a sebeovládáním. Šarbelova cela měla jen 6 m². Pod hábitem stále nosil žíněnou
košili, spal jen několik hodin denně a jedl pouze jednou za den.
Otec Šarbel zemřel na Štědrý den roku 1898 během adorace před Nejsvětější
Svátostí. Jeho spolubratři ho našli na podlaze kaple. Když umývali tělo, objevilo se
velké světlo ze svatostánku. Mniši to považovali za viditelné znamení nebe. Venku
silně sněžilo, vál ostrý vítr. Všechny cesty k poustevně byly zaváté a tak nikdo nemohl
informovat vesničany o světcově smrti. Přesně ten den lidé v okolí poznali, že otec
Šarbel byl povolán do nebe. Mladí muži se vydali s lopatami odházet sníh, aby se
dostali do poustevny a donesli tělo do kláštera Annay.
Neporušené tělo zesnulého bylo uloženo v klášteře sv. Marona v Annaya. Bylo
podrobeno lékařským testům a potvrdilo se, že tkáně nejeví žádné známky rozkladu.
Tělo vydávalo zvláštní vůni a uvolňovalo načervenalou tekutinu neznámého původu.
Otec Šarbel Makhlúf byl papežem Pavlem VI. prohlášen za blahoslaveného dne 5.
prosince 1965. Svatořečen byl týmž papežem 9. října 1977. Světcův hrob
v maronitském klášteře v Annaya se stal poutním místem. Mnozí z poutníků, mezi
nimiž jsou i muslimové, byli zázračně uzdraveni na těle i na duchu.
Vytvořeno s pomocí http://catholica.cz a https://cs.wikipedia.org.



Poutní slavnost v Krabonoši
V sobotu 23. 6. se konaly poutní mše sv. k poctě sv. Jana Křtitele při příležitosti
slavnosti Narození Jana Křtitele - v Krabonoši (viz foto) a Cepu, na které jsme navázali mší
sv. v den slavnosti v neděli.
Patrocinia v Krabonoši se také zúčastnil pan vikář ze Schremsu, P. Herbert Schlosser.

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

PRÁZDNINY 7,8/2018 8. ročník
„O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, Bože, každého dne
svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět.“ Ž 71,15

Milé farnice a milí farníci!
Dětem, studentům a učitelům začínají prázdniny, ale i pro nás ostatní je tento
čas časem odreagování a odpočinku. Zároveň k nám doléhají upozornění spojená
s tímto obdobím, k nimž patří i varování před změnou chování ovlivněnou horkým
počasím, zvláště v souvislosti s dopravním provozem, kdy se někteří lidé stávají
agresivnější, jiní zase méně pozorní. Ale můžeme to převést i na běžný život,
nejenom dopravu na silnicích.
A k tomuto problému mne napadají slova z traktátu „O křesťanské
dokonalosti“ od svatého biskupa Řehoře z Nyssy: Co má tedy dělat ten, jemuž se
dostalo cti nosit slavné Kristovo jméno - křesťan? Co jiného než ustavičně
zpytovat své myšlenky, slova a činy, zda všechny směřují ke Kristu, anebo zda se
spíše od Krista vzdalují? Takovéto správné rozlišování vlastních myšlenek, slov
a činů se děje mnoha způsoby. Co se totiž koná, myslí nebo říká pod vlivem vášně,
to nijak nesouzní s Kristem, nýbrž naopak nese pečeť Božího Odpůrce. Ten špiní
perlu duše vášněmi, jako by ji mazal blátem, a tak ničí její vzácný lesk.
Kolikrát jsem už slyšel některé věřící naplněné vášněmi, tedy zlobou či záští
vůči jinému člověku nebo skupině lidí. Vždycky je mi takového člověka líto,
protože si většinou neuvědomuje, že v té chvíli je loutkou na provázcích Božího
Odpůrce, jak to trefně popisuje svatý Řehoř.
Přeji Vám všem proto krásné prázdniny prožité v radosti a pokoji Kristově.
Buďme k sobě více láskyplně vnímaví a pozorní a nenechávejme si brát Kristův
pokoj v nás zbytečnými vášněmi, které nás odvádí od Krista a špiní perlu naší
duše.
Váš kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi

Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na září 2018 je v pátek 17. 8. 2018. Budeme rádi, když
zašlete své podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v červenci nebo v srpnu 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 – 4. 7. a 1. 8. v kostele, další
středy v domácnostech, bude oznámeno v ohláškách
Pozor na změny ve všední dny!
Během prázdnin si občas vezmu podle okolností dovolenou ve všední dny, kdy bude
pak zrušena mše svatá. Sledujte proto pozorně ohlášky, kde bude vše uvedeno.
P. Tomáš

PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI, AKCE, SETKÁNÍ V NAŠICH FARNOSTECH
- pravidelná setkání v Č. Velenicích o prázdninách nebudou

Modlitby růžence
Před každou mší sv. a v tyto dny:
Suchdol nad L. - pátek v 8.00 v kapli sv. Jana Nepomuckého
POUTNÍ MŠE SV. NA KLIKOVĚ V KAPLI
Zveme vás na poutní mši sv. Panny Marie Sněžné, která se bude konat
v sobotu 4. srpna v 10.00.
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE DVORECH N. L.
Poutní mši sv. bude v neděli 19. srpna v 8.15 celebrovat P. Radoslav Šedivý.
Pozvánka s prosbou o spolupráci při Spolkovém dni ve Velenicích
Na sobotu 1. září chystá Město České Velenice Spolkový den, do jehož přípravy se
zapojí spolky a organizace ve městě - prosím pomozte s organizací
Farní tábor
Nová Cerekev, 5. – 12. 8., po táboře bude následovat týden s vedoucími tábora
a s „odrostlými“ dětmi, zázemí na faře v Suchdole n. L.
Výlet jako odměna za pomoc při Tříkrálové sbírce
V sobotu 18. 8. 2018 pojedeme na výlet do ZOO v Jihlavě, kam zveme všechny, kteří
nám pomáhali při Tříkrálové sbírce v roce 2018. Podrobnosti včas sdělíme.


Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 765,- Kč
Dvory n/L - 995,- Kč
Suchdol n/L - 2.945,- Kč
Příští měsíční sbírky na opravy a provoz farností budou 15. července a 12. srpna

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


Svatý Šarbel
O prázdninách si připomínáme plno svatých, kteří nám mohou být svým životem
příkladem a posilou ve víře. Z těch známějších jmenujme sv. Cyrila a Metoděje, sv.
Marii Gorettiovou, sv. Benedikata, sv. Annu a Jáchyma, sv. Martu, sv. Jana Maria
Vianneye, sv. Maxmiliana Kolbeho, sv. Dominika, sv. Moniku a sv. Augustina.
Z těch méně známých bych chtěla představit svatého Šarbela, který má svátek 24.
7. Svatý Šarbel Machlúf nebo Makhlūf, arabsky  شرب ل مار, vlastním jménem Jusef
Makhlúf (8. 5. 1828 – 24. 12. 1898) je jeden z nejznámějších svatých na Středním
východě, kněz, asketa, mystik.
Narodil se v libanonské vesnici Beka'kafra a byl pokřtěn podle minoritského
obřadu jménem Youssef. Měl čtyři starší sourozence. Když mu byly tři roky, zemřel
jim otec a starost o jejich chudou rolnickou rodinu převzal strýc Tonios. Další dva
strýcové byli poustevníky u Kouzhaya a vyprošovali jejich rodině potřebné milosti.
Ve čtrnácti letech Josef pocítil první náznaky řeholního povolání, o čemž se
dozvěděl od jednoho mnicha na pastvě. V roce 1851 se rozhodl vstoupit do kláštera
v Majfúku (tajně odešel bos z domova . Zde prožil rok svého noviciátu. Po roce přešel
do kláštera v Annayi, kde 1. 11. 1853 složil první sliby a přijal jméno Šarbel. Dokončil
svá teologická studia a roku 1859 byl vysvěcen na kněze. Představený jej pověřil
službou nemocným a umírajícím. Za každého počasí procházel Šarbel krajinou v okolí
kláštera, zpovídal a léčil nemocné a podával umírajícím Tělo Páně. Lidé si jej pro tuto
náročnou a obětavou službu velmi oblíbili.
15. 2. 1875, po mnoha letech v klášteře v Annaya, otec Šarbel obdržel povolení
k odchodu do malé a odlehlé poustevny svatých Petra a Pavla. Nacházela se ve výšce
1350 m n. m. Tam se spojil s Kristem modlitbami, manuální prací, přísným postem

