V případě islámu se může zdát, jako by ani nešlo rozlišovat mezi fakty a názory a jako
by různé výroky v tomto ohledu nebyly verifikovatelné. Ostatně, kdo by o to stál. Lidé se
často už ani neptají, zda je to pravda či nepravda, ale zda je to pro nebo proti muslimům.
Často taky rozhoduje síla hlasu a množství „liků“; populisté napříč zdejším politickým
spektrem už dávno pochopili, že sebevíce nekompetentní „experti na islám“ se nakonec
stanou přijatelnými, mají-li dostatečnou výdrž (Jiří Kobza s Klárou Samkovou by mohli
vyprávět).
Před časem obdrželi zdejší poslanci a senátoři (podobně jako jejich slovenští kolegové)
„informační balíčky“ o islámu, aby – nedej bože – jim nějaká nesprávná knížka o islámu
nepopletla hlavu a v době, kdy protiislámskou hysterii vystřídalo většinové poklidné, leč
pevné, protiislámské uvědomění, lze důvodně předpokládat, že nejedna hloupost v tomto
směru ještě padne na živnou půdu, jako všemožné internetové aktivity bojující proti
„multi-kulti“ na českých školách (pod čímž se může schovat opravdu ledacos) nebo
kupříkladu iniciativa spolku Éra žen advokátky Samkové za správné informování o islámu v
našich knihovnách, jež navzdory své absurdnosti, jak se zdá, má celkem solidní ohlas mezi
uvědomělými knihovníky napříč Českou republikou.
Kdokoliv by se náhodou pokusil uvádět nepravdy na pravou míru, je pak automaticky
zaškatulkován coby zastánce muslimů, a tudíž spolehlivě diskvalifikován ze hry. I jinak
seriózní Česká televize i Český rozhlas si musejí být dobře vědomi, že podstatná část
populace chce, jde-li o islám a muslimy, slyšet něco jiného než řeči odborníků, které
ostatně nepříliš korespondují s tím, co běžně najdeme na internetu, a tak k tomuto
náboženství často raději nechávají promlouvat „známé osobnosti“, které mnohdy jen
převádějí do kultivovanějšího jazyka převažující internetové moudrosti. A tak se kruh
uzavírá.


Jan Křtitel připravoval lidi na příchod Pána Ježíše. Na obrázcích vidíme, jak o Něm zrovna
mluví.

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
ČESKÉ VELENICE, DVORY N/L.,

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

PROSINEC 12/2017 8. ročník
„Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo.
Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu.“ Iz 45, 19b-20
Milé farnice a milí farníci!
Za pár dní začneme prožívat Advent, období postupného ztišení a uklidnění se v
přípravě na krásnou oslavu narození našeho Spasitele. Letošní
Advent bude nejkratší možný, protože se nám Štědrý den bude
překrývat se 4. nedělí adventní. Bylo by pěkné, kdyby si na
začátku Adventu každý našel chvilku na krátkou modlitbu, v níž
může prosit Boha o milost a sílu se ubránit předvánočnímu
“šílenství”, které v naší konzumní společnosti v tuto dobu již
pravidelně propuká. Zkusme prožít Advent opravdově po
křesťansku!
Třeba zjistíme, že pak i vánoční svátky pro nás nabudou
zcela jinou hloubku a význam a radost z jejich prožití nevyprchá
tak rychle, jako vůně po vánočním stromečku v našem obyváku.
Přál bych Vám všem (nejenom těm, kdo mají malé děti),
abyste se dokázali opravdově ponořit do sváteční atmosféry vánoční doby, abyste si ji
dokázali naplno užít a na těch pár dní se nechali naplno okouzlit a ovládnout tím
nejúžasnějším tajemstvím - že se Bůh stal člověkem.
Přeji Vám pokojný Advent a šťastnou vánoční dobu
P. Tomáš Vyhnálek, omi
kněz
Přehled vánočních mší svatých
SO 23. 12.
s nedělní
platností

České
Velenice
Dvory nad
Lužnicí
Krabonoš
Použito z www.kanan.cz. Na tomto webu zaměřeném na katecheze na neděli pro děti najdete
také inspirace na adventní cestičku „Se svatými do Betléma“ a další.
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 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v prosinci 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 (kromě 24. 12.), čtvrtek 17.00
Dvory n. L. – neděle 8.15 (kromě 24. 12.), úterý 17.00
Rapšach – pátek 17.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30 (kromě 24. 12.), středa 17.00 - pozor, změna
v místě konání středeční mše sv.
Bohoslužby v Domově seniorů v Č. Velenicích – úterý 5. 12. mše sv., bohoslužby slova
v úterý 12. a 19. 12.
Změna středečních mší svatých v Suchdole n/L.
Se začátkem Adventu, tedy od prosince, dojde ke změně středečních mší svatých.
Vzhledem k dlouhodobé malé účasti na těchto mších (často jsme na mši jen dva nebo tři),
bude tato mše svatá sloužena v kostele pouze první středu v měsíci. Ostatní středy bude
sloužena po domech našich nemocných, kteří se dlouhodobě nemohou účastnit farních
mší svatých. Tyto “domácí mše” budou samozřejmě přístupné všem, kdo se budou chtít
zúčastnit, aktuální místo bude vždy oznámeno v ohláškách v kostele i na internetu.
Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 17.45 jednou za 14 dní:
Lectio divina - Kniha Sirachovec – 7. a 21. prosince
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
So 2. 12 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.
Ne 3. 12. v 9.30 – Poutní mše sv. k poctě sv. Mikuláše
So 9. 12. v 6.30 – Roráty - světelným průvodem půjdeme z farního dvora do
kostela, kde bude rorátní mše sv., poté společná snídaně na faře
So 23. 12. v 18.00 – Putování za betlémským světlem (po mši svaté)
Začneme vánoční hrou na podiu před Městským úřadem, poté zpívání koled (v
případě špatného počasí celé v kostele), možnost si odnést betlémské světlo
z kostela.
Pozvání do Č. Velenic
So 16. 12. v 6.30 – Roráty - světelným průvodem půjdeme z farního dvora do
kostela, kde bude rorátní mše sv., poté společná snídaně na faře
Pozvání do Dvorů nad Lužnicí
Ne 24. 12. od 15.00 – Bohoslužba slova s betlémskou hrou v kostele

Svatý Florian v Halámkách
Na konci října jsme oslavili spolu s obcí Halámky a sborem dobrovolných hasičů
významnou událost - otevření nové zbrojnice. Při této příležitosti byla požehnána
nejenom nová zbrojnice, ale také soška svatého Floriana, která pak byla
slavnostně umístěna na štít nové základny hasičů. Svatý Florian je ochráncem před
nebezpečným ohněm a zároveň patronem hasiček a hasičů. Přejeme SDH Halámky, aby
jim nová zbrojnice dobře sloužila a aby je svatý patron věrně chránil!


Něco o islámu
Předkládám Vám zde ve zkrácené podobě zamyšlení jednoho z našich nejvýznamnějších
odborníků na islám. Je důležité v naší době, v níž pravda hraje stále menší roli, si
uvědomit, kdo a proč se snaží manipulovat naše názory a postoje. Kdo by chtěl toto téma
hlouběji prozkoumat, dopořučuji knihu Atlas muslimských strašáků: aneb Vybrané
kapitoly z "mediálního islámu”.
Debaty o islámu v českém prostředí
Bronislav Ostřanský
Není pochyb, že vyhrocená ideologičnost zdejší debaty o islámu pozvolna vystřídala
jakoukoliv snahu o věcnost (akademické a nečetné další oázy na tom bohužel mnoho
nezmění), zkrátka znalosti netřeba, cení se především správný postoj (o „islamologické
agendě“ prezidenta Zemana škoda psát, tu nezřídka oceňují i ti, kteří mu jinak nemohou
přijít na jméno), ovšem různé skoky ode zdi ke zdi se zdaleka netýkají jen islámu; stačí jen
připomenout zdejší většinové postoje k izraelsko-palestinskému konfliktu, kde o co menší
informovanost, o to ráznější vystoupení, politiky nevyjímaje.
V případě islámu ono pomyslné portfolio, „co přece chtějí lidé slyšet“, už dávno zahnalo
odborníky (paradoxně diskvalifikovaných svou vlastní odborností) do role okrajového
žánru; a mohou být vlastně rádi, když tu a tam o jejich názor projeví zájem veřejnoprávní
média (a to jen v dílčích, zpravidla úzce specializovaných, kauzách) a o tom, že by jejich
pohled na islám se mohl měřit s oblibou různých islamofobních kreativců mezi
podstatnou částí zdejších novinářů a politiků (čest nepočetným výjimkám), ovlivňujícími
zdejší veřejné mínění, se jim může opravdu jenom zdát.
Obecně také platí, že množství nesmyslů o islámu, které zde zapustilo pevné kořeny, je
tak značné, že jeden další se snadno ztratí. A na to patrně mnoho pisatelů o islámu také
spoléhá – a to zdaleka nejen z periodik, které na „muslimskou kartu“ vsadili systematicky
(viz např. týdeník Reflex) a kde nad snahou rozlišovat mezi fakty a dojmy v tomto ohledu
patrně už dávno zlomili hůl. Jde-li o „muslimskou agendu“, rozdíl mezi bulvárem
a mainstreamem se pozvolna smrsknul na minimum, což ale není české specifikum.
Zdaleka přitom nejde jen o to, kolik lidí vyhledává kvalitu a kolik hltá brak, to by bylo
stejně smysluplné, jako se rozčilovat nad tím, kolika lidem plní večery Ordinace v růžové
zahradě a kolik lidí čte Joyce. O medicíně si přece také můžeme z knihkupectví přinést
stohy skript a odborných publikací a vedle toho nůše rad různých „zastánců zdraveného
rozumu“. Přijde-li však na lámání chleba, všeobecně se očekává, že lékař je ten
kompetentní nebo přinejmenším kompetentnější.

Adventní koncerty v neděli 17. 12. 2017, účinkuje Pěvecký sbor Kaplice
 Krabonoš v 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele
Suchdol nad Lužnicí v 18.00 v kostele sv. MIkuláše
Pěvecký spolek Kaplice je smíšený pěvecký sbor se zaměřením na duchovní i světskou
hudbu od renesance po romantismus. Sbor
vystupuje již více než 13 let, zpívá většinou
bez doprovodu, popř. s rytmickými nástroji,
má 18 členů a vede jej sbormistr Josef
Menšík. Sbor se každoročně účastní různých
festivalů pěveckých sborů, jak v tuzemsku,
tak v zahraničí, pravidelně koncertuje také v
Kaplici a okolních obcích.
Z programu adventního koncertu: Break
Forth, O Beauteous Heavenly Light (J. S.
Bach), Good King Wenceslas, Nearer My
God To Thee, Coventry Carol, Jesu Dulcis
Memoria (T. L. de Victoria), Down The River To Pray a další.
Vánoční koncerty Komorního orchestru při ZŠ Rapšach pod vedením Františka Cvrčka
 Úterý 26. prosince - 15.00 Rapšach; 17.00 Chlum
 Pátek 29. prosince - 17.00 Cep; 19.00 Suchdol
 Sobota 30. prosince – 15.00 Třeboň; 18.00 České Budějovice

Suchdol n/L.
Desátého listopadu jsme se sešli na faře v Suchdole, abychom probrali záležitosti spojené
s proběhlou a plánovanou výmalbou našeho kostela. Poučeni letošním průběhem prací,
jsme si ujasnili a naplánovali, co všechno je třeba udělat příští rok. Týká se to hlavně
opadávajících omítek, zlepšení osvětlení a stejně tak ozvučení. Ze společné diskuze také
vyplynulo, že časem odstraníme malý lustr a chybějící lustry nahradíme modernějším
a výkonějším osvětlením. Zárověň se tím více otevře vnitřní prostor kostela.
Minulý týden jsem podal žádost o dotaci od Města Suchdol n/L a brzy bude podána
i žádost o krajskou dotaci, proto Vás prosím, abyste tyto přípravné kroky další fáze
výmalby našeho kostela doprovodili svou modlitbou.
Slavnostní události
Pouť ke cti svaté Anežky
Sobota, 18. listopadu, byl slavnostní den pro česko-velenickou farnost. Slavili jsme
totiž patronku našeho kostela, svatou Anežku Přemyslovnu. Učinili jsme tak již tradičně ve
společenství s věřícími z okolních českých i rakouských farností. Mši svatou sloužil
novokněz a můj spolubratr z kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné,
P. Petr Dombek, který svou promluvu
zaměřil na důležitost služby chudým po
vzoru svaté Anežky v souvislosti s
celosvětovým dnem chudých vyhlášeným
papežem Františkem na neděli 19.11.



Tříkrálová sbírka 2018 v Suchdole nad Lužnicí
I na začátku roku 2018 do našich domácností zavítají králové a budou hlásat pokoj
a radost. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás
a pomoci jim.
V Suchdole nad Lužnicí vybíráme peníze v rámci Tříkrálové sbírky jako farnost a podle
předepsaných podmínek a vypsaného záměru je přes rok využíváme. Vybrané peníze
v roce 2017 jsme využili např. – pro volnočasové aktivity s dětmi (příspěvky na tábor, na
výlety), pomoc lidem v nouzi, matkám samoživitelkám, nebo jak dar českým i zahraničním
organizacím: pro Občanskou poradnu Oblastní charity Třeboň, kde jsou peníze mimo jiné
také na fyzioterapeutickou dílnu Motýl aj.
Obracíme se tedy na vás s prosbou – sháníme nejen děti - koledníky a vedoucí
skupinek, koledovat budeme nejspíš v pátek, v sobotu a v neděli od 5. do 14. ledna
2018. V případě zájmu se hlaste u sestry Ivy Anežky.
Hospodaření
Příští sbírka na opravy a provoz farností bude v neděli 17. 12.
Sbírka na Charitu ČR:
Č. Velenice - 1.062,- Kč
Dvory n/L - 785,- Kč
Suchdol n/L - 2.332,- Kč

Překrásným zpěvem doprovodili
naši mši členové sboru z Gmündu
Nové Město. Přítomna byla i starostka
Gmündu, paní Helga Rosenmayer. Při
mši drželi čestnou stráž členové SDH
Č. Velenice se svým praporem, na
němž mají vyobrazen náš kostel. Po
vzoru starokřesťanské tradice, kdy
první křesťané potom co sdíleli
eucharistii u stolu Páne, sdíleli také
pokrmy u jídelního stolu, následovalo po bohoslužbě agapé na faře a farní zahradě.
Rád bych jménem farnosti poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci
této radostné a velmi vydařené události. P. Tomáš

