Vybíjená na suchdolské farní zahradě v neděli 8. října
Měl to být sedmý ročník turnaje ve vybíjené, ale z předchozích družstev vydržel tým
Hrášci, který se jako celý dostavil jediný. Z volně příchozích hráčů jsme dali dohromady
druhý tým. Takže se nejednalo o turnaj jako takový. Po krátké dohodě jsme se rozhodli, že
družstva rozházíme, ale jak? Losováním jako ve škole, naštěstí ne výběrem, určitě mnozí
známe ten pocit zůstávat mezi posledními. Bylo poznat, že většina z nás je už ze školy
venku, neboť nám dělalo problémy se rozpočítat a čísla si pamatovat. A pak už jsme hráli
na tři vítězné, je vpodstatě jedno, kdo vyhrál, hra se nám líbila a nemohli jsme se jí
nabažit, tak jsme se rozpočítali ještě jednou a hráli znova. Odpoledne bylo fakt pěkné
a každý z nás při hře někdy „zazářil“. Třeba za rok se sejde mužstev víc.
Iva

Něco z církevního kalendáře - sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
Tato památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika,
kteří působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže. Jde o 8
biskupů, 50 kněží a 59 laiků kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem II. Mezi
59 svatořečenými laiky je 16 katechetů, čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i matka šesti dětí.
Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu hlásáno od poloviny 16. století.
Zasloužili se o to dominikáni a františkáni, misionáři z Portugalska a Španělska.
V následujícím století vznikly dva vikariáty, v nichž působili Španělé a Francouzi.
Církev v této zemi od samého začátku po tři století prožívala s krátkými přestávkami
pronásledování. Velmi mnoho trpících pronásledováním pro víru zemřelo v horách
a lesích nebo nezdravých krajích, kam byli odsouzeni. Církev připomíná, že spadají do
rámce skupiny mučedníků uváděných za jménem Ondřeje Dung Lac.
Ten jako dítě chudých pohanských rodičů byl dán do péče jednoho katechety a v roce
1823 se stal knězem. Působil na různých místech země, vícekrát byl uvězněn a propuštěn
na kauci, na kterou se věřící složili. Ač sám by dal již dříve přednost mučednické smrti, byl
si vědom svého poslání. Přes prožívané potíže, byl neúnavný ve svém kázání a slovem
i příkladem povzbuzoval věřící, pro které byl vzorem. Žil prostě, po tři dny (po, st, pá) se
v každém týdnu postil a mnoho lidí přivedl k Bohu. Pro věrnost a horlivost při evangelizaci
byl 21.12 1839 sťat v Hanoi.
Papež při jejich kanonizaci řekl: "Vietnamští mučedníci seli v slzách, ale ve skutečnosti
začali hluboce dosahující dialog s lidmi a kulturou tohoto národa, hlásaje pravdu
a všeobecnost víry v Boha. Představovali přitom hierarchii hodnot a povinností
přizpůsobených náboženské kultuře východního světa. ...zdůrazňovali náboženskou
svobodu a ...že křesťanské náboženství je jedinou hodnotou, které se nevzdávají, protože
nemohou Nejvyššímu Pánu - Bohu, být neposlušní.
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V tom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“
I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Iz 6, 8
Když jsem sestavovala toto číslo, nemohla mé pozornosti ujít sbírka na charitu. Sice
nejsem účetní na charitě, aby se mě to pak víc týkalo a ani už nemusím myslet na to,
abych za naše farnosti určitou částku poslala.
Ale přeci jen charita zaujímá teď podstatné místo v mém životě, aspoň v tom
pracovním. Téměř každý den přecházím z pozice jedné asistentky do druhé – z asistentky
ředitele Diecézní charity do pastorační asistentky, kdy jsem k dispozici nejen panu faráři,
ale vám všem.
Jednoduše se dá říci, že co dělám a dělala jsem ve farnosti, dělám obdobně na charitě.
Mám na starosti tedy administrativní věci – sestavuji dopisy (např. v různé záležitosti pro
jednotlivé ředitele charit), měla bych vést administrativní agendu, kde je ovšem nejprve
potřeba dát do pořádku různé šanony, kterých je za několik let opravdu plno, a tak se
občas ztrácím v papírech, neboť musím vyřadit staré věci a archivovat. Žádný zpravodaj
přímo netvořím, ale posílám příspěvky za charitu do Setkání – buď něco napíšu sama,
nebo přepošlu upravené od pracovníků místních charit v diecézi. Souběžně s tímto
úvodníkem dopisuji příspěvky do regionálních deníků za charitu, takže v deníku
v jihočeském kraji si můžete čas od času přečíst článek s mým autorstvím. Od 1. listopadu
také spravuji web diecézní charity a facebook. Běhám zařizovat různé záležitosti po městě
– kupovat kříž do nových prostor jedné z charit, květiny pro jednu odcházející ředitelku,
koláče pro schůze, vedu knihu pošty a většinou chodím s dopisy na poštu já apod. Myslím,
že si dokážete představit, co taková sekretářka (asistentka) může dělat. Nabízet kávu,
vodu aj. příchozím, umývat pak nádobí, zalévat kytky, … Samozřejmě, že toto neleží jen na
mě, vedle sedící kolegyně je většinou v nabízení pohotovější než já – zatím, je tam déle
a víc ty lidi zná. Budeme se stěhovat a první, s kým se lidé setkají, budu já a pak už budu
muset být takto úslužná sama. Tak až třeba přijdete v nějaké záležitosti na Diecézní
charitu, půjdete na Kanovnickou 18 místo nynější 16, a v druhém patře se budu na vás
usmívat já (ale až asi od nového roku). Nedělám tedy nic světoborného, ani nic nového
a musím si dávat hodně pozor, aby se mi to někdy nepletlo a např. tento článek neposlala
do již zmiňovaných deníků. A také někdy se dostávám do střetu zájmů, např. charita
versus farnosti, ale vše s moudrostí a laskavostí se dá vyřešit (ani to není pro mě nic
nového, často stačí přikyvovat a usmívat se na všechny strany).
Určitě je to pro mě rozmanitá práce v dobrém kolektivu. Co je komplikovanější, je
rozdělení úvazku, takže musím skoro každý den odjíždět do Suchdola a Č. Velenic tak,
abych stihla učit náboženství v Rapšachu a v Suchdole n. L., vést bohoslužbu slova v DS aj.
Ale s Boží pomocí to zvládám a jak bude dál se, uvidí a určitě budete o tom informováni.
Z toho pro mě i pro vás plyne, užívejte si každý den, neboť každou chvilku můžeme
cítit Boží přítomnost a to je krásné.
Vaše Iva

MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:

Stručné kalendárium na měsíc listopad:

Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 17.00
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 17.00
Rapšach – pátek 17.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 17.00
Bohoslužby v Domově seniorů v Č. Velenicích – úterý 14. 11. mše sv., bohoslužby slova
v úterý 7. a 21. 11.

So 4. 11. – sv. Karel Boromejský
Ne 5. 11. – 31. neděle v mezidobí, sv.
Zachariáš a Alžběta
Čt 9. 11. – Posvěcení lateránské baziliky
So 11. 11. – sv. Martin
Ne 12. 11. – 32. neděle v mezidobí
Po 13. 11. – sv. Anežka Česká
Pá 17. 11. – sv. Alžběta Uherská. Státní
svátek – Den boje studenstva za svobodu

Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 17.45 jednou za 14 dní:
Lectio divina - Kniha Sirachovec – 16. a 30. listopadu
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 do Suchdola nad Lužnicí
Pá 10. listopadu od 18.00 - Farní setkání o výmalbě našeho kostela
V pátek 10. v 18 hodin na faře a v kostele proběhne setkání za účasti vikariátní stavební
techničky paní Horváthové, která nás provede podrobnostmi ukončené první fáze určené
pro tento rok a vysvětlí nám, v čem bude spočívat druhá fáze naplánovaná na příští rok.
So 2. prosince od 14.00 - Tvořivá dílna na faře s vyráběním adventních věnců
Využijte možnosti vyrobit si adventní věnec a jiné. Bude k dispozici chvojí a nějaký
dekorační materiál. Ostatní jako svíčky, korpus na věnec aj. s sebou.
Pozvání do Č. Velenic
So 18. listopadu v 14.00 - POUTNÍ SLAVNOST KE SV. ANEŽCE ČESKÉ
Od 14.00 slavnostní mše svatá s novoknězem Petrem Dombkem, omi; hudební
doprovod: pěvecký sbor farnosti Gmünd-Neustadt pod vedením Mag. Christopha
Maaße. Po mši svaté agape na farní zahradě.
Út 28. listopadu od 14.00 - Tvořivá dílna na faře s vyráběním adventních věnců pro děti
Události mimo farnosti:
So 11. 11. v Českých Budějovicích - Společné setkání lektorů, akolytů, varhanic a
kostelníků: ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha České Budějovice ve Čtyřech Dvorech (E.
Destinové 1). Program: 9.30 společné slavení Eucharistie; 10.30 přestávka; 10.45
společný program: slovo světícího biskupa Pavla, sdílení zkušeností a vzájemné
povzbuzení k další službě; cca 12 zakončení
So 11. 11. v Třeboni od 16.30 - Martinské setkání
Setkání k poctě sv. Martina začne na náměstí v Třeboni v 16.30, kde budeme moci
zhlédnout scénku ke sv. Martinovi, poté se v lampionovém průvodu projde do kostela
sv. Jiljí a Panny Marie Královny, kde bude mše sv.
Čt 16. 11. v Č. Budějovicích 19.00 - Benefiční koncert pro Domácí hospic sv. Veroniky
V kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech zahraje na podporu Domácího hospice sv.
Veroniky sbor Mendík, který je při gymnáziu J. V. Jirsíka.


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

So 18. 11. – Posvěcení římských bazilik sv.
Petra a Pavla
Ne 19. 11. – 33. Ne v mezidobí. Den Bible
Čt 23. 11. – sv. Kliment
Pá 24. 11. – sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
Ne 26. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
Čt 30. 11. – sv. Ondřej
Ne 3. 12. – 1. neděle adventní


Novinky z Krabonoše
Na konci září zažil kostel v Krabonoši
vyjímečnou návštěvu. Na mé pozvání přijel náš
kostel navštívit pan biskup diecéze St. Pölten, DDr.
Klaus Küng (na fotce vpravo), kterého doprovázel
pan děkan ze Schremsu, Mag. Herbert Schlosser.
Jednalo se o biskupskou návštěvu po dlouhých 88
letech. Seznámil jsem pana biskupa i pana děkana
s historií našeho kostela, zvlástě pak s pohnutými
osudy poválečného a komunistického období.
Také jsme hovořili o možné pomoci diecéze St.
Pölten při záchraně tohoto vyjímečného kostela,
který většinu své historie náležel právě do diecéze
St. Pölten. Oba byli velmi pohnuti stávajícím
stavem zničeného kostela.
Další radostnou zprávou, která přišla z Rakouska, je nedávné uveřejnění rozsáhlého
článku (3 strany) o našem kostele v dolnorakouských novinách NÖN. Díky tomuto článku
v týdeníku, který vychází každý týden v mnohatisícovém nákladu, stoupne povědomí
o našem kostele a potřebě ho zachránit z havarijního stavu. Mám naději, že se nám
podaří rozšířit toto povědomí i v Česku.
Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.567,- Kč
Dvory n/L - 3.092,- Kč
Suchdol n/L - 4.930,- Kč

Sbírka na misie:
Č. Velenice - 1.239,- Kč
Dvory n/L - 2.976,- Kč
Suchdol n/L - 2.521,- Kč

Účelové sbírky v listopadu:
Sbírka na Charitu ČR - 12. 11.
Příští sbírka na opravy a provoz farností bude 26. 11.
Dvory n/L
Úspěšně proběhly práce spojené se změnou elektrického jističe pro kostel. V rámci
brigády zdatní muži vykopali nové vedení. Při této příležitosti jsme také přišli na
nedokonalost v jednom místě odpadu, která byla napravena. Nyní je již naše žádost
vyřizována firmou E.ON, která by měla do měsíce vše zapojit. Všem zúčastněným děkuji
jménem farnosti za velikou pomoc.
P. Tomáš Vyhnálek, OMI

