Nový křížek na Hořejším Suchdole
slíbené pokračování povídání o „nových křížích“ v Suchdole a okolí z dubnového čísla
Suchdol má od 9. září 2017 nové památné místo. Na
vrchu Smolek, tedy na nejvyšším místě Hořejšího
Suchdola (497 m. n. m.), byl slavnostně odhalen nový
křížek. Přes devadesát účastníků se sjelo na setkání
potomků rodiny Smolkových (z nich přibližně čtvrtina
byla německojazyčných). Výměrou kdysi největší statek
Hořejšího Suchdola (čp. 41) je se jménem Smolek
spojen po staletí.
„Smolků kříž“ tedy stojí u Smolků za humny. Nápad
a provedení je od Jaroslava Hamerníka, též jednoho z
potomků rodiny Smolkových. Kamenný křížek na vrchu
dříku náhodně našel u řeky Lužnice Jares, syn Jaroslava
Hamerníka. Nadšeně mi o tom povídal při hodině náboženství. Jeho tatínek ho vyspravil,
kde bylo potřeba a stejně tak si poradil se sloupkem, na kterém je křížek posazen. Ten
ležel již dlouho v poli jako nevyužívaný elektrický sloup. Je nejen nápadité, že tak využili
starých pohozených a zapomenutých věcí, ale je v tom krásná symbolika – ze starého činit
nové.
Na dříku bude latinský nápis, který znamená, že „vše pozemské je dočasné“. Místo
požehnal kněz, opět z rodiny Smolků, který poté předsedal mši svaté u Smolků za humny.
Odhalení kříže se událo ohněm, který měl připomínat biblický hořící keř z hory Choreb
(Sinaj).
Něco málo z historie. V místě, kde stojí kříž, je také patník triangulačního bodu, nad
kterým stála vysoká dřevěná měřická věž. Poblíž tohoto místa, blíže Smolků stodole, stála
přibližně do poloviny 20. století také dvě velká větrná kola, která sloužila k pohonu
zemědělských mašin. Vrch Smolek byl známější, dokud poblíž vedla frekventovaná cesta
„Po Hraničkách“ – procházející napříč gruntovními poli z dolejšího Suchdola až k lesu
Spálenišťata a dále na Bor. Těsně kolem místa, kde nyní stojí kříž, procházela před
socializací vesnice také soukromá cesta, v těchto místech poněkud úvozová, vedoucí od
vrat stodoly přes pole až na Tři Facky.
Iva (s využítím článku Daniela Veitha ze Suchdolského zpravodaje 2017/10, s. 20)


POZVÁNKA NA DIECÉZNÍ POUŤ V SUŠICI
 DIECÉZNÍ POUŤ „CÍRKEV, NAŠE RODINA“ – v sobotu 9. 6. v SUŠICI, 9.30 – 16.30;
program pro děti, městská hra pro starší děti – lov zážitků, speciální přednáška pro
mládež, přednášky pro dospělé, 15.00 mše sv. s biskupem Vl. Kročilem
Během čtyř velikonočních mší svatých se čtou kázání, jejichž autor je Mons. David
Henzl, a která nám mají přiblížit vlastnosti církve. Mons. Henzl bude také jeden
z přednášejících. Pro děti jsou zase připravené katecheze o sv. Františku Xaverském,
které probíráme na náboženství. Nabídka pouti je pestrá a lákavá a takové poutě jsou
vždy vydařené. Zvlášť letos město Sušice se do toho zapojilo s velkou vervou a to
slibuje i velice dobré zázemí a ještě lepší atmosféru. Neváhejte a jeďte!

Přihlašujte se na pouť ve svých kostelích, podle počtu přihlášených
objednáme svůj autobus.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na červen 2018 je ve středu 23. 5. 2018. 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

KVĚTEN 5/2018 8. ročník
„Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Lk 1, 38

Milé farnice a milí farníci, drazí přátelé!
Úvodem bych rád poděkoval všem dárcům, kteří se zúčastnili Postní akce
našich farností. Letos naše postní úsilí přineslo plody v podobě 15.368,- korun
českých. Tento obnos v nejbližší době předám paní ředitelce hospice sv. Kleofáše.
K měsíci květnu patří již tradičně májové pobožnosti, které se budeme modlit
před každou mší svatou. Navíc nás čekají májové pobožnosti každou sobotu večer
v některé z kaplí v našich farnostech. Bude to příležitost nejenom k malé pouti na
místa, kde se tak často nemodlíme, ale zároveň to bude příležitost k vzájemnému
setkání. Setkání jsou totiž stavebními kameny našich farností. Každé setkání je
nám sesláno od Boha jako příležitost k prohloubení vzájemných vztahů. Bez
vzájemných vztahů nebudeme totiž farní rodinou, ale jen skupinou individuí.
Dobré vztahy chybí lidem dnešního světa, a proto bychom měli jít jako křesťané
příkladem a najít si na sebe čas. Najít v sobě trpělivost k naslouchání a ne
poučování. Stejně tak to platí o našem vztahu k Bohu, který by měl být založen na
naslouchání, protože víra pochází z naslouchání.
Poslední neděli v měsíci nás čeká radostná událost prvního svatého přijímání
pro devět dětí z našich farností, kterou společně oslavíme v Suchdole n/L.
A na začátku června nás čeká slavnost Božího těla, kterou letos společně
prožijeme ve Dvorech n/L.
Přeji Vám všem požehnaný měsíc Máj pod ochranou Panny Marie
váš kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi



 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v květnu narozeniny, jmeniny či
významné výročí, vyprošujeme hodně radosti, pokoje, naděje, lásky a Božího
požehnání. 
Přání ke Dni matek (neděle 13. května)
Přejme všem matkám, babičkám, ale také tetičkám … a všem duchovním matkám na
přímluvu Panny Marie hodně pokoje, radosti, lásky a trpělivosti.

MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:
Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 18.00
- každý Pá v 9.00 – bohoslužba 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 – 2. 5. 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 Job

POZVÁNKY DO SUCHDOLA NAD LUŽNICÍ
Sobota 5. 5. – brigáda v kostele i na faře od 9.00
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
mše sv. ve středu 16. 5. v kapli sv. Jana Nep. v 18.00
Příprava na první svaté přijímání
- v sobotu 19. 5. od 9.00 pro děti, které se připravují na první svaté přijímání
- v sobotu 26. 5. bude odpoledne v 16.00 bezprostřední příprava na slavnost prvního
svatého přijímání se zpovědí pro děti
První svaté přijímání
Neděle 27. května – při mši sv. od 9.30 přijme pět dívek a čtyři chlapci
poprvé Tělo a Krev Páně


POZVÁNKY DO ČESKÝCH VELENIC
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


SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY FARNOSTI
Dvory nad Lužnicí - neděle 3. června - mše sv. v 10.00,
po ní eucharistický průvod obcí, pak společné agapé


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Před každou mší sv. a v tyto dny:
České Velenice - pondělí 16.00 v kostele
Suchdol nad L. - pátek v 8.00 v kapli sv. Jana Nepomuckého

Májové pobožnosti také každou sobotu v 18.00 na těchto místech:
5. 5. – Halámky, kaplička
12. 5. - Suchdol nad Lužnicí, kaplička sv. Anny (v ulici Havlíčkova na
„Zatorech“, za kolejemi u vlak. zastávky se po chvíli zahne doprava)

19. 5. – Cep, kaple sv. Jana Křtitele
26. 5. – Klikov, kaple Panny Marie Sněžné


UDÁLOST MIMO NAŠE FARNOSTI
Třeboň – neděle 13. 5. Den matek“ – částí programu přednáška Markéty Frejlachové
„Karel a Zita“ o manželství Karla Rakouského (1887-1922), českého krále
a rakouského císaře, a Zity Parmské (1892-1989) jako inspirace pro dnešek v rámci
Týdne pro rodinu, čas bude upřesněn
Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.866,- Kč
Dvory n/L - 2.150,- Kč
Suchdol n/L - 3.224,- Kč
Příští měsíční sbírka na opravy a provoz farností bude 13. května
Postní akce
Č. Velenice - 6.884,- Kč
Dvory n/L - 3.834,- Kč
Suchdol n/L - 4.650,- Kč
Dohromady - 15.368,- Kč

Sbírka na repatriaci uprchlíků
Č. Velenice - 825,- Kč
Dvory n/L - 2.060,- Kč
Suchdol n/L - 2.001,- Kč

České Velenice
Konečně se nám podařilo demontovat
plynové topení ze stropu kostela,
který nyní krásně prokouknul.
Nová okna pro faru jsou již ve výrobě
a jejich montáž by měla proběhnout v
měsíci červnu. Každy, kdo doma měnil
okna, ví, kolik je s tím spojeno práce,
proto buďte prosím připraveni
s pomocí.
Dvory nad Lužnicí
Rád bych poděkoval rodině Machů,
kteří vyměnili staré halogeny za LED osvětlení. Nyní již máme v celém kostele úsporné
žárovky, díky nimž šetříme nejenom naše peníze, ale také přírodu.
Jihočeský kraj nám odsouhlasil dotaci na opravu fasády kostela. Bohužel jen
v poloviční výši, než jsme žádali, a tak věřím, že chybějící finance poskytnou obce
Dvory a Halámky, s jejichž starosty jsem o tom již jednal.
Suchdol nad Lužnicí
Děkuji panu Pipkovi, který pořídil nová světla do kostela a panu Hojkovi s Láďou,
kteří je instalovali.
Bohužel jsme od Jihočeského kraje nedostali dotaci na dovymalování kostela, a tak
nebudeme moci v tomto roce dokončit tento projekt.

