ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
ČESKÉ VELENICE, DVORY N/L.,

Křížová cesta “Bez hranic”
Již po několikáté se na postní pátek, letos 16. března, sešli večer křesťané
z Gmündu a okolí s věřícími z české strany hranice ke společnému putování
a modlitbě křížové cesty. Bylo povzbudivé, že většina z téměř stovky účastníků
byli mládežníci.
Letošní téma bylo “Bez hranic”. Tím samozřejmě nebyla myšlena jenom
státní hranice rozdělující naše země, ale také hranice, které nás rozdělují
navzájem a které nás oddělují od Boha. V tomto smyslu byla vyjádřena
i zastavení, která si mladí sami připravili včetně textů a symbolů.
Putování křížové cesty jsme zahájili v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v Gmündu a pokračovali jsme až do kostela svaté Anežky České v Českých
Velenicích. Společné setkání jsme zakončili postním agapé na velenické faře.
Ani jazyková hranice pro nás nebyla překážkou, abychom společně prožili
hluboce duchovní a radostné společenství víry.
Veliké díky patří zástupcům z Rakouska, kteří připravili program křížové
cesty a velenickým farníkům, kteří se postarali o občerstvení a přátelské
zázemí na velenické faře.
P. Tomáš Vyhnálek, omi

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

DUBEN 4/2018 8. ročník
Ježíš jim řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do
Galileje; tam mě uvidí.“ Jan 20, 21

Milé sestry a bratři!
Prožíváme nejvýznamnější svátek křesťanského roku, Slavnost Kristova
Vzkříšení. Na tuto slavnost jsme se po několik týdnů postní doby připravovali
a nyní je nám dáno dalších několik týdnů velikonočního období, abychom ji
radostně a důstojně oslavili. Nechme se proto prostoupit hlubokým
tajemstvím Kristovy smrti a vzkříšení, abychom v sobě nechali zrát naše
porozumění tomuto úžasnému aktu lásky Boha k nám lidem. Bůh tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nás spasil - pokud tomuto
poselství radostné zvěsti naplno otevřeme naše srdce, prožijeme pak takovou
invazi lásky, jakou nám nemůže dát žádný člověk.
Drazí přátelé, přeji Vám všem radostné a LÁSKY plné velikonoční období,
váš kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi


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


Fotky z křížové cesty je možno prohlédnout ve fotogalerii na webu farnosti.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na květen 2018 je v pátek 20. 4. 2018. Budeme rádi, když
zašlete své podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:
Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 17.00
- každý Pá v 9.00 – bohoslužba slova v Domově seniorů
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 18.00
Rapšach – pátek 18.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 18.00 – 4. 4. v kostele, další
středy v domácnostech, bude oznámeno v ohláškách

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 v tyto dny:
České Velenice - pondělí 16.00 modlitba růžence v kostele
Suchdol nad L. - pátek v 8.00 v kapli sv. Jana Nepomuckého
POZVÁNKA DO SUCHDOLA NAD LUŽNICÍ
 Příprava na první svaté přijímání
- v sobotu 14. 4. od 9.00 pro děti, které se připravují na první svaté přijímání

POZVÁNKY DO ČESKÝCH VELENIC
Praktická přednáška terapeutky Clary-Marie Lewitové
14. dubna v 18 hod. na faře v Českých Velenicích
Aby mi v těle bylo dobře…
(Vaše tělo je chrámem Ducha svatého, 1 Kor 6,19)
Přijďte pohodlně oblečení!
 Vikariátní konference kněží ve čtvrtek 26. 4. - 9.30 hod. mše svatá
 Každý pátek v Českých Velenicích Kontemplativní meditace od 19.00 na faře

POZVÁNKA NA POUŤ V RAPŠACHU
Úterý 1. května – poutní mše svatá k poctě sv. Zikmundovi v 8.00

POZVÁNKA DO TŘEBONĚ NA PŘEDNÁŠKU ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

Mgr. Blanka Stráníková,ThLic. (sestra Klára Marie) - Prostituce, důstojnost ženy
a novodobé otroctví - 26. 4. 2018 v 19.30 v přednáškovém sále Gymnázia
Sestra Klára je řeholnicí Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže a již 9 let se
snaží pomáhat ženám, které se živí prostitucí. Její seznámění s podmínkami života
„na ulici“ nám jednak přiblíží fenomén obchodování s lidmi a také nám
zprostředkuje jiný pohled na ženy v prostituci, než ve společnosti převládá.

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU
V SOBOTU 7. 4. 2018 v Praze: 10.30 pontifikální mše sv. v katedrále, 14.00 Pochod
centrem Prahy na Václavské náměstí, 16.00 Požehnání rodinám a zakončení

Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.188,- Kč
Dvory n/L - 1.575,- Kč
Suchdol n/L - 3.649,- Kč
Příští měsíční sbírka na opravy a provoz farností bude 8. dubna
České Velenice
Na začátku března jsme konečně uvedli do provozu nové topení v kostele,
v prvních třech lavicích. Rád bych na tomto místě poděkoval městu České
Velenice, které tento projekt finančně podpořilo. Také bych velmi rád poděkoval
panu Koželuhovi, který obětavě v mrazivých podmínkách vše instaloval
a zprovoznil. Děkuji také všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu, ať už vyřezáním
drážek v podlaze, či úklidem.
V letošním roce nás čeká velká oprava fary, přesněji řečeno zateplování. Každý,
kdo velenickou faru zná, ví, v jak havarijním stavu jsou okna. Budou vyměněna
všechna okna a také bude zateplena půda, případně i sklep. I když budova fary
není moc velká, tak oken má mnoho, takže náklady na celou akci se vyšplahaly
k půl milionu korun. Necelých 200 tisíc korun získáme z dotačního programu Nová
zelená úsporám, kam jsem podal žádost, která již byla schválena. Také jsem
zažádal o pomoc město, které nám schválilo dotaci ve výši 150 tisíc, a další žádost
o 150 tisíc jsem poslal na biskupství, které nám ale přislíbilo jen dvě třetiny, tedy
100 tisíc korun. Také jsem již našel firmy, takže doufám, že do prázdnin budou
veškeré práce hotovy.
Krabonoš
Konečně skončil soudní spor, který vedlo biskupství jménem farnosti s obcí Nová
Ves, která neoprávněně prodala restituční pozemek farnosti Krabonoš soukromé
osobě. V prvním návrhu narovnání navrhlo biskupství převedení kostela na obec,
která by se o něj starala. Zástupci obce toto odmítli, a tak došlo k druhému
návrhu, v němž obec nabídla farnosti 2 pozemky kolem kostela. Na tento návrh
biskupství přistoupilo, aniž by se mě jako faráře kdokoliv na cokoliv ptal. Nyní
probíhá proces převodu těchto pozemků.
Rapšach
I v letošním roce budou pokračovat opravy našeho kostela, bude dokončena
venkovní pravá strana a vymalován celý vnitřek kostela. Již nám byla schválena
dotace Min. kultury 700.000,- Kč. Než začne vnitřní výmalba, tak ještě doplníme
osvětlení tam, kde chybí, anebo je nedostatečné. Nyní čekáme na vyjádření
památkářů, aby nám k tomu dali souhlas.
Pokračování v hospodaření naproti na vloženém listě

Suchdol nad Lužnicí
Pozval jsem k nám do kostela odborníka na ozvučení kostelů, který navrhl nové
ozvučení a jeho rozmístění. V praxi to znamená: tři reproduktory dole a jeden na
kůru na každé straně, nové mikrofony a nový zesilovač. Stávající ozvučení je
nejenom velmi zastaralé, ale navíc ne všechny reproduktory fungují. A i když
momentálně farnost na takové ozvučení nemá prostředky, budu se snažit
vyjednat finanční podporu u pana starosty, protože by bylo dobré tuto změnu
udělat před začátkem výmalby kostela. Proto bych Vás všechny chtěl poprosit
o modlitby na tento úmysl.

Ježíš vstal z mrtvých! Tato věta rozechvívá svět už více jak 2 000 let. A mění
i naše životy.
Koho potkali učedníci
u prázdného hrobu?
Vybravi obrázek podle
návodu a dozvíš se to.
1- Žlutá,
2 – hnědá
3 – zelená
4 – šedá
5- modrá
6 – růžová
7- černá
neoznačené dílky bílá
použito
z www.kanan.cz



15. dubna bude sbírka na na podporu repatriace migrantů ze zemí středního
východu
Výzva biskupů ke sbírce na pomoc při repatriaci obyvatel do zemí Středního
a Blízkého východu
Drazí bratři a sestry,
stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení
dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad
zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje
v mnoha lidech, na které doléhá kříž.
„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště
v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou
a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu
našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém
východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště
solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou
křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany
našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci
biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel
válkou postižených zemí.
Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli
15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto
pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu
začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné.
Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak
tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.
Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové


Postní zastavení u křížů v Suchdole n. L.
V Suchdole nad Lužnicí jsme se v postní době víc zamýšleli
nad významem a smyslem kříže v našem životě pomocí
příběhů. Ddoprovázely nás kříže ze Suchdola a okolí, obrázky
jsme vyvěsili na dřevěný kříž zapůjčený z Č. Velenic. Přes
týden jsme se pak u kříže zastavili, pomodlili, … Překvapilo
mě, že kromě křížů, které jsou kolem nás již desetiletí,
„vyrostly“ také kříže nové. Že jsou pořád lidé, kteří mají
potřebu a touhu kříž v přírodě postavit a mimo jiné tím dát
najevo, že stále jsou v naší zemi křesťané.
Na Zajíci za Klikovem Jan Špulák se svou rodinou postavil kříž,
který si již jako vyřazený vybral na jednom hřbitově. A dále
přímo slovy Honzy: „Zakrátko jsem k němu vysadil dvě lípy na
každou stranu, jak je u nás v Čechách zvykem. Kříž však byl
pouze amatérsky zrenovován a mě se to nelíbilo, tak jsem
sháněl někoho, kdo by jej zrestauroval na úrovni. Před pěti
lety jsem začal pracovat jako správce lesů v Číměři a po krátké době jsem se seznámil s
úžasným skromným člověkem, akademickým sochařem Vladimírem Krnínským, který již
opravil bezpočet kapliček a křížů v okolí, tak jsem se nesměle zeptal, jestli bych mu nemohl
kříž přivézt, aby si ho vzal do parády. Za několik týdnů se kříž leskl jako nový. Oslovil jsem
P. Jaroslava Šmejkala, který již o mém záměru věděl z doby svého působení u nás, takže
ochotně přijel a zároveň s kapličkou sv. Ambrože, kterou vystavil na druhém konci naší
osady soused, včelař Jiří Kadlec, jej slavnostně vysvětil."
Druhý kříž od poloviny r. 2017 stojí na nejvyšším bodě Suchdola nad Lužnicí, v jeho horní
části za statkem Karla Smolka. Jeho historii si představíme v příštím čísle zpravodaje. Iva

