Dvory nad Lužnicí:
K 31. 1. 2017 bylo po vánočních sbírkách a po uložení na účet v pokladně 3 076 Kč a na účtu
61 721,32. Kostelní sbírky činily 29.755,-, z toho se odvedlo 2.300,- na Ukrajinu a 2.100,- na
misie, pro farnost tedy zůstalo 25.355 Kč. Za elektřinu v kostele se vydalo 2.312,a bohoslužebné výdaje byly 2.274,-.
Suchdol nad Lužnicí:
K 31. 1. 2017 bylo po vánočních sbírkách a po uložení na účet v pokladně 5.684 Kč a na účtu
44.538,93. Kostelní sbírky byly 91.300,-, z toho se při účelových sbírkách vybralo 18.900,(např. na Svatopetr. haléř 4.100,-, na Ukrajinu 2.600,-, na Diecézní charitu 2.600,- a na misie
4.100,-). Ve farnosti tedy zůstalo 72.400,-. Na bohoslužebné účely se vydalo 1.862 Kč, energie
na faře byly 27.223,61 a v kostele 3.735,-. Z podílu Tříkrálové sbírky se vydalo 40.231 Kč.
Rapšach:
K 31. 12. bylo po uložení na účet v pokladně 460 Kč a na účtu 54 049,81. Ve sbírkách se
vybralo 4.850,-. Dotace na opravu kostela činily 937.000 Kč, dary 130.000 Kč, opravy pak byly
za 1.157.117,69 Kč. Farnost Suchdol n. L. vrátila Rapšachu 30.000,-, 45.000,- však má ještě
vrátit.
XIII. farní ples
Farní ples, který se opět konal pro
všechny farnosti v restauraci U
Pávků v Suchdole n. L. se líbil
všem
zúčastněným.
K tanci
a poslechu hrál asi pro 73
účastníků již poněkolikáté za
sebou Regent Třeboň. Z bohaté
tomboly jistě každý něco vyhrál. A
tak se těšíme na příští ples. Velké
poděkování patří organizátorce
Martě Spurné a všem, co přispěli
do tomboly či jinak pomohli.

Umění žasnout
Při jednom modlitebním setkání napříč farnostmi
jsme děkovali za krásy zimní přírody.
Sdělovali jsme si zážitky, kdy jsme obdivovali
zasněženou a zmrzlou krajinu. Jistě mnozí z vás se
byli podívat na vodopády v Terezině údolí. Já jsem
tam s rodinou byla v jednu slunnou neděli, ani
zaparkovat jsme nemohli, co tam bylo lidí. Přivedlo
nás to k tomu, že jsme víc přemýšleli, jak Bůh působí
v našich životech.
Kéž umíme žasnout také nad tím, co každý den
s Bohem zažíváme a projevujeme mu vděčnost. Iva
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na březen 2017 je ve
středu 22. 2. 2017. Budeme rádi, když zašlete své podněty,
články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
SUCHDOL N/L., ČESKÉ VELENICE,
RAPŠACH, DVORY N/L. A KRABONOŠ
www.kostelyvitorazska.cz

ÚNOR 2/2017 7. ročník
“ Za ně prosím. ... V nich jsem oslaven... Otče svatý, zachovej je ve
svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.“ Jan 17,11
Milé farnice a farníci, drazí přátelé,
mám radost, že se na Vás mohu obrátit poprvé jako Váš “nový” kněz. Nový jsem
dal do uvozovek, protože jsme se už měli možnost poznat během mého vypomáhání
ve Vašich farnostech během adventu a Vánoc. Navíc si mě někteří ještě pamatují
z doby, kdy jsem kaplanoval v Gmündu, před dvanácti lety.
Na působení ve farnostech České Velenice, Dvory n/L, Krabonoš, Rapšach
a Suchdol n/L se těším, i když si jsem dobře vědom toho, že tento Váš kraj není
snadný, a vývoj posledních let ve správě farností pro Vás nebyl jednoduchý. Já sám
pocházím ze Znojma, a proto jsem na život v pohraničí zvyklý.
Mým velkým přáním je, aby se nám společně dařilo být živým společenstvím
shromážděným kolem Krista, skrze něhož a s ním a v něm jsme povoláni žít. Ježíš nás
vyzývá, abychom byli solí země - soli nemusí být hodně, aby změnila chuť celého
pokrmu a ani nás nemusí být hodně, abychom změnili atmosféru společnosti, v níž
žijeme. Stačí, když budeme žít opravdově a poctivě naši víru. Kéž nám v tom pomáhá
naše farní společenství, v němž každý najde své aktivní místo.
Přeji Vám všem požehnané masopustní dny.
P. Tomáš Vyhnálek, omi


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

MŠE SVATÉ a společné modlitby:

Dvory n. L.
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Suchdol n. L.

Č. Velenice

Rapšach
 s nedělní
platností

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00 
9.00

11.00

- půl hodiny před každou mší sv. modlitba růžence

České Velenice – Lectio divina ve čtvrtek po mši sv. cca od 17.45 jednou za 14 dní,
poprvé 16. 2., budeme pokračovat v knize Sirachovec – 18. kap.

Ve vikariátu: Dětská vikariátní pouť ve Strmilově v pátek 23. 6.
Ve farnostech: Letní tábor v Nové Cerekvi na faře od neděle 20. do neděle 27. 8. 2017

Ne 12. 2. - 6. neděle v mezidobí
Út 14. 2. - sv. Valentin
St 15. 2. - bl. Bedřich Bachstein a druhové
Ne 19. 2. - 7. neděle v mezidobí
- sbírka na Svatopetrský haléř
St 22. 2. - Svátek Stolce sv. Petra
Ne 26. 3. - 8. neděle v mezidobí
St 1. 3. – Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu

Ohlédnutí za událostmi

Dění mimo naše farnosti:
Přednášky Křesťanské akademie, pobočka Třeboň.
Pátek 17. 2. v 16.30 farní sál kláštera v Třeboni: Edith Steinová, sestra Terezie
Benedikta od Kříže, světice naší doby, přednáší Vladimír Petkovič
Pátek 24. 2. v 16.30 aula Gymnázia Třeboň - Stanislav ze Znojma. Osobnost a dílo
profesora teologie Pražské univerzity.
Třeboň: Sobota 25. 2. v 15.00 – Karneval pro malé i velké na faře
Chlum u Třeboně
Pátek 24. 2. v 17.30 v restauraci Růženka v Chlum u Tř. – Království Tonga – království
velryb. Cestovatelská přednáška s promítáním Prokopa Pitharta
Jindřichův Hradec
Sobota 18. 2. – Pěší pouť do Horní Pěny. Poutníci budou vycházet ve 12.30 od
kláštera sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci. V případě velmi špatného počasí PĚŠÍ ČÁST
poutě odpadá. PROGRAM: 14.00 modlitba v kapli v Dolní Pěně; 14.30 modlitba
růžence (kostel sv. Michaela Archanděla); 15.00 mše sv. (hl. celebrant P. Ivo Prokop)
Upozorňujeme, že během měsíce mohou být změny v uvedeném programu.

Správa farností Chlum u Třeboně a Lutová
Není jistě novinkou, že k našemu okruhu farností již nepatří farnosti Chlum u Tř.
a Lutová. Ty zůstaly ve správě kněží z Třeboně. Otec Martin spolu s otcem Jiřím mají na
starosti Třeboň, Majdalenu, Chlum u Tř., Lutovou a nově Novosedly n. N. s Mlákou a Stráž
n. N.
V Chlumu bude sloužena mše sv. každou neděli v 11.00 a ve Stráži nad N. v 9.00. V
Majdaleně a v Novosedlech nad N. bude mše sv. střídavě v 11.00. V létě pak budou
slouženy mše svaté v poutním kostele P. Marie v Mláce. Mše sv. v týdnu ještě domluveny
nejsou.

Přehled některých plánovaných aktivit v tomto roce
V republice: Národní pochod pro život a rodinu – sobota 22. 4. 2017 v Praze
Celostátní setkání mládeže v Olomouci od 15. do 20. 8.
Z diecéze: Postní duchovní obnova na DCŽM Ktiš v pátek 3. 3 od 18.00 a sobotu 4. 3.
do 13.00. Duchovní obnova je určena pro mládež od 13 let.
Diecézní setkání biskupů s mládeží v sobotu 8. 4. 2017 před Květnou nedělí v ČB

Nacházíme se v masopustní době, v době klidu mezi Vánocemi a Velikonocemi,
v době kdy se s Ježíšem na hoře učíme pravému křesťanskému životu. Slova a výzvy jako
„Vy jste sůl země a světlo světa“ jsme nedávno např. naplňovali, když jsme před
vánočními svátky hráli hru s poselstvím o Ježíšově narození nebo při tříkrálovém
koledování.
O Vánocích se uskutečňuje to, že Bůh je „Emanuel“ – tedy s námi. Poselství
o Božím milosrdenství jsme se v Suchdole n. L. již tradičně snažili jako farnost předat
lidem vánoční hrou večer před Štědrým dnem. Hlavním námětem bylo, že v jedné rodině
těžce nemocný tatínek byl v nemocnici a maminka se dvěma dětmi před Vánocemi
přemýšlela o příběhu narození Krista (děti o tom slyšely ve škole od jedné paní). Když
dětem četla babička vánoční příběh z Bible, přehrávaly ho pantomimicky ostatní děti.
Anděl tak lidem mimo jiné řekl: „ … v Ježíšovi přišel Bůh na svět, aby ukázal, že vás má
Bůh rád. Ježíš za svého života uzdravoval a uzdravuje i dnes, i když ho vy lidé nevidíte.
A nejen to. Ale také nemocného člověka uzdravit nemusí. Proč tomu tak je, nevíme ani
my andělé a že toho víme opravdu hodně.“ A také se lidé mohli dozvědět, že víc než
zdraví je láska a odpuštění - o tom by mohli vyprávět všichni kněží, zpovědníci
a nemocniční i vězeňští kaplani … Nejdřív to vypadalo, že budou děti hrát jen pro pár
rodinných příslušníků, nakonec ale bylo diváků dost a dětem se to opravdu povedlo. Po
vánoční hře si lidé za zpěvu koled odnesli domů „betlémské světlo“.
Stejně tak bych chtěla poděkovat všem, kteří po Novém roce chodili suchdolskými
ulicemi i v okolních vesnicích ve
velkém mrazu či chumelenici
při tříkrálové sbírce. Zajisté
jsme lidem rozdávali radost
a pokoj. A oni nás zase
odměňovali
pochvalou,
uznáním a příspěvky do
tříkrálových kasiček. Letos jsme
všichni dohromady přispěli 60
152 Kč.
V Chlumu u Tř. koledníci
vybrali 40 261 Kč. I jim a všem tamním dárcům patří díky. Iva
Hospodaření za rok 2016 našich farnostech:

České Velenice:
K 31. 1. 2017 bylo po vánočních sbírkách a po uložení na účet v pokladně 6.872,- Kč a na účtu
83 857,24. Kostelní sbírky byly 39.411,-. Při účelových sbírkách se vybralo 5.630,- (na
Svatopetrský haléř 1.500,-, na diecézní charitu 1.200,-, na bohoslovce 1.020,- na potřeby
diecéze 1.210,-), ve farnosti tedy zůstalo 33.781 Kč. Farnost také opět obdržela od Kulturní
komise 8.000,-, které upotřebila na Noc kostelů a pouť ke sv. Anežce. Bohoslužebné výdaje
činily 6.762,- a energie v kostele 6.881 Kč.

