Stručné kalendárium na měsíc leden:
Po 1. 1. – Nový rok
St 3. 1. – Nejsvětější jméno Ježíš
So 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně, Tři králové
Ne 7. 1. – Slavnost Křtu Páně,
konec vánoční doby
Po 8. 1. – 1. týden v mezidobí
Ne 14. 1. – 2. neděle v mezidobí
Čt 18. 1. – Panna Maria,

Matka jednoty křesťanů
Čt 18. - Čt 25. 1. – Týden modliteb za jednotu
křesťanů
Ne 21. 1. – 3. neděle v mezidobí
St 24. 1. – sv. František Saleský
Čt 25. 1. – svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
Ne 28. 1. – 4. Neděle v mezidobí, sv. Tomáš
Akvinský


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

Památka Nejsvětějšího jména Ježíš
Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku církve; v liturgii začal být tento svátek slaven
ve 14. století. Jeho úctu horlivě propagoval v celé Itálii a Evropě svatý Bernardin Sienský a jeho
žáci. Od 16. století je uveden jako liturgický svátek.
O úctě k Ježíšovu jménu, jehož svátek slaví církev 3. 1., podle textu P. Jaroslava Brože
z Katedry biblických věd KTF UK.
Bible klade na jméno člověka veliký důraz, protože ve starých kulturách dát někomu jméno
znamenalo, že dotyčná osoba dostala autoritu s právem uplatňovat moc. Když Bůh na počátku
tvoří svět, vyslovuje jejich jména. Podobně Adam dává jména "všem krotkým zvířatům,
nebeským ptákům a veškeré divoké zvěři" (Gn 2,20). Jméno je tedy víc než nějaká konvenční
formulka, která by sloužila k odlišení jedné bytosti od druhé. Ono tajemně představuje samu
osobu. Když známe něčí jméno, máme přístup k dotyčnému člověku a otevírá se nám tak
brána k vytváření důvěrného vztahu s ním. Díky jménu se může uchovávat vzpomínka na
člověka po dlouhé generace.
S důležitostí jména člověka souvisí v dějinách Izraele také jméno Boží. To nabylo na
významu tehdy, když Bůh zjevením svého jména zjevil svou totožnost. V dobách patriarchů byl
uctíván pod různými jmény, z nichž nejrozšířenější bylo él šaddaj, tj. "Bůh mocný" (Gn 17,1;
28,3; Job 5,17). Ten pak Mojžíšovi zjevil své vlastní jméno JHVH (Ex 3,1-15; 6,3), což židé
později přeložili do řečtiny jako kyrios, "Pán". Bůh zjevuje své jméno proto, aby mohl vstoupit
s izraelským lidem do svazku smlouvy, dát se mu poznat a otevřít mu přístup k sobě. Boží
jméno je obdařeno mocí a vznešeností, v něm se otevřel pramen naděje a jistota spásy (srov.
např. Žl 54,3) skutečnosti je. Z toho důvodu bylo Boží jméno vyslovováno s velikou úctou
a prokazovaly se mu pocty jako samému Bohu.
Boží jméno zůstává posvátným i pro Ježíšovy učedníky v Novém zákoně. Pán nás ve své
modlitbě učí, abychom volali po posvěcení Božího jména (Mt 6,9). Maria ve svém chvalozpěvu
konstatuje: "jeho jméno je svaté" (Lk 1,49). Ježíš před svou smrtí prosí: "Otče, oslav své
jméno" (Jan 12,28). K tomu ale přistupuje něco zásadně nového. Ježíšovo jméno je co do
svatosti a moci rovné jménu Božímu. Protože on sám má božskou přirozenost, je Božím
Synem, pak i jeho jméno má božské kvality. Jeho hebrejská forma (jehošua nebo jóšua) je
teoforické jméno, to znamená, že obsahuje část Hospodinova jména JHVH. Druhá polovina
jména se odvozuje od kořene s významem "zachránit, spása". Takže jméno Ježíš znamená
"Hospodin zachraňuje, Hospodin je spása". Protože Ježíš je Otcovým darem lidstvu, tak i jeho
jméno je darováno z nebe. Je uloženo Josefovi (Mt 1,21) a Marii (Lk 1,31), aby dali dítěti
jméno Ježíš. A aby se od něho neočekávala záchrana výlučně pozemského a politického rázu,
upřesňuje se, že "on spasí svůj lid od hříchů" (Mt 1,21).

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
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LEDEN 1/2018 8. ročník
„S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.“ Ž 29
Milí přátelé, sestry a bratři!
V domovech postupně vyměňujeme kalendáře a začínáme si zvykat na číslovku
2018. Nový rok je spojen s předsevzetími a pro každého člověka je dobré si občas
něco předsevzít. Dobrý křesťan by měl s předsevzetím odcházet od každé svátosti
smíření. To, co je ovšem pro každé předsevzetí důležité, ať už je to na Nový rok,
anebo po zpovědi, je důslednost a věcnost. Důslednost se projevuje
v pravidelnosti, z níž se po čase vytvoří zvyk, který je v nás pak hluboce zakořeněn, že
pro nás naše snažení již není tak náročné jako na začátku. A věcnost spočívá
v konkrétní strategii. Slova “já už budu lepší” ještě nikoho nepolepšila, ale zcela
konkrétní kroky na dnešek, na zítřek, na pozítří atd., jsou nadějí, že se nám naše
předsevzetí může tentokrát povést.
Přeji všem, kdo měli odvahu si do Nového roku něco předsevzít, aby v sobě s Boží
pomocí nalezli dostatek důslednosti a s moudrou strategií dosáhli vytyčeného cíle.
Všem Vám do nového roku žehná
Váš kněz



P. Tomáš Vyhnálek, omi

9 předsevzetí papeže Františka na nový rok (vydáno na rok 2015)
1. Pečujte o svůj duchovní život - o vztah k Bohu, který je základem všeho, co děláme a co jsme.
2. Pečujte o rodinný život a dávejte svým dětem a drahým nejenom peníze, ale především
čas, pozornost a lásku.
3. Pečujte o své vztahy s druhými, proměňujte svou víru v život a slova v dobré skutky,
zejména vůči nejpotřebnějším lidem.
4. Pečujte o svůj jazyk.
Očistěte jej od urážlivých a hanlivých slov i od slov vyjadřující světský úpadek.
5. Lečte rány srdce olejem odpuštění.
Odpouštějte lidem, kteří vás zranili, a ošetřujte rány, které jste způsobili druhým.
6. Dbejte na svou práci.
Vykonávejte ji s nadšením, pokorou, kompetencí, zanícením a s vděčností.
7. Varujte se závisti a žádostivosti, nenávisti a záporných citů,
které užírají váš vnitřní pokoj a mění vás na lidi zničené a ničící.
8. Mějte se na pozoru před záští, vedoucí k pomstě, před leností, vedoucí do existenciální
eutanázie, před ukazováním prstem, vedoucím k domýšlivosti, a před neustálým
stěžováním, dovádějícím k zoufalství.
9. Pečujte o bratry a sestry, kteří to potřebují - staré lidi, nemocné, hladové, bezdomovce
a cizince. Podle toho totiž budeme souzeni.

Kontemplativní meditace na faře v Českých Velenicích
V červencovém farním zpravodaji jsem psal obšírně o kontemplativní meditaci, tiché
modlitbě zaměřené na prožívání Boží přítomnosti. Pěkně a jednoduše to vysvětluje
benediktýn John Main: "Důležité směřování v křesťanské meditaci je umožnit tajuplné
a tiché Boží přítomnosti, která v nás přebývá, aby se stále více stávala nejen
skutečností, ale právě tou skutečností, která dává význam, podobu a smysl všemu, co
činíme, všemu, čím jsme.”
Pro zájemce o tuto formu modlitby budou probíhat od půlky ledna meditace na
velenické faře a to vždy v pátek v 18 hodin. Pro bližší informace se na mne můžete
kdykoliv obrátit. P. Tomáš
MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:
Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 17.00
- každé Út v 15.00 – bohoslužba slova v Domově seniorů
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 17.00
Rapšach – pátek 17.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 17.00 – 3. 1. v kostele, další středy
v domácnostech, bude oznámeno v ohláškách

Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 17.45 jednou za 14
dní: Lectio divina - Kniha Sirachovec

Rok 2017 našich farností v číslech
Osobně nejsem přítelem statistik, protože si myslím, že spíše přináší určitou iluzi, než
pravdu o skutečnosti, ale i když čísla nemohou vyjádřit rozmanitost života, vypsal jsem
pro Vás z matrik pár údajů o pokřtěných a pohřbených v našich farnostech, pro
srovnání je uveden i rok předchozí 2016. Kromě toho doplňuji, že v Suchdole byla
jedna svatba.
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Hospodaření
Příští sbírka na opravy a provoz farností bude v neděli 14. 1. 2018

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
Pozvání na farní ples
V pátek 2. února bude v Suchdole nad Lužnicí v restauraci U Pávků XIX.
farní ples. K tanci i poslechu bude hrát Regent Třeboň, začátek v 19.00.
Předprodej vstupenek – Marta Spurná, tel. 777 328 632.
Cenné věci do tomboly nebo peněžité dary přinášejte, prosím, ve vašich farnostech
do kostela do sakristie.

Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.395,- (listopad); 1.229,- (prosinec)
Dvory n/L - 1.595,- (listopad); 1.460,- (prosinec)
Suchdol n/L - 3.177,- (listopad); 3.616,- (prosinec)

Slavnostní odhalení pomníku na paměť našich židovských spoluobčanů zavražděných
nacisty v době druhé světové války
Prosinec jakožto adventní měsíc každý rok přinese věci typické jen pro toto období –
roráty, které smíme i se společnou snídaní prožívat v Suchdole i ve Velenicích,
Suchdolskou pouť ke sv. Mikuláši, vánoční hru, kterou děti výborně nacvičily a s kterou
jsme měli v Suchdole 23. 12. premiéru a ve Dvorech 24. derniéru. Samozřejmě musím
také vzpomenout na „půlnoční“, které mají své kouzlo. Mimo to byla v Suchdole
mimořádná událost. V neděli 17. 12. jsme mohli slyšet z promluvy pana starosty Luboše
Hešíka při odhalování pomínku židovským obětem: „V úctě k zavražděným a na paměť
pro budoucí generace demonstrujeme zároveň svůj odpor k lidské nesnášenlivosti,
kořenu zla, … V době, kdy je mezi lidmi opět účelově přiživována nesnášenlivost místo
snahy o porozumění, je nanejvýš potřebné připomínat právě na historickém příkladu
a autentickém prostředí, kam až takové jednání může vést.“ Tak, když půjdeme v parku
u náměstí Svobody okolo tohoto židovského památníku, nezapomeňme modlitbou na
nespravedlivě zavražděné tehdy i nyní a prosme o pokoj a mír pro nás a pro celý svět. Iva

Dvory nad Lužnicí
Dlouho očekávané topení náš již konečně hřeje ve třech lavicích na každé straně. Rád
bych jménem všech farníků poděkoval těm, kdo se podíleli na jeho instalaci, zvláště
pak rodině Machových.



České Velenice
Díky schválené dotaci Města České Velenice si i do velenického kostela pořídíme
topení do lavic (3 na každé straně). Časem dojde k demontáži plynových zářičů ze
stropu kostela, což přispěje ke zkrášlení našeho svatostánku. Kromě toho jsme dostali
také dotaci na nový alarm, po jehož instalaci bude možné zpřístupnit přes den i hlavní
loď kostela až po první lavice.

Krabonoš
Během měsíců listopadu a prosince došlo k dalším přípravným krokům k vytvoření
projektu záchrany krabonošského kostela. Máme již k dispozici vypracovaný statický
posudek Ing. Kačera, stejně tak i návrh restaurátorského průzkumu maleb
v presbytáři, který pro nás vypracoval restaurátor Ph.D. Vojtěchovský.
Na záčátku prosince kostel navštívili zástupci stavebního odboru diecéze St. Pölten,
kteří nám budou v celém procesu pomáhat.
V dalším kroku bude nutné nechat zaměřit celý kostel a vytvořit jeho plán, podle
něhož bude možné nakreslit projekt.

