ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
ČESKÉ VELENICE, DVORY N/L.,

Na začátku května jsem předal
výtěžek naší Postní akce
zástupkyni třeboňského
mobilního hospice Sv. Kleofáše
paní Mgr. Ireně Kalné.

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

ČERVEN 6/2018 8. ročník
„...mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí...“
Ž 103, 11

Milé sestry a bratři!


Nejen pro děti
Pán Ježíš nám slíbil, že bude stále s námi.
Když se David narodil, rodiče ho brzy
nechali pokřtít. Tak začala jeho cesta
životem s Pánem Ježíšem.
Vezmi pastelku, začni u křtu a vyznač
bludištěm Davidovu cestu životem až
k Bohu, který nás čeká v nebi.

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.
Máme možnost se připojit do autobusu,
vyjíždějícího z Třeboně: 6:40 Třeboň ZŠ
Sokolská; 6:45 Třeboň Táboritská rybářské
učiliště; 6:50 Třeboň hl. vlakové nádraží – navazuje na vlak ze směru České Velenice 6.10,
Dvory n. L. 6.21, Suchdol n. L. z. 6.26 a Majdalena 6.34.
Přihlašujte se ve svých kostelích. Cena: dítě 100 Kč, dospělý 200 kč, rodina 400,-.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na červenec 2018 je v pátek 22. 6. 2018. Budeme rádi, když
zašlete své podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

Na začátek června připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Srdce je
obrazně místo, kde prožíváme lásku, Kristovo srdce je zdrojem nekonečného
proudu Boží lásky k nám lidem. Tuto lásku můžeme nejlépe prožívat
a pociťovat v opravdové a upřímné modlitbě, protože modlitba je spojením
lásky mezi Bohem a člověkem. Dnešní svět potřebuje lidi, kteří mají zkušenost
s Bohem, ne lidi, kteří si jenom plní jakési náboženské povinnosti, ale lidi, kteří
zakusili lásku Boží, a jsou ochotni tuto zkušenost sdílet
s ostatními. Kéž se tímto směrem proměňuje naše farní společenství.
Na měsíc červen také připadá svátek Jana Křtitele, posledního z proroků
a bratrance Pána Ježíše. V našich farnostech jsou tomuto světci zasvěceny
kostel v Krabonoši a kaple v Cepu. V Krabonoši budeme mít poutní mši 23. 6.
v 10 hod., pozval jsem na ni také věřící z Gmündu, a tak bude v obou jazycích.
V Cepu budeme mít poutní mši také v sobotu, 23. 6. v 17 hod.
V neděli 24. června večer oslavíme konec školního roku táborákem a hrami
v Suchdole na farní zahradě.
Moji milí, přeji Vám krásné a hlavně radostné prožití slavností, které nás
čekají.
Váš kněz

P. Tomáš Vyhnálek, omi


 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v červnu 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
- 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 – 6. 6. v kostele, další středy
v domácnostech, bude oznámeno v ohláškách
Pozor, změna! V sobotu 30. června bude v Českých Velenicích v 18 hod. večerní
mše svatá s nedělní platností, mše sv. v neděli nebude!
PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI, AKCE, SETKÁNÍ V NAŠICH FARNOSTECH
Společenství v Č. Velenicích
- ve čtvrtek po mši sv. cca od 18.45 jednou za 14 dní: Lectio divina - Kniha
Job
Každý pátek v Českých Velenicích Kontemplativní meditace od 19.00 na faře


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


Patrocinium ke sv. Janu Křtiteli v sobotu 23. 6.
Krabonoš – poutní mše sv. 10.00, po ní agapé
Cep – poutní mše sv. v 17.00


Pozvánka do Suchdola nad Lužnicí
Oslava konce školního roku s hrami a táborákem
– v neděli 24. 6. na faře od 17.00


Svátost nemocných
První týden v červnu budu na všech mších ve všední dny udělovat zájemcům
svátost nemocných. Tedy v úterý 5. ve Dvorech n/L, ve středu 6. v Suchdole n/L, ve
čtvrtek 7. v Českých Velenicích a v pátek 8. v Rapšachu.
Pokud znáte někoho, kdo by rád přijal tuto svátost, ale nemůže se zúčastnit mše
svaté, tak mne kontaktujte a domluvíme osobní návštěvu doma.
P. Tomáš

Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 1.638,- Kč
Dvory n/L - 1.643,- Kč
Suchdol n/L - 2.942,- Kč
Příští měsíční sbírka na opravy a provoz farností bude 17. června
Sbírka na potřeby diecéze 3. června

Biřmování 2019
Rád bych v našich farních společenstvích nabídl možnost přijetí svátosti biřmování
všem, kdo tuto svátost ještě nepřijali. I mezi staršími dospělými je dost těch, kdo
z různých důvodů nebyli biřmováni. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří touží po
prohlubování dospělé podoby své křesťanské víry, naděje a lásky a chtějí přijmout dar
Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou.
Svátost biřmování je přijetím darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví
o své víře. Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií jednotu „svátostí uvedení do
křesťanského života“.
Biřmovanci by měli být starší patnácti let a počítá se s tím, že mají zažitou jak praxi
svátosti pokání, tak přijímání eucharistie, modlí se a byli přinejmenším jako děti
uvedeni do základů víry. Rozhodnutí přijmout svátost biřmování musí vycházet
z vlastní víry a touhy účastníků - ne z víry a touhy rodičů či prarodičů.
V našich farnostech začne příprava na biřmování v září 2018 a biřmování bude
udělováno na jaře roku 2019. Příprava směřuje k prohloubení poznání Boha, Ježíše
Krista a církve a nalezení svého osobního poslání v ní.
Zájemci o přijetí této svátosti se spojte přímo se mnou do konce srpna 2018.
P. Tomáš - velenice@dicb.cz, 608859348
Nejsvětější Srdce Ježíšovo mluví k našemu srdci
Zastavme se a zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak
možná mnoha bolestí i spousty hněvu. Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé
úzkosti.
Pak ale zaslechneme i cosi, co je ukryto ještě hlouběji. Uslyšíme hlas Ježíšův, hlas Boží.
A zjistíme, že v našem srdci se jakýmsi tajemným způsobem ukrývá Kristovo srdce,
a tehdy uslyšíme tato slova: „Miluji tě. Jsi v mých očích drahý a vzácný.“
Poselství evangelia spočívá v tom, že každý z nás je Bohem milovaný, že každý z nás
má velkou cenu a každý z nás má v sobě nějaký dar, který může nabídnout druhým. Každý
člověk je důležitý. I když je jakkoliv nedokonalý. Věříš tomu? Věříš, že i ty jsi důležitý?
Věříš tomu, že i ty můžeš udělat něco, aby se tento svět stal lepším místem?
Důvěřujme tomu, že na každém z nás záleží, že máme velkou cenu, že máme světu co
nabídnout! První a základní krok k tomu, abychom mohli přinášet dobrý užitek, spočívá
v tom, že si především budeme neustále připomínat, že nás Bůh miluje.
On naštěstí nezná jen naše chyby a naše slabosti. On ví, které problémy pramení z naší
minulosti, i o tom, co jsme zdědili po předcích. Zná ale především naše obdarování, zná
naše možnosti, ví, jak můžeme každý na svém místě – nepatrně krok za krokem proměňovat svět v lepší místo. Je ale nutné, abychom se předtím, než začneme
proměňovat svět, sami stali milujícími lidmi a otevřeli se zkušenosti lásky, zkušenosti
s nekonečnem. Tento prožitek je nesmírně křehký a začíná v modlitbě. Modlitbou
odpovídá naše srdce Bohu, který je láska. Modlit se znamená otevřít své srdce pokoji
Božímu, otevřít svou mysl a své srdce Božímu Duchu. Znamená to nabídnout se Bohu,
který je láska, jako slabé nástroje jeho lásky, abychom po celé naší zemi a přede všemi,
které známe, vyzařovali pokoj, soucit, sladkost, vlídnost a milosrdenství Boží. Měli
bychom přicházet před Boha a prosit ho: „Dej mi svého ducha. Jsem tak slabý. Pomoz mi!
(Zpracováno z webových stránek http://www.pastorace.cz – podle knihy: Jean Vanier, Krása
lidskosti, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Zvony v našich kostelích
Na konci dubna jsem povolal pana Votrubu, který se zabývá výrobou a servisem
zvonů, aby v našich kostelích provedl kontrolu a menší opravy všech našich zvonů.
Každý z našich kostelů má, kromě Krabonoše, dva zvony. Při této příležitosti jsem se
rozhodl napsat článek o našich zvonech a jejich stavu. Většina zvonů nejsou původní,
protože ty byly zrekvírovány v době válek na výrobu zbraní a nábojů. Po válce pak
byly v některých případech přidělovány zvony, které byly jinde k dispozici.
Nejlépe jsou na tom zvony v Č. Velenicích, protože jsou také
nejnovější. Máme v kostele dva zvony, umíraček z roku 1922
(ruční pohon) a velký zvon z roku 1997 (automatika - firma
Perner, na obrázku). Oba byly zhotoveny pro velenický kostel.
U těchto zvonů stačilo jen utáhnout šrouby. (Na fotce je novější
zvon z r. 1997.)

Ve Dvorech n/L máme také dva zvony na ruční pohon. Ty
byly do kostela umístěny později, což je poznat na nižším
upevnění, než byly upevněny původní dva zvony. Větší zvon
pochází z Vídeňského Nového Města z dílny Hilzer (1894).
U tohoto zvonu bylo třeba doplnit nové šroubení, protože na
jedné straně se upevnění zcela uvolnilo (viz obrázek vlevo).
Druhý menší zvon není provozu schopen, protože by
potřeboval udělat novou dřevěnou stolici, která jej má držet.
I v Rapšachu máme dva zvony na ruční pohon,
z nichž se používá jen jeden. Původně zde byly zvony
tři. Jeden zvon je původní, z roku 1790 (viz foto).
Druhý
zvon
byl
doplněn
později
a pochází z roku 1924. Doteď se zvonilo na novější
zvon, který ale není v dobrém stavu, a proto po
zakoupení lana se začne zvonit na původní zvon.
I zde bylo třeba dotáhnout u obou zvonů šrouby.
A nakonec Suchdol n/L má dva doplněné zvony,
původně zde byly zavěšeny zvony čtyři. Zde přišel servis v pravý čas, protože se týden
předtím utrhlo desetikilové srdce většího zvonu. Větší zvon (1876) je ocelový
a pochází z německé Bochumy, kde byla velká zvonařská dílna, a odkud pochází
mnoho zvonů (mimo jiné jimi byly po válce nahrazeny zrekvírované zvony v českých
kostelích). Tento zvon má automatický pohon. Po opětovném připevnění srdce nám
zvon znovu bije. Umíráček je na ruční pohon a byl darován kaplanem Müllerem v roce
1861. Po připevnění nového lana budeme moct zvonit i na umíráček.

Kromě zvonu v Suchdole jsou všechny ostatní zvony
odlity ze zvonoviny, což je bronzová slitina 78 % mědi
a 22 % cínu. Zvon je hudební nástroj, který potřebuje
pravidelnou péči, jako jakýkoliv jiný nástroj. Pan Votruba
připraví předběžné rozpočty na složitější opravu
neprovozuschopných zvonů, a pak uvidíme, co s nimi dál.
P. Tomáš
Fotky všech zvonů si budete moci prohlédnout ve fotogalerii
na webových stránkách farnosti.
(Foto – suchdolský zvon Bochum)

Přečtěme si, co se o suchdolských zvonech a věži kostela můžeme dočíst z farních
kronik Z historie suchdolského kostela farnosti (s použitím dalších zdrojů)
Suchdolský farní kostel byl vystavěn za vlády Karla IV. v letech 1361 – 1363, v této
době suchdolskou osadu Landštejnové prodali Rožmberkům. Suchdolský kostel P. Marie,
sv. Bartoloměje a Markéty (podle některých dobových zdrojů), dnes sv. Mikuláše, vznikl
v jednoduché plochostropé formě v 60. letech 14. století. Kostel byl prvním jihočeským
dvojlodním kostelem s jediným středovým sloupem. O sto let později v roce 1493 byl
znova vysvěcen, a to již jako trojlodní a pravděpodobně byl tehdy vysvěcen sv. Mikuláši.
A teď z historie vybereme to, co se týká zvonu a věže, k tomu účelu postavené. V roce
1820 byl kostel prodloužen mohutnou empírovou přístavbou s chórem a věží. Do
přestavby kostela, která probíhala v letech 1816 – 1820, byly při kostele dvě věže, menší
věž byla u kostela a dřevěná věž nad kostelem. Věž u kostela totiž byla malá, byl tedy
hlavní zvon zavěšen v dřevěné věži k tomu účelu postavené a zvonilo se zezdola v kostele.
Sešlá dřevěná věž nad kostelem byla sebrána roku 1791, věž ke kostelu přistavěná byla
zbourána roku 1814. Než byla postavena nová věž nad kůrem, byly zvony dány do
dřevěné zvonice k tomu postavené. O suchdolském kostele se dvěma věžemi svědčí
kolorovaná mapa pořízená mezi lety 1565 až 1570 a zobrazuje teritorium mezi Suchdolem
n/L., Ličovem, Mirochovem, Stříbřecem a rybníkem Podsedkem (mapa vložena na
webových stránkách). V roce 1820 byly do věže dány čtyři zvony (velký, poledník,
kaplanský a umíráček). V únoru 1875 prostřední zvon, poledník, puknul. Bylo to
oznámeno patronátnímu úřadu, ten ale kvůli úsporám dal místo zvonu z čisté zvonoviny
zhotovit ocelový zvon (již zmiňovaný zvon z německé Bochumy). Více nám poví zápis
P. Jakuba Novotného. „Dozvěděv se, že nám místo zvonu ze zvonoviny má být dán zvon
ocelový, ucházel sem se u patronátního úřadu a prosil, by nám zvon u Hilzer Sohn ve
Vídeňském Novém Městě obstarán byl (firma ta by cent puklého zvonu přejala za 60 zl.
a zvonovinu na nový zvon byla by počítala cent za 90 zl.), než žádal jsem darmo, an
důchodní Karel Vlček pro ty Bochumské zvony z ohledu úspory příliš zaujat jest.“ Za dva
zničené zvony v I. světové válce byly pořízeny dva zvony – sv. Vít a sv. Václav, které byly
za II. světové války též zabrány a použity na vojenské účely. Dnes jsou ve věži dva zvony –
velký zvon, který má hlas zvonu dis 2 a který je z roku 1876 z Bochumských oceláren
s nápisem Bochum a umíráček „Karel“, na němž je nápis: „Dal K. Müller, kaplan 1861“, ulit
byl ve Vídni (váží 21 liber a stál 44 zl. a 60 kr.), oba zvony přetrvaly obě světové války. Iva

