotovosti
a k asistenci průvodu. Naštěstí však a díky katolickému cítění většiny obyvatelstva nedošlo
k žádné výtržnosti a průvod se vydařil ještě skvěleji než Vzkříšení. Celý protikatolický
podnik a snaha zmařit Boží Tělo doznaly jen ostudu a fiasko.
Nejen pro děti
Při Noci kostelů budete moci poznat oslíka. Zde můžete dopředu vyluštit, jak se jmenuje.

Milé sestry a bratři!
Jak je to krásné, že se můžeme pravidelně scházet ke mši svaté a společně prožívat
tyto chvíle intenzivního spojení s Bohem a spolu navzájem. Zároveň přitom můžeme
přijímat tělo samotného Boha! V polovině června za tento dar z nebes budeme
děkovat při slavnosti Těla a Krve Páně, které také říkáme Boží Tělo. Dozvěděl jsem se,
že zde máte ve zvyku slavit tuto slavnost pro všechny farnosti společně, a tak Vás
všechny letos zvu do Českých Velenic, na neděli 18. června v 10 hodin. Po mši svaté
půjdeme eucharistickým průvodem a celou slavnost završíme podle starokřesťanské
tradice agapé, tedy společným občerstvením, při němž můžeme vzájemně sdílet
radost z toho, co jsme právě prožili. Není tedy třeba doma chystat v tuto neděli
obědy, naopak je třeba, abychom si na sebe navzájem udělali čas a ukázali, že
nechodíme do kostela jenom kvůli splnění si povinnosti.
Na měsíc červen také připadá svátek Jana Křtitele, posledního z proroků
a bratrance Pána Ježíše. V našich farnostech jsou tomuto světci zasvěceny kostel
v Krabonoši a kaple v Cepu. V Krabonoši budeme mít poutní mši 24. 6. v 10 hod.,
pozval jsem na ni také věřící z Gmündu, a tak bude v obou jazycích. V Cepu budeme
mít poutní mši také v sobotu, v 17 hod., a bude při ní pokřtěn malý Vojtíšek Dvořák
a jeho maminka a sestra budou přijaty do katechumenátu, což je příprava na křest
dospělých.
Poslední den měsíce června, 30. v pátek večer, oslavíme konec školního roku
táborákem a hrami v Suchdole na farní zahradě. Zúčastnění ode mne mají na ten
večer dispens od pátečního postu, a zváni jste všichni!
Moji milí, přeji Vám krásné a hlavně radostné prožití slavností, které nás čekají.
Váš kněz

----------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na červenec 2017 je ve středu 21. 6. 2017. Budeme rádi, když zašlete
své podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

P. Tomáš Vyhnálek, omi

MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:

Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 18.00
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 18.00
Rapšach – pátek 18.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 18.00
Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 18.45 jednou za 14 dní:
Lectio divina, Kniha Sirachovec 1. 6. (25. kap.), 15. 6. (26. kap.)
Modlitby růžence - před každou mší sv. a také v tyto dny:
České Velenice - pondělí 16.00 modlitba růžence v kostele
Suchdol nad L. - pátek v 8.00 modlitba růžence v kapli sv. Jana Nepomuckého
Účelové sbírky při mši sv.
- 4. června sbírka na potřeby diecéze
- 25. června na potřeby farnosti
Noc kostelů v pátek 9. 6. v Suchdole n. L.  Umět se dívat
19.00 zahájení
 Povídání o historii kostela
 Uvedení výstavy meditat. obrazů P. Stanislava Weigela
 Seznámení s oslíkem + divadelní scénka
 Hudební vystoupení dětí
 Literárně hudební pásmo za svitu svíček
 Možnost nahlédnutí do farní kroniky, zahrát si na varhany, občerstvení.
Ne 18. 6. Slavnost Těla a Krve Páně společná pro všechny farnosti
České Velenice – mše sv. v 10.00, po ní eucharistický průvod městem, pak společné agapé
Dětská vikariátní pouť v pátek 23. 6. ve Strmilově
- na téma slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Patrocinium ke sv. Janu Křtiteli v sobotu 24. 6.
Krabonoš – poutní mše sv. 10.00, po ní agapé
Cep – poutní mše sv. v 17.00, při ní křest
Oslava konce školního roku s hrami a táborákem
Suchdol n. L. – v pátek 30. 6. večer na faře


Dění mimo naše farnosti:
Gmünd Neustadt - Svátek farnosti 10. a 11. června
sobota 10.
neděle 11.
18.30 mše svatá
9.00 slavnostní mše svatá
19.00 zahájení slavnosti, hudba, tanec, 10.00 příjemné posezení s kapelou města
dobré víno a speciality na grilu
Gmünd
11.00 program pro děti připravený skauty
- po oba dny bude probíhat velký bleší trh 13.00 loutkové divadlo
Upozorňujeme, že během měsíce mohou být změny v uvedeném programu.

 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v červnu narozeniny, jmeniny či významné
výročí, vyprošujeme hodně radosti, pokoje, naděje, lásky a Božího požehnání. 

Stručné kalendárium na měsíc červen:
Čt 1. 6. – Den dětí
Ne 4. 6. – Slavnost Seslání Ducha sv., konec
velikonoční doby
Čt 8. 6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze., sv. Medard
Ne 11. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice
Ne 18. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně
Po 19. 6. – sv. Jan Nepomuk Neumann
Pá 23. 6. – Slavnost Nejsvětěj. Srdce Ježíšova

So 24. 6. – Slavnost Narození sv. Jana
Křtitele. Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Ne 25. 6. – 12. neděle v mezidobí
Út 27. 6. – sv. Cyril Alexandrijský. Den
památky komunistického režimu
Čt 29. 6. – Slavnost sv. Patra a Pavla
Pá 30. 6. – sv. prvomučedníci římští. Konec
školního roku

Svátky a slavnosti v červnu
V květnu jsme v Suchdole v kapli oslavili
svátek sv. Jana Nepomuckéhu. Červen bývá
krásným a většinou teplým měsícem plný
slunečních paprsků s příslibem volných
prázdninových dnů. A tak je hlavně měsícem
příprav a těšením se na prázdniny a pro děti
také dobou, kdy se dají ještě vylepšit nějaké
známky na vysvědčení, k čemuž jim přeji
hodně zdaru a všem studentům vydařené
ukončení akademického roku.
V církvi je pak měsícem s nejvíce
slavnostmi a svátky, které jsou pohyblivé
a závislé na datu Velikonoc, většina z nich
vychází právě na červen. Ve čtvrtek po
slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného
kněze. Tento svátek se začal slavit ve Španělsku, kde jej povolil papež Pavel VI. v roce 1970.
O jeho zavedení se velmi zasazoval arcibiskup Valencie José María García Lahiguera, zvaný
Apoštol kněží, který pomáhal pronásledovaným kněžím během občanské války ve Španělsku.
O zavedení svátku v celé Církvi rozhodl papež Benedikt XVI. v červnu 2012 s tím, že jednotlivé
biskupské konference mohou svátek zavést do svých liturgických kalendářů. „Máme mocného
velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, proto se držme se toho, co
vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť
na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 14-16).
Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).
Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve
společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Ve čtvrtek po
této neděli se slaví slavnost Těla a Krve Páně (tzv. „Boží Tělo“), aby církev zvlášť oslavila
eucharistii. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Zde při slavení eucharistie
českým knězem Petrem při rozlomení hostie skanulo několik kapek krve na korporál. Roku
1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk procesí. Korporál
s několika kapkami krve ze zázraku v Bolseně je dnes uchováván v katedrále v Orvietu. Víc
k tomu v posledním čísle Setkání, který je také k dispozici v našich kostelích.
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův
příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). V eucharistii se

církev raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují
v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské
vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou
nadějí. Kristus nám skrze přijímání svého těla a krve předává také svého Ducha.
Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích.
Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především díky
sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi
prvních pátků v měsíci. Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným
Božím dítětem. Každý z nás totiž vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží. Tuto
pochybnost zasel do srdce člověka Zlý. Snaží se nám namluvit, že Bůh je nepřítelem naší
svobody, že si nepřeje, abychom byli šťastní. Snaží se nám namluvit, že Bůh je zachmuřeným
a přísným soudcem a nedokáže mít pochopení s našimi křehkostmi. Abychom pochopili
a opravdově prožili, že jsme milovanými Božími dětmi, musíme přijít k Ježíšovu srdci! Ježíš nás
všechny vybízí: Pojďte ke mně! Ve mně najdete odpočinek, po němž tolik toužíte, a pokoj, po
němž prahnete! Není těžké přijmout mou vůli, protože mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
Bezprostředně po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně si připomínáme Neposkvrněné Srdce
Panny Marie. Největším hlasatelem úcty k Neposkvrněnému a přečistému srdci Panny Marie
byl už v 17. století velký francouzský světec, kněz a řeholník svatý Jan Eudes. 1688 byla tato
úcta církevně schválena. V těžkých dobách druhé světové války zasvětil papež Pius XII. 31.
října 1942 celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (na přání Panny Marie při zjevení
fatimským dětem) a stanovil od roku 1944 tuto památku jako závaznou pro celou katolickou
církev na 22. srpen. Při úpravě liturgického kalendáře po II. vatikánském koncilu byl na tento
den zaveden svátek Panny Marie Královny, a stávající památka Neposkvrněného Srdce Panny
Marie byla přeložena na sobotu po 2. neděli po Letnicích po slavnosti Božského Srdce Páně.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie letos připadá na 24. června, kdy slavíme
Narození Jan Křtitele. Ten je kromě Panny Marie jediný světec, jehož tělesné narození se
v liturgii oslavuje. Už v 5. st. se tento den připomínal šest měsíců před narozením Ježíše Krista,
jeho umučení se připomíná 29. srpna.
/ s pomocí www.pastorace.cz připravila Iva

