FATIMA 1917 – 2017 – SLAVENÍ JUBILEA V ČR
Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. – 13. 9. 2017
pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100.
výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria převezme z místa zjevení předseda ČBK primas
český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP milostnou sochu Panny Marie
Fatimské.
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE KATEDRÁLA SV. MIKULÁŠE – pondělí 18. 9. 2017 - v 9.30 hod.
zahájení kněžského dne českobudějovické diecéze slavnostním přivítáním sochy Panny
Marie Fatimské. Pontifikální mše sv., koncelebrují kněží diecéze – hl. celebrant světící
biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád, po mši sv. „Fatima – výzva k modlitbě a
pokání“, přednáška pro kněze, společná modlitba a závěrečné slovo diecézního biskupa
Mons. ThDr. Vlastimila Kročila. Ztišení k modlitbě a meditaci v katedrále v přítomnosti
milostné sochy Panny Marie Fatimské v čase od 12.30 do 14.30 hod. vedou modlitební
skupiny a společenství.
Setkání diecéze – zahájení v 15.00 hod. modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství
Modlitba sv. růžence – tajemství Světla za jednotlivé stavy. 16.00 hod. Fatima naše
naděje, výklad o poslání Fatimy pro dnešní svět.
16.30 hod. slavná pontifikální mše sv. – hl. celebrant o. biskup J.E. Mons. Vlastimil Kročil
Po mši sv. – znamení úcty – společný průvod se sochou Panny Marie Fatimské. Zásvětná
modlitba, Te Deum a závěrečná hodinka ztišení a meditace a osobní uctění / Následuje
cesta na poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE
DOBRÁ VODA U NOVÝCH HRADŮ
pondělí 18. 9. - 22.00 hod. uvítání sochy Panny Marie Fatimské a noční adorace
Nejsvětější Svátosti Oltářní a bdění s Pannou Marii Fatimskou.
úterý 19. 9. 2017 – 10.00 hod. sv. růženec; 11.00 hod. mše sv. v německém jazyce / od
12.30 hod. ztišení k modlitbě a meditaci. 15.00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství
16.00 hod. modlitba sv. růžence – tajemství Světla za jednotlivé stavy. 17.00 hod.
promluva Fatima naše naděje
17.30 hod. pontifikální mše sv. – hl. celebrant otec biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil /
na závěr společná zásvětná modlitba a průvod se sochou Panny Marie Fatimské –
rozloučení a odjezd do Klokot v 19.30 hod.
KLOKOTY U TÁBORA
úterý 19. 9. 2017 – od 20 hod. svátost smíření. 20.30 hod. zpívané Klokotské hodinky.
21.00 hod. – zahájení v kostele: modlitba sv. růžence a slavnostní přivítání milostné sochy
Panny Marie Fatimské a pontifikální mše sv. – hl. celebrant světící biskup J.E. Mons. Pavel
Posád. Po mši sv. zásvětná modlitba, osobní „úklona úcty“, zpívané litanie, noční bdění
středa 20. 9. 2017 / 7–10 hod. ranní chvály, sv. růženec, Klokotské hodinky / 10.00 hod.
mše sv. – hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal, zásvětná modlitba, litanie, osobní úcta /
11.45 hod. Anděl Páně v kostele – malý průvod / 12.00 hod. rozloučení a odjezd za zvuku
klokotských zvonů do Plzně
/ program ve všech diecézích ke stažení na farním webu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na říjen 2017 je v pátek 22. 9. 2017. Budeme rádi, když zašlete své
podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

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

ZÁŘÍ 9/2017 7. ročník
“Pevnou věží je Hospodinovo jméno!
Spravedlivý k ní spěchá a je v bezpečí.
Kde chybí vědění, tam neprospívá horlivost,
kdo přidává do kroku, schází z cesty.“ Př 18,10; 19,2
Milé sestry a bratři,
srdečně Vás všechny zdravím po období prázdnin a dovolených. Věřím, že jste měli
možnost načerpat nové síly a zažili jste i leccos pěkného a radostného.
Začíná zároveň i nový školní rok, a tak doufám, že své děti a vnoučata přihlásíte do
náboženství, které se vyučuje na všech školách v našich farnostech. Vyučování
náboženství je, vedle předávání víry v rodinách, důležitou součástí osobního vývoje
Vašich děti, ať už malých anebo i větších.
23. září bude Celodiecézní pouť v Táboře, na kterou jsme všichni srdečně pozváni,
abychom tak mohli prohloubit naše společenství v rámci diecéze při setkání
s ostatními křesťany z Jižních Čech, ale i v rámci našich farností, tím, že prožijeme tuto
pouť společně. Podrobnější informace najdete na nástěnkách našich farností.
Měsíc září začíná svátkem Narození Panny Marie, a tak si společně vyprošujme její
přímluvu a ochranu pro každého z nás, i pro naše farní společenství, abychom
dokázali být stále více pravdivými svědky Boží lásky a milosrdenství.

P. Tomáš Vyhnálek, omi

Foto z poutní mše sv. na Klikově s otcem
Marianem Nowakem, OMI
Kaple je zasvěcena Panně Marii Sněžné,
neboli Posvěcení římské baziliky
Panny Marie.

 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v září 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
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 18.00
Rapšach – pátek 18.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30 v Kulturním centru - kino, středa 18.00 na faře
Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 18.45 jednou za 14
dní: Lectio divina - Kniha Sirachovec, 14. 9. (28. kap.)
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
Účelové sbírky při mši sv.
- 17. září sbírka na bohoslovce
- 24. září sbírka na potřeby farnosti

Události ve farnostech:
So 9. 9. v 18.00 Farní setkání v Českých Velenicích
Slavení jubilea Fatimy v ČR – 15. 9. – 8. 10., doprovázeno putováním milostné sochy
Panny Marie Fatimské, v českobudějovické diecézi ve dnech 18. – 20. 9., více
v samostatném příspěvku zpravodaje
Celodiecézní pouť v sobotu 23. 9. v Táboře a Klokotech, začátek v 9.00, více
v samostatném příspěvku
Připravujeme: So 7. 10, nebo Ne 8. 10. Suchdol n. L. na faře – Turnaj ve vybíjené
Upozorňujeme, že během měsíce mohou být změny v uvedeném programu.

Stručné kalendárium na měsíc září:
Ne 3. 9. – 22. neděle v mezidobí, sv. Řehoř
Veliký
Út 5. 9. – bl. Matka Tereza z Kalkaty
Pá 8. 9. – Svátek Narození Panny Marie
Ne 10. 9. – 23. neděle v mezidobí
Út 12. 10. – Jméno Panny Marie
St 13. 9. – sv. Jan Zlatoústý
Čt 14. 9. – Povýšení sv. Kříže
Pá 15. 9. – Panna Maria Bolestná
So 16. 9. – sv. Ludmila

Ne 17. 9. – 24. neděle v mezidobí
Čt 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
So 23. 9. – Sv. Pio z Pietrelciny.
Celodiecézní pouť na Klokotech
Ne 24. 9. – 25. Neděle v mezidobí
Čt 28. 9. – Slavnost sv. Václava, hlavního
patrona českého národa
Pá 29. 9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
So 30. 9. – Jeroným

Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.610,- (červenec); 1.865,- (srpen)
Dvory n/L - 1.452,- (červenec); 890,- (srpen)
Suchdol n/L - 2.885,- (červenec); 5.800,- (srpen)
17. září bude diecézní sbírka na bohoslovce.
Sbírka na potřeby farností bude 24. září.
České Velenice
Hned na začátku bych rád velmi poděkoval panu Karlu Bočkovi za jeho obětavou práci na
faře, kdy se nám podařilo vyměnit staré vodovodní trubky ve sklepě a tím jsme vyřešili
problém slabého tlaku vody v celé budově. Také se mi konečně podařilo opravit vrata od
garáže, které byly vytržené ze spodních pantů a nebylo možné je pořádně zamknout.
V sobotu 9. září bych rád pozval všechny farníky na faru, abychom probrali a naplánovali
události v naší farnosti na následující měsíce.
Dvory nad Lužnicí
Díky celého farního společenství ve Dvorech patří panu Zdeňkovi Macho, který na vlastní
náklady vyměnil v kostele staré žárovky za nové LED žárovky. Stále ještě čekáme na
definitivní rozhodnutí biskupství ohledně jednání o prodeji naší fary. Stavební technička
a pan vikář se vyjádřili proti prodeji a pro dlouhodobý pronájem, a na biskupství nyní
celou záležitost posuzují. Připravujeme také změnu umístění hlavního elektrického jističe
kostela, který je v současné době umístěn na zdi fary. Bude praktičtější, když bude
umístěn na kostele. Paní stavební technička již začala jednat s EONem o této změně.
Rapšach
Na začátku září začne další fáze oprav našeho rapšašského kostela. Bude se pokračovat
v rekonstrukci vnějšího pláště budovy.
Suchdol nad Lužnicí
Byla zahájena první etapa opravy stropu a výmalby kostela. Práce začínají opravou
popraskaného stropu, který je třeba sanovat a následně se bude pokračovat s výmalbou
zadní části kostela. Příští rok se bude malovat přední část kostela. V kostele bylo
postaveno 300 metrů lešení. Při prvotním průzkumu památkářů, kteří jsou do celého
procesu zapojeni, neboť náš kostel je kulturní památka, nalezli na stropě figurální motiv
krále Davida, předpokládaná velikost malby 3 – 4 m2. Stavební práce budou nyní
pokračovat tak, aby nedošlo k poškození části stropu, kde se tato malba nachází. Rád
bych upřímně poděkoval všem, kdo se zúčastnili brigády v kostele. Také děkuji všem
farníkům, kteří s pochopením a trpělivostí přijímají provizorní fungování našich farních
mší na faře a v kulturním centru, “neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich” (Mt 18,20).
Změna v práci a půspobení pastorační asistentky
Od 1. září nastupuji na částečný úvazek na Diecézní charitu v Českých Budějovicích.
Stále budu pracovat ve farnostech jako dosud a učit náboženství v Rapšachu
i v Suchdole. Zatím budu ze Suchdola, kde zůstávám bydlet na faře, do Budějovic dojíždět.
Iva

Prázdninové dění v našich farnostech
Druhý týden prázdnin byli ministranti s otcem Tomášem na táboře ve Velkých
Pavlovicích. Během týdne navštívili např. brněnskou katedrálu, zámek Lednice a další.
Velkým překvapením pro nás pro všechny byla skoro měsíční přítomnost otce Mariana
Nowaka, OMI mezi námi, kterého si zvlášť Suhchdolští z jeho šestileté působnosti od roku
2000 do roku 2006 dobře pamatují. Mnozí se mě na něj ptali, a tak byla aspoň ukojena
jejich zvědavost. On na nás na všechny vzpomínal také a byl rád, že ho otec Tomáš pozval
a mohl mezi námi být. Pro některé bylo ještě větším překvapením, když první pátek
v srpnu v Rapšachu sloužili mši svatou naši dva bývalí kněží. Tím druhým byl otec Jaroslav,
který v našich končinách právě končil svou dovolenou. Ten při kázání v den sv. Jana
Vianneye vzpomínal na představení, keré před několika lety s dětmi hrál o svatých
kněžích – Janu Maria Vianeeyovi a Janu Boskovi při ministrantském táboře.
Další významnější událostí byla poutní mše sv. v kapli na Klikově, před níž otec Marian
vzpomínal na paní Formánkovou, která se před několika lety s manželem odstěhovala
z České republiky, a zrovna den na to byla na mši sv. v Suchdole. V týdnu od 15. do 20.
srpna probíhalo Celostátní setkání mládeže v Olomouci, kterého se také pár mladých
z našich farností zúčastnilo. „Celé setkání prostupovala laskavá a radostná atmosféra.
Kněží, řeholníci a řeholnice, mladí lidé, rodiny s dětmi byli jako jedna velká a šťastná
rodina, kde sestry a bratři bydlí pospolu, mají se rádi, modlí se, slaví mše sv, zpívají chvály,
pomáhají si a kněží jako laskaví otcové, kteří pečují a pomáhají svým ovečkám.“
V druhé polovině srpna jsme se rozloučili s Vladimírem Petrem Šťastným z Velenic.
Pan Vladimír v pátek 18. srpna nastupoval do lázní v Teplicích nad Bečvou, z nichž se ale
nevrátí do Českých Velenic, nýbrž už do Veselí nad Lužnicí, kde bude bydlet v charitním
domově sv. Františka. Popřáli jsme mu mnoho Božího požehnání na jeho další životní
cestě a aby byl nejen podle svého jména stále štastný.
Pro Suchdolské bylo zajisté důležité vyklízení kostela, které ve velkém počtu lidí
proběhlo překvapivě rychle, a následné probíhající opravy. Z farní místnosti je nyní
v podstatě udělaná kaple, kde je též umístěn svatostánek a v týdnu jsou tam mše sv.
V neděli se scházíme v kině, při čemž podle délky oprav a náštěvnosti při dalších nedělích,
se i nedělní mše sv. mohou později přesunout na faru. Zvlášť pro horší osvětlení tam
nejsou ideální podmínky, ale lidé jsou trpěliví a Kristus je všude stejný.
Po první mši v kině jsme
někteří odjížděli na tábor,
o kterém více z autorského pera
Áji, Jíti a Marti.
Od 20. do 27. srpna jsme byli
na letním táboře v Nové Cerekvi.
Letošním tématem byl král
David. Během těch dní jsme se
o něm dozvídali spoustu
zajímavých věcí, které jsme si
pomocí her přiblížili. Dozvěděli
jsme se třeba, že byl ještě jako
mladý vyvolený Bohem za krále,
že pásl ovce svého otce

a přemohl lva či medvěda a při pastvě se naučil krásně hrát na harfu i střílet z praku. Také
jsme poznali, že moc nekoukal na to, co si o něm myslí lidé, a nebál se projevovat smutek,
radost, rozhořčení, i když v očích ostatních vypadal jako blázen, ale dbal víc na to, co chce
po něm Hospodin. Mezi hry patřilo třeba strefování míčkem z praku do Goliáše nebo
hledání oveček. Ve středu jsme měli celodenní výlet do Chýnovských jeskyní, kde jsme
viděli kamenného čerta, draka a pár jedinců i živého netopýra. Nejvíce se dětem líbila hra
o medvědu a lvu proti vedoucím. Po celý týden byly děti rozděleny do čtyř skupinek, v této
hře musela každá skupinka vymyslet nějakou hru, soutěž pro vedoucí. Jejich cílem bylo
porazit vedoucí, kteří pro děti znamenali lvy. Hrálo se prší, fotbal, pétanque a molekuly.
Pouze dvě skupinky vedoucí porazily, další dvě by lva jenom pořádně unavily.
Během týdne jsme měli několik návštěv, hned v pondělí přijel otec Jaroslav Šmejkal
a ve čtvrtek otec Tomáš. Otec Tomáš měl v kostele mši sv., při níž právě vyzdvihoval
důležitost toho neohlížet se moc na to, co si o nás myslí druzí.
Po táboře vedoucí z Brna jeli do Suchdola na faru, kde ještě po celý týden před
zahájením školního roku probíhá program, ale tentokrát pro nás, pro starší, kteří jsme
jezdívali na tábory dřív, nebo teď pomáháme jako vedoucí. O tom, co jsme v tomto týdnu
prožili, vám napíšeme v příštím zpravodaji.
Kromě již zmíněné poutní mše sv. na Klikově, byla také pouť 20. srpna ve Dvorech nad
Lužnicí ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dalo by se říct, že prázdninový program
jsme zakončili poutní mší sv. z památky Umučení sv. Jana Křtitele v Krabonoši. Iva
Celodiecézní pouť „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…“ (Lk 1, 49) v sobotu 23. 9.
Nejjednodušší a nejvíce v poutním stylu je hromadná doprava vypravovaných
autobusů ve vašem vikariátu. Bude o Vás postaráno. Podporujete tak pospolitost věřících,
máte možnost společné modlitby po cestě a sdílení radostí z poutě. Přihlaste se co
nejdříve v zákristii Vašeho kostela. Doprava bude upřesněna během měsíce.
Doporučený příspěvek: 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě (do 15 let) a 200 Kč rodina. (Bude
použito na organizaci poutě.)
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ (centrum Tábora) PŘEDNÁŠKY, ze kterých si můžete vybrat
Kateřina Lachmanová – Svatost je pro každého a Obrácení není luxus; Mons. Pavel
Posád – Maria dnes; Karel Skalický – Střetávání církve a světa v dějinách; Martin Weis –
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo; Tomáš Machula – Víra, naděje a láska v životě křesťana
a Dary Ducha svatého; Jana Ungerová – Misionářem tady a teď a Tělo při modlitbě;
Ludmila Muchová – Odvaha k dialogu o víře a Odvaha vychovávat děti ve víře; Věra
Suchomelová – Stáří jako duchovní úkol; Modlitby matek – uvedení do modlitby; P. Petr
Plášil – Arménie a Náhorní Karabach; Jiří Pokorný – Když nevim, tak si vezmu obraz;
Michal Opatrný – Křesťané a uprchlická krize; Tomáš Veber – Čas, který mi zbývá; Věra
Müllerová - Rodina včera a dnes; Jiří Korda – Strach a obavy, naši otrokáři
PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Poznej osobnosti Tábora – básnické, malířské,
sochařské, oddechové a další stanoviště, nakonec divadelní představení. Na druhé straně
údolí čekají sportovní aktivity. O děti se postarají dobrovolníci – převezmou je na
registraci u Kotnovské brány a v poledne opět vrátí rodičům. Pro mládež „Lov zážitků“ –
zážitková hra pro mládež 13+ v centru města. Skupiny budou doprovázet průvodci, přesto
je od rodičů nutné povolení k rozchodu. / Během poutě budou ještě další možnosti.
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ Na prostranství za poutním areálem začne v 15.00
eucharistická bohoslužba za doprovodu Táborského chrámového sboru.

