První svaté přijímání
Vážení rodiče,
pokud chcete, aby Vaše dítě v tomto školním roce přijalo poprvé svátosti smíření
a eucharistie, máte možnost přihlásit je na přípravu. Příprava bude zahájena koncem
listopadu nebo na začátku prosince. První setkání je určeno jak pro děti, tak i pro
rodiče. První svaté přijímání bývá některou neděli koncem měsíce května nebo
začátkem června, obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice.
K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí
minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování
náboženství či jiné odpovídající katecheze. Dítě přihlašují výhradně rodiče tak, že
odevzdají vyplněnou přihlášku panu farářovi. Pro přijetí svátosti je nutná jistá dávka
náboženské praxe u dítěte (dítě je zvyklé slavit nedělní mši sv. a modlit se) a jistá
záruka pokračování svátostného života po prvním přijetí svátostí. Všechny ostatní
podrobnosti Vám rád zodpovím při přihlašování Vašeho dítěte, případně v průběhu
samotného kurzu.
Děkuji Vám a těším se na vzájemnou spolupráci.
P. Tomáš Vyhnálek, omi – farář
email: velenice@dicb.cz mobil: 608 857 348
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ŘÍJEN 10/2017 8. ročník
“Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno,
budu zpívat, prozpěvovat žalmy.“ Př 18,10; 19,2
Milí přátelé, sestry a bratři!
Dny se pomalu krátí a čas utíká o něco rychleji, než v pomalých letních dnech, a proto
bych se rád už nyní zamyslel nad naším vztahem k zesnulým, který se zvláště projevuje na
Dušičky, na samém začátku listopadu, při svátku zemřelých.
Leckoho může napadnout otázka, proč se vůbec za zemřelé modlit, proč na ně
vzpomínat, proč chodit na hřbitov, má to smysl? Křesťanská odpověď je jednoznačná,
ANO! Má to smysl a naše křesťanská víra nás nabádá, abychom tak činili, jak ve
společenství, tak i soukromě. Jeden z důvodů je, že modlitba nám pomáhá, nám živým
pomáhá utišit náš zármutek, proměňuje nás vnitřně a činí nás lepšími, modlitba
a vzpomínka nám dělá dobře a utěšuje nás.
A na to navazuje hned další důvod: modlitba a vzpomínka na naše zemřelé nám
pomáhá uzdravit a urovnat náš vztah k nim. Když zemře někdo nám blízký, je přirozené,
že cítíme určitou míru provinění, nejen proto, že ten člověk zemřel a my žijeme dál, ale
také proto, že jsme s ní nebo s ním neměli zrovna nejdokonalejší vztah, jak už to tak lidsky
bývá. Zůstává mezi námi něco nedokončeného. A právě modlitba za tohoto člověka nám
může pomoci urovnat věci, které mezi námi zůstaly bolestivě otevřené.
A to nás dostává k samotnému jádru věci. Modlíme se a vzpomínáme na zesnulé,
protože věříme v život věčný a společenství Božího lidu. Věříme, že život pokračuje i za
hranicí smrti, a stejně tak pokračuje i náš vztah s našimi zesnulými. Láska, přítomnost
a propojení sahají až za smrt. Modlíme se za zemřelé, abychom s nimi zůstali ve spojení.
Stejně tak jako když můžeme držet jeho či její ruku, když umírá, a je to nepopsatelnou
posilou a útěchou pro nás oba, tak také můžeme držet obrazně ruku tohoto člověka i po
smrti, zůstávat s ním nebo s ní v láskyplném spojení.
Zároveň je modlitba za zemřelé nejenom útěchou pro nás, ale je také podporou
a posilou pro naše milované, kteří zesnuli. Jak? Stejně jako je milující vzájemná
přítomnost posilou a potěchou zde v tomto životě. Představte si malé dítě, které se učí
plavat. Jeho maminka se to za něj nemůže naučit, ale pokud je přítomna a povzbuzuje své
dítě ze břehu, stává se úsilí a učení dítěte ve vodě mnohem snazším. A stejně tak to platí
pro člověka, který si musí zvyknout na život v nebi. Modlitbou za zemřelé s nimi sdílíme
bolesti spojené se zvykáním si na nový život. Částečné je tato bolest spojená
s odloučením se od tohoto světa a přijetím bytí v nebi, uvědoměním si objetí dokonalou
láskou navzdory vlastní nedokonalosti. Proto je tak důležité doprovázet naše zemřelé

zvláště během tohoto přechodu pohřbem a smutečními obřady na hřbitově, aby cítili naši
podporu, stejně jako cítí podporu své maminky dítě, které se se strachem učí plavat.
Závěrem mi dovolte pozvat všechny z Vás, kdo byste se chtěli pomodlit nebo
zavzpomínat na své zesnulé, na hřbitovy, kde v 16 hodin proběhne společná modlitba za
zemřelé a požehnání hrobů, a potom v 17 hodin na zádušní mše v kostelích (můžete
s sebou vzít fotografie svých zesnulých).
Přeji Vám všem pokoj a dobro

P. Tomáš Vyhnálek, omi
MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:

Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 18.00
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 18.00
Rapšach – pátek 18.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 18.00
Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 18.45 jednou za 14 dní:
Lectio divina - Kniha Sirachovec,
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

Změna času z letního na zimní a změna času mší sv. v týdnu
Ze soboty 28. na neděli 29. října se mění čas z letního na zimní. Mše sv. v zimním čase
budou tedy ve všedních dnech od 1. 11. v 17.00.
Modlitby za zemřelé na hřbitově a žehnání hrobů v 16.00 a mše sv.v 17.00:
úterý 31.10. Dvory n. L.
středa 1.11. Suchdol n. L.
čtvrtek 2. 11. Č. Velenice
pátek 3.11. Rapšach
Pozvání do Suchdola n. L.
Ne 8. 10. Suchdol n. L. na farní zahradě – Turnaj ve vybíjené: 1 družstvo
tvoří 5 členů + kapitán; do 7. 10. je zaregistrujte na:
hojkova.iva@seznam.cz, nebo osobně u Ivy. Pokud byste měli zájem, ale
nedáte dohromady družstvo, nevadí, přijďte také.

So 14. 10. Suchdol n. L. na faře – Ministrantská schůzka od 10.00 do 12.00
Budeme hrát hry, něco nového se naučíme, procvičíme si ministrování
v kostele a vše zakončíme společným obědem.

Čím to je, že staré dobré křesťanství už neláká, neprovokuje a nevzbuzuje otázky? Čím
to je, že nám většinou pro náš vztah s Bohem stačí nedělní mše svatá a to je vlastně
jediná příležitost v týdnu, kdy potřebujeme kněze? Čím to je, že kurzy jógy, židovských
tanců, aerobiku a východní filozofie jsou narvané k prasknutí a setkání nad modlitbou
nepřitáhne skoro nikoho?
A tak si my, kněží, kteří jsme byli vysvěceni s touhou sloužit do roztrhání těla,
s představou, že budeme hlasateli spásné zvěsti evangelia, pomalu, jak nás život otlouká,
zvykáme na to, že ona služba moc není v poptávce a není moc uší, které by evangelium
chtěly slyšet. Zvykáme si na to, že kněžství je ve výzkumech veřejného mínění považováno
za jedno z nejzbytečnějších povolání.
Což rozhodně nemá být stěžování si na svůj těžký úděl. Možná nás tím učí sám Kristus,
že on je Spasitelem, ne my. Možná si tím postupně uvědomujeme, že to nejdůležitější pro
naši spásu se nestalo, když zástupy hladově hltaly každé Ježíšovo slovo, ale když Ježíš,
naprosto neúspěšný a skoro všemi opuštěný, visel na kříži. Možná je ono snášení chudoby
toho, že od nás skoro nikdo nic nechce, nakonec tím nejdůležitějším, co můžeme jako
kněží pro své farnosti udělat.
P. Pavel Petrašovský
Stručné kalendárium na měsíc říjen:
Ne 1. 10. 26. Ne v mezidobí, sv. Terezie od
Dítěte Ježíše
Po 2. 10. – sv. andělé strážní
St 4. 10. – sv. František z Assissi
Čt – sv. Faustyna Kowalská
So 7. 10. – Panna Maria Růžencová
Ne 8. 10. – 27. neděle v mezidobí
St 11. 10. – sv. Jan XXIII., papež
Ne 15. 10. – 28. Ne v mezidobí, sv. Terezie
od Ježíše z Avily
Po 16. 10. – sv. Hedvika, sv. Markéta
Alacoque
Út 17. 10. – sv. Ignác Antiochijský

St 18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty
So 21. 10. – sv. HIlarion, bl. Karel Rakouský
Ne 22. 10. – 29. Ne v mezidobí, Den
modliteb za misie , sv. Jan Pavel II., papež
Čt 26. a Pá 27. 10. – podzimní prázdniny
So 28. 10. – svátek sv. Šimova a Judy,
apoštolů. Státní svátek – Den vzniku
samostatného československého státu
Ne 29. 10. – 30. Ne v mezidobí., bl. Marie
Restitua Kafková
St 1. 11. – Slavnost Všech svatých
Čt 2.11. – Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé



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

Poslední týden prázdnin

Po našem táboře jsme se, starší táborníci, sešli na suchdolské faře, kde jsme strávili skoro
celý týden. Ti co chtěli, tak tam i přespali. Sešlo se nás tam docela hodně. Každý den jsme
měli naplánovaný nějaký program. Podívali jsme se třeba k Viktoriiným vodopádům nebo
do Zoo Dvorec a sjeli jsme si řeku Lužnici. Občas jsme hráli i různé hry. Třeba „Bang“ nebo
„Mőlky“. Některý večer nás někdo přijel navštívit z těch, co přes den nemohli, protože
třeba byli na brigádě. Ale bylo od nich hezké, že nás navštívili. Byl to hezky prožitý týden.
Marťa

Pozvání do Č. Velenic

So 14. 10. Č. Velenice v 18.00 na faře – povídání o Ikonoterapii
s pravoslavným duchovním P. Milanem Týmalem
Události mimo farnosti:
Pá 6. 10. Č. Budějovice - Pochod pro život: mše sv. v kostele „u Srdce Páně“ v 15.00, poté
v 16.30 začátek pochodu na Lannově třídě u Chelčického ulice
Pá 6. 10. Č. Budějovice v 19.00 – Benefiční koncert pro Diecézní charitu ČB Bratří Ebenů
„Čas holin“, rezervace vstupenek na portálu cbsystém, více na www.dchcb.cz

Suchdol nad Lužnicí
Věřím, že až budete číst tyto řádky, budou již práce v našem kostele skončeny.
Vzhledem k historickému průzkumu, nařízenému památkáři, došlo k měsíčnímu zpoždění.
Obavy z vážného poškození stropu se nakonec nepotvrdily, a proto nebylo třeba ho
sanovat, jak bylo původně plánováno. Malování a rozebrání lešení proběhne poslední
zářijový týden a s Boží pomocí budeme mít již 1. října mši opět v kostele.



Oprava kostela
v Rapšachu

Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.845,- Kč
Dvory n/L - 4.504,- Kč
Suchdol n/L - 2.902,- Kč

na bohoslovce diecéze:
Č. Velenice - 895,- Kč
Dvory n/L - 1.577,- Kč
Suchdol n/L - 940,- Kč

Účelévé sbírky budou:
Sbírka na potřeby farností - 15. října.
Sbírka na Papežské misijní dílo - 22. října
České Velenice
Na začátku září nám firma Jordák natřela střechu věže, čímž bude nyní ochráněna na
další desetiletí. U příležitosti těchto prací na střeše věže kostela zároveň umístili osvětlení
kříže, který nyní svítí jako symbol křesťanství krásně do okolí.
Také se nám podařilo společnými silami zkrotit divoce rostoucí trávu na velké farní
zahradě. Všem pomocnicím a pomocníkům jménem farnosti děkuji.
Krabonoš
Kostel navštívili památkáři z Českých Budějovic
a z Třeboně, kteří konstatovali dobrý stav zajištění
památky díky střeše a zdem v relativně dobrém
stavu. Upozornili ale také na hrozící nebezpečí,
zvláště možnost poškození oltářní fresky, pokud
nebude restaurátorsky zajištěna v nejbližší době.
Konečně se nám podařilo opravit střechu.
Zacelila se díra, kterou teklo přímo do kostela,
a nahradily se všechny střešní tašky, které byly
vadné či chyběly.
Kostel také navštívil statik, který vypracuje
statický posudek, na jehož základě bude možné
zpracovat projekt na obnovu kostela.
Rapšach
I v letošním roce pokračuje rekonstrukce
celého kostela, která je naplánována na několik
let. V tomto roce se opravuje levá strana kostela.
Práce, které probíhají pod přísným dozorem
památkářů, budou hotovy do konce září.



Rád bych se s Vámi podělil o následující zamyšlení jednoho kněze, na něž jsem náhodou
narazil ve farním zpravodaji jedné farnosti plzeňské diecéze. Když jsem následující slova
četl, tak jsem si říkal, že sám bych to lépe nevyjádřil, a proto zde uvádím celý text:
Chudoba kněze
V úterý odpoledne bylo náboženství pro předškoláky. Přišli na něj Majda a Vašík
Koutečtí. V úterý večer bylo setkání nad karmelitánskou modlitbou v počtu tří lidí. Ve
středu přišli v Plzni na program po studentské mši svaté dva studenti. Ve čtvrtek bylo
setkání rodin. Dorazila Jana Stajnerová a o půl hodinu později Kalousovi a společně se
dohodli, že od příštího roku už setkání rodin nebude, neboť o ně není zájem.
V pátek byl v Novém Dvoře kněžský den a na něm měl přednášku pastorální teolog
Aleš Opatrný. Říkal v ní, že ke kněžství nutně patří chudoba a že nemyslí jen hmotnou
chudobu, ale především chudobu v tom, že o to, co kněz říká, není zájem. Kněz musí být
chudý v tom, že unese, když ho nikdo nepotřebuje. Biskup František se přihlásil do
diskuze s tím, že má naopak pocit, že ve společnosti roste poptávka po duchovních
hodnotách, že se lidé zas začínají zajímat o náboženství, nicméně Aleš Opatrný odvětil, že
to sice pravda je, ale téměř nikdo nehledá odpověď na své otázky po smyslu života
v křesťanství a už vůbec ne v církvi. Pravil, že lidé mají kněze rádi, pokud se s nimi baví
o opravě kostela jako historické památky v obci, o rybaření, pokud je mezi rybáři,
o včelaření, pokud je mezi včelaři, ale nikdo se ho většinou nezeptá na nic, co se týká
křesťanského učení nebo vztahu k Bohu. Lidé prý rádi přijdou na Noc kostelů podobně
jako chodí na Noc muzejní nebo noční prohlídky na zámcích, ale tím také končí jejich
zájem a pokud bychom si namlouvali, že v nich noční prohlídkou kostela vzbudíme otázky
po Bohu, byli bychom naivní.

