Suchdolská Noc kostelů
V pátek 9. června proběhla u nás Noc kostelů, do které jsme se po dvou letech opět zapojili.
Program byl rozmanitý, a tak večerem provázelo téma „Umět se dívat“. Pár minut před
sedmou hodinou zvony ohlásily, že se bude něco dít, a po té hra na varhany s příčnou flétnou
naladila sváteční atmosféru. Otec Tomáš po pár slovech zahájení předal slovo panu Kalinovi,
který uváděl výstavu meditativních obrazů P. Ing. Stanislava Weigela. Kněz Weigel (1927 –
2011) začal v osmdesátých letech kreslit pod vlivem malíře Jana Zrzavého, jeho poetické
obrazy vybízí k tomu „umět se dívat“ a nechat se oslovovat. Autor se také věnoval terapii
nemocných, zvláště mentálně postižených a narkomanů (s použitím obrazů). V r. 1994–97
konal misijní činnost na Východě s pořádáním výstav a přednášek. Více k tomu můžeme
nalézt na www.arsvita.cz. Po zhlédnutí krátkého filmu „Krása stvoření“ právě s obrazy
P. Weigela všichni účastníci vyšli ven, aby se seznámili s oslicí Viktorií, která po pamlskách od
dětí hrála s dětmi ve scénce „Mariin malý oslík“. Měli jsme zde možnost si uvědomit, jak
laskavá slova, úsměv a milosrdný pohled na skutečnost, může ovlivňovat a měnit malé oslíky
i kluky. Maria v této hře totiž od Josefa dostala oslíka, kterého již dříve při chození pro vodu
ke studni poznala a právě svým chováním ho dokázala změnit z líného a špinavého zvířete
v nejkrásnějšího a nejpilnějšího osla.
A zase je to o tom správně se dívat.
Děti
z
farního
suchdolského
společenství nás potom přiměly také
k pozornému poslouchání, neboť si
připravily drobné písně a skladby na
různé hudební nástroje (violoncello,
příčná flétna, klávesy, varhany). To byla
velice příjemná chvíle zvoucí ke ztišení
a rozjímání. Na to jsme navázali
literárně
hudebním
pásmem
provázaným četbou příběhů o naději,
odpuštění, hledání a nalézání Boha
apod.
Každý se mohl někde najít a večer v kostele společně s námi pěkně prožít a podle ohlasů
určitě tomu také tak bylo. Za to všem patří pomáhajícím i účastníkům patří velký dík. Kéž v
létě a o prázdninách při dívání kolem sebe nepřehlédneme nic důležitého a uděláme lidem
okolo sebe nějakou radost.
Iva / Foto: autor: Daniel Veith

Něco pro zasmání nejen pro děti a studenty
 „Kolik máš vlastně knih ve své knihovně?“ „Asi dvacet, ale už mě o ně upomínali, budu
je muset vrátit!“
 Maminka se zlobí na svého syna: „Jak to, že jsi od bláta, když už měsíc nepršelo?“ „Ale
mami, to musíš umět hledat.“
 „Mami, kolik je ti let?“ „Třicet devět.“ „A tátovi?“ „Čtyřicet dva.“ „No, to už ho brzy
doženeš!“
/vtipy použity z knížečky „Nezbedův Humor“
----------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na září 2017 je v pátek 18. 8. 2017. Budeme rádi, když zašlete své
podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.
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“Toto praví Hospodin: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na
stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní.“ Jer 6,16
Milí přátelé, sestry a bratři!
dovolte mi, abych Vás pozdravil v tomto prázdninovém čase. Nacházíme se na
začátku léta a mnozí plánují dovolené, většina z nás se budeme snažit užít si alespoň
pár klidných a pohodových chvil. Mnohdy to ale dopadá tak, že se člověk vrátí
z dovolené a potřeboval by hned další, aby si mohl odpočinout po té honbě za zážitky
a požitky, které s sebou často přináší i spoustu stresových situací, v něž se může
dovolená proměnit. Někdy se honíme za štěstím tak urputně, že pak ztrácíme sílu
k tomu být prostě spokojení a dosažené štěstí si vychutnat.
Rád bych se s Vámi proto na tomto místě podělil o „Desatero každodennosti“
papeže Jana XXIII., který pocházel ze severní Itálie a byl papežem v polovině
minulého století. Byl znám svým smyslem pro humor a velkou srdečností ke všem
lidem. Třeba někomu toto „Desatero každodennosti“ pomůže nejenom přežít léto,
ale také ho krásně a spokojeně prožít. Každý níže uvedený bod lze žít buď jeden den,
či jeden týden, či jeden měsíc… Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní…
Přeji Vám všem pokoj a dobro

P. Tomáš Vyhnálek, omi
Ze slavnosti Božího Těla v Č. Velenicích

Farnost České Velenice stejně jako o Velikonoční vigilii hostila věřící z ostatních
farností. Takové slavnosti jsou dobrou příležitostí, jak společně chválit Boha, navzájem se
poznávat a ukázat veřejnosti, že nás není jenom malá hrstka.
Desatero každodennosti papeže Jana XXIII.

1. JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN,
ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO
ŽIVOTA.
2. JEN PRO DNEŠEK SI DÁM VELMI ZÁLEŽET NA
SVEM VYSTUPOVÁNÍ - obléknu se střídmě, nebudu
zvyšovat hlas, budu se chovat zdvořile, nikoho
nebudu kritizovat, ani si nebudu myslet, že mám
opravovat či polepšovat někoho kromě sebe
samého.
3. JEN PRO DNEŠEK BUDU ŠŤASTNÝ Z JISTOTY, ŽE
JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ.
4. JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM
OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH SI MYSLEL, ŽE SE VŠECHNY
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBÍ MÝM PŘÁNÍM.
5. JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI DESET MINUT ZE SVÉHO ČASU DOBRÉMU ČTENÍ. Jako
je potrava nevyhnutelná pro život těla, tak je dobré čtení potřebné pro život duše.
6. JEN PRO DNEŠEK UDĚLÁM DOBRÝ SKUTEK A NIKOMU O TOM NEŘEKNU.
7. JEN PRO DNEŠEK UDĚLÁM NĚCO, DO ČEHO SE MI NECHCE. Kdybych se cítil
něčím dotknutý, udělám všecko pro to, aby to nikdo nepoznal.
8. JEN PRO DNEŠEK SI UDĚLÁM PROGRAM DNE. MOŽNÁ JEJ NEDODRŽÍM DO
POSLEDNÍHO PUNTÍKU, ALE UDĚLÁM SI HO. A budu se chránit dvou neduhů:
unáhlenosti a nerozhodnosti.
9. JEN PRO DNEŠEK BUDU PEVNĚ VĚŘIT, NAVZDORY ZDÁNÍ, ŽE DOBROTIVÁ BOŽÍ
PROZŘETELNOST SE O MĚ STARÁ JAKO O NIKOHO JINÉHO NA CELÉM SVĚTĚ.
10. JEN PRO DNEŠEK SE NEBUDU BÁT. A PŘEDEVŠÍM SE NEBUDU BÁT TĚŠIT SE ZE
VŠEHO, CO JE KRÁSNÉ A VĚŘIT V DOBRO.
Kontemplativní meditace
Naše dny jsou často naplněny promýšlením, plánováním a děláním a naše vztahy
k bližním tím často trpí. Ticho, pokoj a pozorné vnímání našeho okolí se nám občas
odcizily. Kontemplativní meditace je duchovní cvičení, které nám může pomoci si tyto
hodnoty znovu osvojit. Meditace je pro ducha stejně přirozená, jako dýchání pro tělo.
Meditace je starobylá duchovní disciplína a tvoří trvalou součást křesťanské tradice. Je to
jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka. Je to cesta ke spojení
s Duchem Krista.

HOSPODAŘENÍ
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.787,- Kč (květen), 2.330,- (červen)
Dvory n/L - 2.280,- Kč (květen), 965,- (červen)
Suchdol n/L - 2.812,- Kč (květen), 3.575,- (červen)

Sbírky na potřeby diecéze:
Č. Velenice - 1.290,- Kč
Dvory n/L - 1.135,- Kč
Suchdol n/L - 1.650,- Kč

Č. Velenice
Díky společnému úsilí se podařilo zastínit plot kolem celé farní zahrady, což vytvoří
soukromější atmosféru uprostřed města a zároveň bude chránit před větrem. Také bych
velmi rád poděkoval všem, kdo se podíleli na úklidu sklepa fary, který to po mnoha letech
hodně potřeboval.
Dvory n/L.
V našem dvorském kostele proběhlo pár změn. Pan Beníšek udělal krásné nové
klekátko. Šikovní muži Šandlovi a Machovi společnými silami instalovali nové LED
halogeny, které nejenom zlepší osvětlení kostela, ale zároveň sníží náklady za elektřinu.
Při té příležitosti také převěsili dva velké obrazy Panny Marie tak, aby byly dobře vidět.
Ani naše mladá rodina Oesterreicherů nezahálela a krásným způsobem zakryla
dekorativní látkou škaredou zeď kolem oltáře, která bohužel kvůli vlhkosti znovu a znovu
opadává.
Obec Dvory n/L. vyjádřila zájem o koupi fary, nyní je jejich dopis na biskupství, které
na něj bude reagovat.
Suchdol n/L
Poslední květnový den odsouhlasilo městské zastupitelstvo dotaci 120.000,- na
výmalbu kostela a 30.000,- na činnost farnosti. Za tuto štědrost jsme velice vděčni,
zároveň to znamená, že již brzy (v srpnu) začnou práce spojené se sanací stropu
a malováním kostela. Bude proto potřeba, abychom vyklidili kostel a připravili jej na
malování, datum brigády se brzy dozvíte.
Podařilo se mi zdarma získat přes deset matrací v Praze, které na faru přivezl pan
Dvořák z Cepu, který byl tak hodný. Budou sloužit hlavně pro pobyty dětí, aby nemusely
spát na zemi.
Také z fary konečně zmizely uskladněné věci, které blokovaly jednu z velkých
místností, a v dalších místnostech uklidila sestra Anežka, za což ji touto cestou děkuji,
protože tak bude naše fara použitelnější pro různé akce a pobyty.
V těchto týdnech se budeme
snažit předělat a zprovoznit
koupelnu v prvním patře, kdo by
rád přiložil ruku k dílu, ať se mi
ozve.
P. Tomáš

/ foto z poutní
v Krabonoši

mše

sv.

Meditace je modlitba srdce. Souvisí s duchovní moudrostí, která bytostně patří ke
křesťanství. Těžiště v ní se přesouvá od myšlení k srdci, k přítomnosti Boží v nás.
V meditaci obracíme naši pozornost od nás ke Kristu. Meditace je kontemplativní způsob
modlitby.
Stručně se dá říct, že podstatou meditace je věta apoštola Pavla z listu Galatským:
“Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus”.
Když Ježíš řekl, že jen jako děti můžeme vstoupit do království Božího, myslel tím, že
máme být prostí. To je pro nás to nejtěžší. Jsme složití, sebevědomí, analytičtí, zranitelní.
Meditace je způsob, jak dojít k této prostotě a uzdravení. Je to nejpřímější cesta, jak
poznat, že jsme milované děti Boží.
Ježíš zdůrazňoval, že modlitba se děje uvnitř srdce a že k ní není třeba mnoho slov,
neboť Otec sám ví, co potřebujeme. Meditace očišťuje srdce, tak, abychom uzřeli Boha.
Ježíš sám řekl: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha,“ (Mt 5,8). Toto zření
Boha se nazývá kontemplace. Meditace je jen prostředek k tomuto cíli. Ježíš je naším
největším učitelem kontemplace. Meditace a kontemplace mají své místo i uprostřed
našeho uspěchaného způsobu života.
Sv. Pavel říká: Nevíme, jak se modlit, ale duch sám se modlí v nás. „Nežiji již já, ale žije
ve mně Kristus.“ Skrze tuto jednotu s Kristem vstupujeme do jeho zkušenosti Otce. A to
je pravý směr všech našich forem modlitby. Ale je třeba zabudovat kontemplativní
dimenzi do celého života a integrovat tyto chvíle ztišení a oproštěnosti do jiných forem
modlitby. Účinek bude ten, že se člověk otevírá Boží přítomnosti nejen v čase modlitby,
ale v každém aspektu svého života.
Meditace má tři jednoduchá pravidla. Prvním z nich je nemít žádné nároky nebo
očekávání, co se má dít, a pokud by se něco dělo, prostě si toho nevšímat. Takto lze
jednoduše popsat chudobu ducha – nemít žádné nároky či očekávání a vše, co se děje,
nechávat být.
Druhým pravidlem je nesrovnávat svou zkušenost se zkušeností druhých lidí, ať je to
sv. Jan od Kříže nebo Thomas Merton či člověk, co sedí vedle vás. Svou zkušenost
nemusíme srovnávat vůbec s nikým. Můžeme se od druhých lidí učit, ale srovnávání
nemá žádný význam. Každý z nás je jedinečný. A poslední třetí pravidlo - meditaci žít.
Neoddělovat čas trávený meditací od života, ale vidět, že obojí je vzájemně propojené
a že plody meditace je třeba objevit v našem každodenním životě. Výsledky bychom tedy
neměli hledat v době meditace samotné, ale přímo v životě. A dost možná to budou
druzí a jejich odezva, z čeho začneme opravdu poznávat, jaká změna se v nás odehrává.
Kdo máte o tuto duchovní cestu zájem a rádi byste ji lépe poznali a chtěli byste se
pravidelně scházet ke společné meditaci, spojte se prosím se mnou
P. Tomáš (velenice@dicb.cz, 608859348)


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


MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:

Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 18.00, mše sv. v DS úterý 4. 7., 1. 8. v 15.00
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 18.00
Rapšach – pátek 18.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 18.00
V týdnu od 10. 7. do 14. 7. mše sv. v týdnu nebudou
Společenství v Č. Velenicích – Lectio divina ve čtvrtek po mši sv. o prázdninách nebude
Modlitby růžence - před každou mší sv. a také v tyto dny:
Suchdol n. L. - pátek v 8.00 modlitba růžence v kapli sv. Jana Nepomuckého
V Č. Velenicích o prázdninách pravidelná modlitba růžence v pondělí nebude.
Účelové sbírky při mši sv. na potřeby farnosti – v neděli 16. 7. a 13. 8.
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Dvory n. L. – neděle 20. srpna v 8.15
Letní tábory
Ministrantský tábor – Velké Pavlovice, 9. – 15. 7.
Farní tábor – Nová Cerekev, 20. – 27. 8., po táboře bude následovat týden s vedoucími
tábora a s „odrostlými“ dětmi, zázemí na faře v Suchdole n. L.


Celostátní setkání mládeže v Olomouci: 15. – 20. srpna
Události v měsíci září:
So 23. 9. – Celodiecézní pouť na Klokotech u Tábora
Karmelitánské knihkupectví na nové adrese: Od konce června budete moci navštívit
Karmelitánské knihkupectví na nové adrese Na Sadech 19, České Budějovice.
Upozorňujeme, že během měsíce mohou být změny v uvedeném programu.

Stručné kalendárium na prázdniny:
Po 3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola
St 5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy, státní svátek
Čt 6. 7. – sv. Marie Goretiová, státní svátek –
Den upálení mistra Jana Husa
Ne 9. 7. – 14. neděle v mezidobí
Út 11. 7. – svátek sv. Benedikta, patrona
Evropy
Ne 16. 7. – 15. neděle v mezidobí, Panna
Maria Karmelská
So 22. 7. – sv. Maria Magdalská
Ne 23. 7. – 16. neděle v mezidobí, sv. Brigita
Út 25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola
St 26. 7. – sv. Jáchym a Anna
So 29. 7. – sv. Marta
Ne 30. 7. – 17. neděle v mezidobí
Po 31. 7. – sv. Ignác z Loyoly

Pá 4. 8. – sv. Jan Maria Vianney
So 5. 8. – Posvěcení římské baziliky P. Marie
Ne 6. 8. – 18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
Út 8. 8. – sv. Dominik
St 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
patronky Evropy
Čt 10. 8. – svátek sv. Vavřince
Ne 13. 8. – 19. neděle v mezidobí
Út 15. 8.- Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Ne 20. 8. – 20. neděle v mezidobí
Út 22. 8. – Panna Maria Královna
Ćt 24. 8. – svátk sv. Bartoloměje, apoštola
Ne 27. 8. – 21. neděle v mezidobí, sv. Monika
Po 28. 8. – sv. Augustin
Út 29. 8. – Umučení sv. Jana Křtitele
Pá 1. 9. – Světový den modlitb za stvoření

