VELIKONOČNÍ MŠE SVATÉ
Zelený čtvrtek 18. 4.
Mše sv. v Českých Velenicích v 18.00
Velký pátek 19. 4. - obřady s uctíváním kříže
Velkopáteční obřady v Suchdole n. L. v 17.30
Velkopáteční obřady v Českých Velenicích v 19.00
Bílá sobota 20. 4.
Bdění u Božího hrobu v kostele v Suchdole n. L. i v Č. Velenicích od 14.00 do 17.00
Velikonoční vigilie – v Českých Velenicích ve 20.00
Slavnost zmrtvýchvstání, neděle 21. 4.
Mše sv. ve Dvorech n/L v 8.15, v Suchdole n/L v 9.30, v Č. Velenicích v 11.00
- žehnání velikonočních pokrmů
Velikonoční pondělí 22. 4.
Mše sv. v Rapšachu v 9.30
Mše sv. v Krabonoši v 11.00, bude sloužena v českém i německém jazyce, po ní agapé

Modlitba křížové cesty
Při křížové cestě přemýšlíme s díky a vděčností nad Ježíšovým utrpením a spojujeme s našimi těžkostmi či
utrpením. Využijme příležitosti společné modlitby a přijďte se modlit také.
 České Velenice - pondělí v 16.00, čtvrtek 17.30 (před mší svatou)
 Dvory nad Lužnicí - úterý v 17.30 (před mší svatou)
 Rapšach - pátek v 17.30 (před mší svatou)
 Suchdol nad Lužnicí - každé pondělí postní doby v 17.00; ve středu 3. 4. v 17.30 (před mší svatou)
- křížová cesta kolem Lužnice od 10.00, začátek u hřbitova
Chystané události
 Májové pobožnosti v květnu, měsíci Panny Marie
* v týdnu ve všední dny před mší svatou
* každou sobotu v 18.00, místa budou upřesněna
 Národní týden pro rodinu – „Rodina má cenu“, 11. - 19. 5. – určitě se můžeme nějak zapojit
 Vikariátní pouť rodin ke sv. Zdislavě 18. 5.
* Zahájení v kostele ve Stráži nad Nežárkou – připomeneme slavnou pěvkyni Emu Destinnovou
* Poté budeme společně putovat do kostela v Mláce, cestou si budeme na stanovištích připomínat život sv.
Zdislavy
 Noc kostelů
V pátek 24. 5. bude opět Noc kostelů, do které se se zapojíme ve Velenicích i v Suchdole
 Vikariátní biřmování v Suchdole nad Lužnicí s biskupem Pavlem Posádem
* v neděli 2. června v 10.00, mše sv. bude společná pro všechny naše farnosti
 Slavnost Božího Těla 23. 6.
* tentokrát v Suchdole nad Lužnicí v 10.00
 Farní tábor v Nové Cerekvi 20. – 27. 7.
Pozvánky
Duchovní obnova pro děti – 24 hodin v Jindřichově Hradci 6. – 7. 4.
* v sobotu 11.00 zahájení v proboštském kostele, ukončení v neděli 11.00, mše sv. v 9.30, po ní Pašijový
příběh v podání dětí (nacvičovat je budou v sobotu), hudební doprovod Petrovy klíče a Sbor EASY School JH

Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích 12. – 13. 4.
* pro věk 13 – 26, více informací a přihlašování na www.dcm.bcb.cz
Národní pochod pro život a rodinu 2019
* Pontifikální mše svatá – 10.30 hodin, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebruje Dominik kardinál
Duka OP, arcibiskup pražský; Klárov park před stanicí metra Malostranská – 12.30 doprovodný program;
14.00 - pochod centrem Prahy, závěr u sochy sv. Václava - 16.00 - 16.30 hodin, Václavské náměstí.

 
Příběh jednoho slova – Petr Kutek, zamyšlení pro velikonoční dobu
Na Golgotu
Tak už ho vyvádějí ven z města
směrem na Golgotu
A je to věru dál
než si kdo uměl představit
Ti kteří ho před týdnem vítali
opět jásají
opět mají radost
Tentokrát z jeho ponížení
Ne takového Mesiáše
oni prostě nechtějí
Ani ti nahoře
Ani ti dole
Už z něho strhali šaty
Stojí tu jako strom na podzim
A jako strom
když ho pohladíš
ostrou sekyrou u kořene
padá teď sražen
tvrdou ranou k zemi
Začíná poslední dějství
Vykoupení
Ten který obchází
Ďábel
ten dávný škůdce
chodí okolo
jako řvoucí lev

První hřeb už se prokousnul
zápěstím

a na ruce tě vezmou
abys nenarazil nohou
na kámen“

Tak vida
i Bůh je zranitelný
i Boha něco bolí
bolí až k zoufalému výkřiku

„OTČE DO TVÝCH RUKOU
ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA“

To má z tý jeho věčný lásky

Néééééééééééééééééééééé

Na kříži

Byl to opravdu Syn Boží

Otče
jak dlouho
jak dlouho
mě budeš ještě zkoušet
Copak byl hřích těch lidí
tak veliký
že teď musím
v potu tváře
z Tvé vůle dobývat
jejich spasení
Otče můj
Bože můj
Bože můj
Ten který obchází
Už dost bylo bolestí
a utrpení
Pohleď
všechna království světa
Stačí jen sestoupit z kříže
A naplnit tak co je psáno
„Svým andělům dá příkaz

A tehdy se chrámová opona
roztrhla
odshora až dolů
a Bůh vyšel mezi svůj lid
V tu chvíli Ďábel
ten dávný odpůrce
ten lstivý had
a šelma krutá
vědom si své porážky
šílený vzteky
bušil do země
až se třásla
a skály praskaly
a mnozí svatí
byli vzkříšeni z mrtvých
na oslavu Božího vítězství
/ zamyšlení je částí brožurky kdysi
vydané v Katolickém týdeníku

 

V evangeliu 4. neděle
postní jsme slyšeli
příběh o marnotratném
synu. Pomoz synovi
najít cestu zpátky k otci.

Mladší syn se zastyděl za to, co udělal, bylo
mu to líto a otci se omluvil. Budeme si dávat
pozor, abychom se za špatný skutek vždy
omluvili. A my dospělí můžeme jít příkladem
a dětem se omluvit, když si uvědomíme
svou chybu.

/použito z: www.kanan.cz

