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DUBEN 4/2017 7. ročník
“Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu!“ Ž75,2

Stručné kalendárium na měsíc duben:
Ne 2. 4. 5. neděle postní, sv. František z Pauly
Pá 7. 4. Den vzdělanosti
Ne 9. 4. Květná neděle – naší připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma jsou
ratolesti kočiček aj., čtou se pašije o utrpení Ježíše Krista, začíná svatý týden
Čt 13. 4. Zelený čtvrtek, dopoledne mše sv. Missa chrismatis v 9.30, svěcení sv. olejů;
večerní mše sv. památka poslední večeře Ježíše
Pá 14. 4. Velký pátek – den umučení Páně
So 15. 4. Bílá sobota
Ne 16. 4. Boží hod velikonoční, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná velikonoč. oktáv
Ne 23. 4. 2. neděle velikonoční. Svátek Božího milosrdenství, sv. Vojtěch
Po 24. 4. sv. Jiří; Út 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
So 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy
Ne 30. 4. 3. neděle velikonoční
10 rozdílů
Při 3. velikonoční
neděli uslyšíme, jak
Pán Ježíš doprovázel
učedníky na jejich
cestě a jak ho pak
učedníci
poznali,
když začal lámat
chléb
jako
při
poslední večeři.

Milé sestry a bratři, drazí přátelé!
Pomalu odpočítáváme poslední dny Čtyřicetidenní doby, kdy se modlitbou,
postem a skutky milosrdenství připravujeme na krásnou oslavu Kristova Vzkříšení.
V sobotu 8. dubna nás ještě čeká Postní duchovní obnova s P. Holečkem z Nové
Bystřice, který nás duchovně povzbudí a svým poutavým povídáním nadchne k ještě
opravdovějšímu prožívání velikonočních tajemství.
Slavnost Vzkříšení letošní rok připadá na 16. dubna a podrobný program celého
Tridua najdete všude na nástěnkách. Duchovní program Tridua zakončíme
uměleckým zážitkem v kostele svaté Anežky České, kam jsem na 19. hodinu pozval
báječného písničkáře, autora písní s hlubokým významem, Jiřího Smrže. Kromě toho,
že je také držitelem hudební ceny Anděl, je hlavně pozoruhodným člověkem, který
svými písněmi vede k zamyšlení. Věřím, že nám jeho koncert pomůže vstřebat v srdci
celou tu duchovní hloubku Velikonoc, kterou v těch dnech společně prožijeme.
Velikonocemi také začíná nový rozpis nedělních mší, ke kterému jsem dospěl po
“zkušebním období”. Věřím, že si na nové časy bohoslužeb zvyknete a že nám vydrží
do dalších let.
Přeji Vám všem požehnané završení Postní doby a co nejniternější prožití
velikonočních dnů s jejich silnou, hlubokou a intenzivní symbolikou,
Váš kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi


 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v dubnu narozeniny, jmeniny či významné
výročí, vyprošujeme hodně radosti, pokoje, naděje, lásky a Božího požehnání. 
MŠE SVATÉ a společné modlitby:

Nedělní mše sv. platí v tabulce do neděle 9. dubna

Dvory n. L.
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Suchdol n. L.

Č. Velenice

Rapšach
 s nedělní

18.00

platností

18.00
18.00
18.00
18.00 
9.00

11.00

OD VELIKONOČNÍ NEDĚLE 16. 4. ZMĚNA - MŠE SV. V NEDĚLI:
Dvory n. L. 8.15
Suchdol n. L. 9.30
Č. Velenice 11.00
Výzva: Na Velikonoční neděli 16. 4. přineste sáčky Postní akce a děti
vymalované Putovní listy, které obdržely na cestu s Ježíšem do Jeruzaléma.

- půl hodiny před mší sv. ve všední den modlitba křížové cesty do konce postní
doby
Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 18.45 jednou za 14
dní: Lectio divina, Kniha Sirachovec 6. 4. (21. kap.), 20. 4. (22. kap.)
Modlitby růžence
České Velenice - pondělí 16.00 modlitba růžence v kostele
Suchdol nad L. - pátek v 8.00 modlitba růžence v kapli sv. Jana
Nepomuckého
- od začátku velikonoční doby opět půl hodiny před každou mší sv.
Postní duchovní obnova s PhDr. ThLic. Jindřichem Františkem HOLEČKEM, OM
Sobota 8. 4. 2017 - od 10.00 Suchdol n. L.
- od 15.00 České Velenice, v 18.00 mše sv.
Suchdol n. L. - Zelený čtvrtek 13. 4. Velikonoční dílna od 14.00
Dění mimo naše farnosti:
České Budějovice – sobota před Květnou nedělí 8. 4. Diecézní setkání mládeže, místo
konání: aula Jihočeské univerzity ČB, program: 8.30 recepce, 9.00 „Uvolněte se, prosím“
s biskupem Vlastimilem, modlitba se skupinou Elaion, 10.00 paralelní program pro
středoškoláky a vysokoškoláky, 12.00-14.00 obě, poté workshopy, 15.00 mše sv.
s biskupem Vlastimilem, 16.00 zakončení (program též v pátek v komunitním centru Máj)
Jindřichův Hradec – Květná neděle 9. 4. od 15.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
výtěžek z této charitativní akce bude věnován na činnost hospice sv. Kleofáše v Třeboni
Praha – Národní pochod pro život a rodinu a Pouť rodin za nenarozený život, s naší
českobudějovickou diecézí můžete jet společně s ostatními autobusem. Třeboň
(Táboritská zast. ČSAD 6.00) – Jindřichův Hradec (u nádraží ČD 6.30) – Pelhřimov
(Říčanského, zast. autobusu 7.15), Jednotná dotovaná cena: platba předem 300
Kč/osobu, na místě 350 Kč/osobu děti do 16 let zdarma Informace a přihlášky E-mail:
dks@bcb.cz, mobil: 380 420 313, program: 10.00 Katedrála – mše sv. celebrovaná
Dominikem kardinálem Dukou OP, 12.00 Klárov – oběd, koncert, divadlo a další kulturní
program, 14.00 pochod centrem Prahy na Václavské náměstí, 16.00 zakončení
Upozorňujeme, že během měsíce mohou být změny v uvedeném programu.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na květen 2017 je v pátek 21. 4. 2017. Budeme rádi, když zašlete své
podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

