PŘIHLÁŠKA DO ŘÍMSKOKATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
ve školním roce 2018/2019
Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………….
Datum narození ………………………………………
Adresa bydliště ……………………………………………………………………………………
Kontakt na rodiče – jméno: ……………………………………………………………………
Telefon ………………………………, e-mail ………………………..……………………………
Navštěvovaná škola a třída ….………………………………………………………………
Bylo vaše dítě pokřtěno? ……………………….
Přijalo svátost smíření a Eucharistie? ……………………
V ……………………………………………………….………..… dne ………………………….
Podpis alespoň jednoho z rodičů ………………………………………………………….
Římskokatolické farnosti Suchdol nad Lužnicí, Rapšach a České Velenice se
sídlem Palackého 489, 378 10 České Velenice informují tímto zákonné
zástupce dítěte, že každá farnost bude jako správce osobních údajů
zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely evidence
účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky. Zpracování osobních
údajů probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány
třetím osobám
-------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------Přihlášku vystřihněte a odevzdejte otci Tomášovi, který bude učit náboženství v našich
farnostech.


Výlet do ZOO v Jihlavě
Pro děti a vedoucí při Tříkrálové sbírce jsme
přichystali výlet do ZOO v Jihlavě. Dohromady se nás
ve čtyrech autech vydalo i s otcem Tomášem dvacet.
Bylo zajímavé pozorovat nejen zvířata, ale také
procházet poučnou stezku, kde jsme mohli vidět
např. historické změdělské stroje, nebo si přečíst na
dřevěných tabulkách o vysázených stromech. Jak je
vidět na obrázku, veselým zpestřením byla ukázka
dravců, hlavně když jsme se museli uhybat velkým
výrům apod. Na výletě se nám všem líbilo. Osobně
za sebe děkuji všem řidičům a také Ríšovi Pipkovi, který nám cestu přispěl darem.
Iva
Zpravodaj bude od října 2018 vycházet v jiné podobě a v jiném intervalu.

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
ČESKÉ VELENICE, DVORY N/L.,

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

ZÁŘÍ 9/2018 8. ročník
„Poslechni mne, synu, a uč se vědění; nakloň své srdce k mým slovům.
Odhalím ti dobře uvážené naučení a pečlivě tě obeznámím s věděním.“
Sir 16, 24 - 25

Milé sestry a bratři,
srdečně Vás všechny zdravím po období prázdnin a dovolených. Věřím, že jste
měli možnost načerpat nové síly a zažili jste i leccos pěkného a radostného.
Začíná zároveň i nový školní rok, a tak věřím, že své děti a vnoučata přihlásíte
do náboženství, které se vyučuje na všech školách v našich farnostech. Vyučování
náboženství je, vedle předávání víry v rodinách, důležitou součástí osobního
vývoje Vašich dětí, ať už malých anebo i větších. Vzhledem k tomu, že od září
bude Iva Hojková na plný úvazek v Českých Budějovicích, tak přebírám výuku
náboženství já sám. Zároveň bych na tomto místě rád poděkoval Ivě Hojkové za
obětavý přístup, s nímž po několik let učila náboženství a věnovala se dětem
v našich farnostech. Přeji ji za nás všechny hojnost Božího požehnání do její
činnosti v Č. Budějovicích.
V měsíci září také začne příprava na biřmování, na níž se mi zatím přihlásili jen
dva kandidáti, tak doufám, že se přidají ještě další, kdo doposud nebyli biřmováni,
aby využili tuto jedinečnou příležitost.
Měsíc září začíná svátkem Narození Panny Marie, a tak si společně vyprošujme
její přímluvu a ochranu pro každého z nás, i pro naše farní společenství, abychom
dokázali být stále více pravdivými svědky Boží lásky a milosrdenství

Začátek přípravy na biřmování
První setkání proběhne v pátek 14. září v 19 hod. na faře v Suchdole n/L.
Domluvíme se, jakým způsobem bude příprava probíhat, a vybereme čas pro
pravidelná setkání.
Váš kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi
 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v září 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 – 5. 8. 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
Každý pátek v Českých Velenicích Kontemplativní meditace od 19.00 na faře
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

Pozvánka do Českých Velenic na přednášku v oblasti zdraví
Radek Hrib, poradce v oblasti zdraví, vás srdečně zve na přednášku: Nemoci
současnosti a jejich řešení přirozenou cestou - ve středu 26. 9. v 17:00
v ČESKO-RAKOUSKÉM KOMUNITNÍM CENTRU FENIX Revoluční 245;
Vstupné dobrovolné – bude použito na opravu kostela v Rapšachu.
Pozvánka do Suchdola nad Lužnicí pro ministranty
- v sobotu 29. 9. v 10.00
Pozvánka na Dětskou vikariátní pouť v sobotu 6. 10. 2018
Dětská pouť pro náš vikariát se bude konat v sobotu 6. října. Pojedeme tentokrát
nedaleko, a to na naučnou stezku Červené blato a po té na poutní místo Dobrá Voda
u N. Hradů, kde bude mše sv. Podrobnosti sdělíme při ohláškách v našich kostelích.

Dětský tábor
I letos jsme byli na dětském táboře, a to od neděle 5. do soboty 11. srpna v Nové
Cerekvi na faře. V celkovém počtu 32 - dětí, vedoucích i spolu s kuchařem - jsme spolu
prožili krásný týden na téma Svatý život.
Každý den jsme měli za vzor dva české světce. Např. po vzoru sv. Cyrila a Metoděje
děti vytvářely abecedu a se svatou Ludmilou si osvojovaly schopnost vysvětlování, neboť
své vnuky Václava a Boleslava učila o Bohu. Skoro jak pro sv. Václava vyráběly korunu,
jablko a žezlo; u sv. Vojtěcha se dověděly, že byl umučen oštěpy. Sv. Hedvika se podobně
jako mnozí svatí starala o chudé, nemocné, trpící, k nim se také přiblížila tím, že chodila
bosa, ale nosila v rukou boty, kdyby nějaká situace vyžadovala, aby si je obula. Na její
připomínku děti např. zkoušely kreslit bosou nohou a ostatní z jejich skupinky hádaly, co
to je. Také je čekaly světice z 13. století - sv. Anežka a sv. Zdislava. Dále poznávaly sv.
Prokopa, sv. Jana Nepom. a sv. Jana Sarkandera.
Hry byly zajímavé a poutavé a děti si na zdánlivě jednoduchých hrách mohly hodně
procvičit a zapamatovat. Byly rozděleny do čtyř skupin, které mezi sebou soutěžily, nejen
v táborové hře, ale také v nástupech, v hádání pohádek z ukázek aj. Svatí nás hlavně
vedou blíž Bohu, a tak jsme každé ráno a každý večer začínali a končili zamyšlením
a modlitbou, která nás provázela po celý den. Samozřejmě, že jsme nakonec nevynechali
ani mši sv., kterou pro nás sloužil v místním kostele P. Jaroslav z nedalekého Pacova.
Děti samy pak mohly během týdne ještě získat medaile nebo poháry v některých
turnajích, např. v pétanque, v šipkách a fotbálku. Specialitou našeho tábora je vždy ranní
lov, kdy děti v rámci rozcvičky běhají na louce a sbírají lístečky s různě ohodnocenými
obrázky zvířátek. Nejlepší sběrači jsou potom ohodnoceni krásnou knihou o přírodě. Aby
měly šanci mladší děti stejně jako starší, jsou rozděleny na „velký“ a „malý“ a v těchto
kategoriích soutěží v již zmíněných turnajích. Takže na konci tábora byl oceněný téměř
každý, někdo dokonce víckrát. Ale štěstí přálo všem, a tak se již těšíme na příští rok, rádi
přibereme i nové děti, nějaké místo se pro ně vždycky najde.



Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 2.584,- (červenec); Kč, 1.654,- (srpen)
Dvory n/L - 2.451,- Kč (červenec); 2.292,- (srpen)
Suchdol n/L - 3.836,- Kč (červenec); 3.669,- (srpen)
Příští měsíční sbírky na opravy a provoz farností budou 23. září.

16. září bude diecézní sbírka na bohoslovce.
České Velenice
Začátkem prázdnin se podařilo dokončit zateplení fary výměnou všech oken.
S celým zateplením fary bylo spojeno hodně práce, hlavně s úklidem, proto bych rád
jménem naší farnosti poděkoval všem, kdo si udělali čas a pomohli. Tento projekt je
z části financován dotací Nová zelená úsporám, která nám již byla schválena, a tak
čekáme, až přijdou na účet peníze, aby byla splacena půjčka od provincie Misionářů
oblátů, neboť tato dotace se vyplácí až po ukončení projektu.

Velké díky patří všem účastníkům, vedoucím a kuchaři, ale hlavně mladým vedoucím –
Filipovi, Alence, Jitušce, Kačce a zvláště Martině za vytváření a vedení táborové hry, za což
také patří poděkování Lence, která ale s námi na táboře nemohla být.
Iva

Dvory nad Lužnicí
V září nás čeká zahájení opravy čelní fasády kostela, která začne, jakmile firma
skončí vnější opravu kostela v Rapšachu a převeze do Dvorů lešení.
Mezitím se nám porouchal ventilátor, který vhání vzduch do varhan. Bohu díky se
ho podařilo opravit zdatným technikům z rodiny Machovy.
Rapšach
I letos pokračuje obnova našeho kostela. Bude dokončena oprava fasády a začnou
práce uvnitř. Letos se celý kostel vymaluje, s tím bude souviset i omezený provoz.
Suchdol nad Lužnicí
Se začínajícím létem se nám podařilo opravit koupelnu na faře, kde před lety
zamrzla voda, a popraskaly trubky. Rád bych poděkoval jménem farnosti všem, kdo
s touto opravou pomohli, zvláště pánům Ouškovi, Pipkovi a Korandovi.
Velký dík patří také panu Posíkovi, který postupně natírá okna na faře.
Jak jste si mohli všimnout, zhoršuje se stav ozvučení v našem kostele, a tak jsem
podal žádost na město o finanční příspěvek na nové ozvučení, kterou bude
projednávat zastupitelstvo v září.


Při 26. neděli hovoří Pán Ježíš o pokušení. V Evangeliu uslyšíme slova, že svádí-li nás
naše ruka, noha či oko, máme je raději uskenout, nebo vylouponout. Je lepší, abychom
přišli do nebe bez ruky, nohy nebo oka než do pekla. Neznamená to, abychom hned brali
do ruky sekeru, ale Ježíš nás nabadá k tomu, že …
OČI, RUCE I NOHY MÁME ………………………………………………………………………………………..
(Když vyluštíš
tajenku, dokončíš
větu.)

A NE K TOMU,
ABYCHOM JE POUŽÍVALI KE ŠPATNOSTEM A MYSLELI JEN NA SEBE, NEBO SNAD SVÁDĚLI
DRUHÉ KE HŘÍCHU.
/ použito z www.kanan.cz

