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Postní akce našich farností spočívá ve vědomém a aktivním prožívání postní doby.
Doby, během níž jsme vyzváni ke zřeknutí se toho, co nám běžné̌ slouží ke zpříjemnění
našich životů, ale bez čeho se můžeme stejně̌ tak obejít. Jsme vyzváni k půstu, skrze který
se duchovně̌ i tělesně̌ připravujeme na velkou oslavu Kristova vzkříšení o Velikonocích.
Ale abychom půst nevnímali jen jako něco záporného, vzdání se něčeho bez širších
souvislostí, bez kladného proměnění našeho postu, je nám nabídnuta tato Postní akce
2018. Během ní můžete do sáčků̊ Postní akce ve svých domovech shromažďovat
prostředky ušetřené postním chováním a tento “výtěžek“ z půstu pak jako farnosti
použijeme na konkrétní pomoc lidem. Každý z nás, děti, dospělí i starší generace, může
přispět ze svého nadbytku a solidárně̌ pomoci druhým. Dát jim světlo naděje, posílit jejich
slabé síly. Skrze vaši pozornost a dar podáváte ruku těm, na kterých Ježíši zvláště̌ záleží:
hladovým, nemocným, pronásledovaným, utlačovaným …
V loňském roce jsme štědrou částkou 18.453,- Kč pomohli křesťanům v Sírii, která je
soustavně ničena vleklou občanskou válkou. Letos naši pozornost pro změnu zaměříme
na domácí scénu a podpoříme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni. Každý z nás by si
přál
rozloučit
se
s
tímto
světem
důstojným
způsobem.
Kdo
byl někdy na LDNce v některé nemocnici, kde dožívá své poslední chvíle pozemského
života spousta lidí, viděl, že tato oddělení mají k důstojnosti často velmi daleko. A proto je
nanejvýš bohulibé, jakým způsobem se snaží Hospicová péče sv. Kleofáše doprovázet
umírající a jejich rodiny v zázemí domova.
Proto vás všechny prosím, abyste se zúčastnili této naší
farní Postní akce a podpořili ji svým osobním přispěním.
Sáčky, které si přinesete do svých
domovů, vám budou připomenutím
a pozvánkou k solidárnímu přispění a
opravdovějšímu osobnímu prožití
postní doby. Sáčky s příspěvky můžete
odevzdat ve sbírce na Velikonoce, anebo
je osobně̌ přinést P. Tomášovi.
Všem vám z celého srdce děkuji za vaši účast
na této naší farní akci, která nám pomůže udělat další krůček v utváření našeho
společenství jako rodiny opravdových křesťanů a ostatním pomůže v jejich nesnadné
situaci. P. Tomáš Vyhnálek, omi

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Tvůj
Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Mt 6, 1. 4
Milé sestry a bratři v Kristu!
14. února začíná Popeleční středou čtyřicetidenní postní doba. Tato doba nás má
připravit na ústřední svátky všech křesťanů, na Velikonoce, protože celé jádro a síla
křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista.
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako
velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná na Popeleční středu
udělováním “popelce” - sypáním popela na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte
evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo
s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro
všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují.
Zároveň v tomto období vrcholí příprava na křest katechumenů, který přijmou na
Bílou sobotu. Vzhledem k tomu, že se v našich farnostech připravují dvě
katechumenky z Cepu, tak bych Vás všechny rád poprosil, abyste je doprovodili
modlitbou a v křesťanské lásce je přijali do našeho farního společenství.
Prožívání postní doby je založeno na třech pilířích: modlitbě, půstu a almužně
(dobrých skutků). I letos bych Vás rád všechny vyzval k účasti na Postní akci našich
farností, o které se více dočtete v tomto zpravodaji.
Přeji Vám všem opravdu požehnanou postní dobu
kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi

MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:
Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 17.00
- každé Út v 15.00 – bohoslužba slova v Domově seniorů
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 17.00
Rapšach – pátek 17.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 17.00 – 7. a 14. 2. v kostele, další středy
v domácnostech, bude oznámeno v ohláškách
St 14. 2. – Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného
postu - mše sv. v Suchdole n. L. v 17.00
- mše sv. v Č. Velenicích v 18.00
Ve čtvrtek 15. 2. nebude v Č. Velenicích večerní mše svatá.

Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 17.45 jednou za 14
dní: Lectio divina - Kniha Sirachovec
Modlitby růžence - 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

- půl hodiny před mší sv. ve všední den modlitba křížové cesty
Pozvánky do Suchdola nad Lužnicí
POZVÁNÍ NA FARNÍ PLES
V pátek 2. února bude v Suchdole nad Lužnicí v restauraci U Pávků XIX.
farní ples. K tanci i poslechu bude hrát Regent Třeboň, začátek v 19.00.
Předprodej vstupenek – Marta Spurná, tel. 777 328 632.


MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
- pro všechny, kteří již ministrují, ale také pro holky a kluky,
kteří by se chtěli přidat
- v sobotu 10. 2. na faře v Suchdole nad Lužnicí od 10.00
- budeme hrát hry, něco nového se naučíme, procvičíme si
ministrování v kostele a vše zakončíme společným obědem


PŘEDNÁŠKA O IKONOTERAPII pravoslavného kněze Týmala
– v sobotu 17. 2. 2018 v 18.00 na faře v Suchdole n. L.


PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
- pro děti, které se připravují na první svaté přijímání
- v sobotu 24. 2. od 9.00


Pozvánka do Českých Velenic
MISIE NA SIBIŘI
- v sobotu 10. 2. 2018 na faře v Č. Velenicích od 18.00
- P. Radoslav Šedivý,
kněz z Rodiny Panny Marie z Nových Hradů

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


Hospodaření
Příští sbírka na opravy a provoz farností bude v neděli 11. 2. 2018
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 2.671,- Kč
Dvory n/L - 1.506,- Kč
Suchdol n/L - 2.850,- Kč
Sbírka na Svatopetrský haléř bude 25. 2. 2018
České Velenice
Na začátku ledna instaloval pan Šollar do našeho kostela nový bezpečnostní systém,
který lépe ochrání celý objekt. Zároveň bude díky němu možné mít přes den otevřený
celý kostel až po první lavice, což bude dobré nejenom pro každého, kdo se přichází
do kostela modlit, ale i pro četné návštěvníky zvláště v letním období.
Rád bych jménem všech velenických farníků poděkoval rodině Bočkově, která
zaplatila digitální ukazatel čísel písní v hodnotě 10.000,- Kč.
Dvory nad Lužnicí
Na začátku ledna jsme podali žádost o krajské dotace na opravu průčelí kostela, které
z celého kostela nejvíce trpí vlivem počasí. Pokud vše dobře dopadne, tak budeme
mít letos náš kostel zase krásně spravený. Prosím, doprovoďte tento proces svými
modlitbami.
Krabonoš
Na začátku ledna jsme podali žádost o dotace na restaurátorskou záchranu fresky
svatého Jana Křtitele v kněžišti kostela. Pokud vše dobře dopadne, tak se
restaurátorského zásahu ujme profesor Vojtěchovský se svými studenty. Prosím,
doprovoďte naše snažení svými modlitbami.
Rapšach
Několik let chyběla v Rapšachu farní nástěnka, a tak se
všechny oznamy vyvěšovaly na dveře kostela, což nebylo
příliš vhodné ani pěkné. Proto mám velkou radost, že
nyní již máme vedle hlavního vchodu do kostela krásnou
novou nástěnku. Jménem celé rapšašské farnosti bych
rád poděkoval za její zhotovení panu Františku
Beníškovi.

Letošní tříkrálové koledování
„Jak ten čas letí“ nebo podobnou
větu: „Nejvíc se pozná na dětech, jak ten
čas utíká.“ slyšíme dost často. Na to
myslím, když spočítanou částkou 75 203
Kč na Městském úřadě dokončujeme
letošní
tříkrálové
koledování.
Zabíhám přitom ve vzpomínkách do roku
2001, kdy Tříkrálová sbírka probíhala
celorepublikově poprvé. Tehdy nás těsně
před Vánocemi oslovila jedna naše
farnice, jestli bych se nepustila do
Tříkrálové sbírky u nás v Suchdole, její sestra totiž byla tenkrát koordinátorkou
Tříkrálové sbírky za naši diecézi. Když jsme dostali svolení a požehnání našeho
tehdejšího faráře P. Mariana Nowaka, šli jsme do toho. V kýžených lednových dnech
jsme ve dvou skupinkách stihli obejít jen část Suchdola, ale vzhledem k táhnoucí se
obci jsme stejně obešli dost. To už dnes snad ani není pravda, ještě jako dnes to
vidím, jak jsme to u nás doma vyřizovali …
Samozřejmě nezůstalo jen u dvou skupinek, a tak se mi v mysli míhají tváře
a jména dětí a vedoucích, kteří s námi vybírali. Již za pár let od prvního koledování
jsme byli schopni v několika skupinkách obejít značnou část Suchdola a přilehlé obce.
Až letos se nám podařilo obejít Suchdol celý i s částí Na Huti. Jsem ráda, že na
poslední chvíli to vyšlo a my jsme svou koledou přinášeli radost tam, kde dosud naše
vinšování nezaznělo.
Zde přináším podrobný seznam vykoledovaných peněz.
Skupinky: 1) Anička Hojková – Suchdol n. L. - ulice Žižkova a Husova: 10 608 Kč;
skupinka 2) Pepa Hojek – Klikov, Františkov: 6 413 Kč; 3) Iva Hojková Dvořáková –
Suchdol n. L., ulice Pražská, ulice 28. října, Jiráskova, část sídliště 17. listopadu: 5 962
Kč; 4) Marta Spurná – Suchdol n. L. - ulice Alšova, Havlíčkova, Tušť, Hrdlořezy, Bor: 14
482 Kč; 5) Kristýna a Karolína Pumprovy – Suchdol - sídliště Na Pražské a nová
zástavba domů v ulici Pražská: 3 692 Kč; 6) paní Lenka Stellenerová – Suchdol n. L. ulice Palackého, J. K. Tyla, Nerudova, Smetanova, B. Němcové: 5 966 Kč; 7) Iva Anežka
Hojková – kostely Č. Velenice, Dvory n. L. i v Suchdole n. L. a část Suchdola na Huti:
4 266 Kč; 8) Iva Anežka Hojková - Suchdol n. L. – ulice Erbenova, Lužnická, U Náhonu,
Dům s pečovatelskou službou, sídl. 7. května, ulice Komenského, část sídl. 17.
listopadu - 13 018 Kč; 9) Verča Oušků – Rapšach: 5 919 Kč; 10) Majda Oušků –
Rapšach: 4 877 Kč.
Vedoucí skupinek si rozdělili krále, kterými byli: Jakub, Jaromír, Ladislav, Lenka
a Martina Spurní, Bětka Špuláková, Kačka Šimánková, Denisa Sovová, Amálka a Barča
Papajovy, Martin Král, Jaroslav Hamerník, Terezka a Honzík Kovandovi, Isabel a Jakub
Jankovcovi, Štěpánka Stellnerová, Sárinka Hešíková, Tomáš Záruba, Klárka, Toník,
Josífek a Fanda Ouškovi, Nela Wernerová s bratrem a další.

Děkuji moc všem koledujícím – králům
a jejich vedoucím i rodinám za podporu a vám
všem, kteří jste na nás čekali, vyhlíželi nás,
chválili a obdarovali nás kromě peněz, úsměvů
i sladkostmi. Podařilo se nám vybrat o patnáct
tisíc víc než vloni, a to 75 203 Kč. Také děkuji
otci Tomášovi za vyřízení půjčení a dovezení
králových kostýmů z Gmündu.
Pro koledující účastníky přichystáme nějaký
výlet jako odměnu nějaký výlet, tak už teď se
můžeme těšit.
Iva Hojková


Stručné kalendárium na měsíc únor:
Pá 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu.
Světový den zasvěceného života
Ne 4. 2. - 5. neděle v mezidobí
Čt 8. 2. – sv. Josefína Bakhita, sv. Jeroným
Emiliani, ct. Mlada
Ne 11. 2. – 6. neděle v mezidobí. Světový den
nemocných. Panna Maria Lurdská
Nejen pro děti
2. neděle postní: Na obrázku je Pán Ježíš při
proměnění na hoře. Obrázek ale není úplný.
Oblak za Pánem Ježíšem není barevný a nikdo
z něho nemluví. Vystříhej jednotlivé dílky vedle
obrázku (nebo popros o pomoc rodiče) a pak
je nalep na správná místa v obrázku. Objeví se
oblak i se slovy, která tenkrát zazněla.

St 14. 2. – Popeleční středa, začátek postní
doby, den přísného postu. Sv. Valentin
Čt 15. 2. - bl. Bedřich Bachstein
a druhové
Ne 18. 2. - 1. neděle postní
- sbírka na Svatopetrský haléř
Čt 22. 2. - Svátek Stolce sv. Petra
Ne 25. 2. - 2. neděle postní

