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+P O R T U S

BŘEZEN 2010

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

PROMĚNĚNÍ NA HOŘE
Apoštolové se domnívali, že dobře znají Ježíše; vždyť s ním po léta hovořili, jedli, putovali
a poslouchali jeho kázání, viděli zázraky. Ve skutečnosti ho nepoznali, dali se oklamat
povrchním dojmem pramenícím ze zvyku.
Proto vzal Pán tři přední apoštoly Petra, Jakuba a Jana – později uznávané sloupy církve,
jak svědčí i sv. Pavel, na den a noc do pustiny a samoty hory. Vytrhl je ze všedních kolejí
života. Mohli v tichu „jít do sebe“, vnímat Pána jinak a uvědomit si, kdo vlastně Ježíš je.
Viděli v krátkém okamžiku jeho oslavené tělo a vydal o něm svědectví Nebeský Otec
s nejvyššími autoritami Starého zákona Mojžíšem a Eliášem.

Pokračování na straně 2
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I my občas potřebujeme otřesný zážitek Boží velikosti a blízkosti. To proto, abychom si uvědomili
velikost Božího obdarování, aby se naše duše „otřásla“ ze zvykovosti, aby se naplnila horlivostí
a chválou, při níž srdce skutečně jásá. Je to vzpruha naší víry! Apoštolové ani netušili co věděl Ježíš.
Že jej čeká hodina, kvůli níž přišel. Hodina příšerné noci zla, kdy satan, pomocí svých loutek, ukáže
na Synu člověka co dokáže, co všechno umí.
Ano, potřebujeme mystické zážitky Boží útěchy a povzbuzení, aby, až přijde hodina zkoušky, naše
víra obstála. Vidíme na Ježíši samotném jak se často modlil hodiny i noci v samotě pouště a hor bez
přítomnosti rušivých vlivů a lidí. Být v modlitbě s Bohem tváří v tvář je nutností, chceme-li obstát
v hrůze a zátěži běsnícího zla kolem nás a často i v nás. Potřebujeme útěchu a sílu Boží. Naše doba
se zdá, především věrným následovníkům Krista, nocí plnou hrůz, násilí, smrti, morální zvrácenosti
a běsnění lidské zlovůle. Malověrní lidé ztrácejí důvěru, že Pán je tak mocný, aby se prosadil proti
tomuto valícímu se proudu a lehce zapomínají na Boží velebnost a moc. My na to nesmíme zapomínat, neboť i dnes září světlo Boží pravdy za mělčinami hospodářské, politické a kulturní roviny
života.
Apoštol Petr nikdy nezapomněl na zážitek oslaveného Pána; ještě nedlouho před svou mučednickou
smrtí psal křesťanům v Římě: „Nepoužili jsme vychytrale vymyšlených pověstí, když jsme vám oznámili příchod mocného Pána Ježíše Krista. Vždyť jsme přece byli očitými svědky jeho velebnosti . . .
když nad ním zněl hlas vznešené slávy: To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte! A tento hlas z nebe jsme my uslyšeli, když jsme s ním byli na hoře svaté.“ ( 2 P 1, 16 n )
Křesťan, který chce obstát ve víře, má mít neustále před očima budoucnost oslavení, má mít zrak
upřen k cíli, a z toho čerpat sílu, jak to činili svatí a mučedníci před námi. Pak dokáže v jistotě projít
strastiplnou cestu kříže jako Pán Ježíš a jako všichni jeho věrní apoštolové.

PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN
VELEŠÍN

• 6.3. sobota ve 14:00 – schůzka dívek na děkanství
• 9.3. setkání seniorů po mši svaté na děkanství
• 13.3. Fatimský den
•20.3. sobota v 9:00 – schůzka ministrantů na děkanství
• 21.3. neděle v 10:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi

BESEDNICE

• 14.3. neděle 9:45 – mše svatá pro rodiny s dětmi

LOČENICE

• 20.3. sobota 15:00 – mše svatá v kapli v Ločenicích

ČESKÉ BUDĚJOVICE

• 26.-27.3. – Diecézní setkání mládeže
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VELEŠÍNŠTÍ ALTARISTÉ
Na příjmech farnosti Velešín ve 14. století měl rozhodující podíl rod Michalovců. V erekčních knihách je zápis
z 18. prosince 1361. Jedná se o poslední vůli bratrů Beneše II. a Jana III. Z Michalovic, ve které pro rozhojnění
božského kultu farního kostela ve Velešíně, abychom se snažili zvýšit počet samotných kněžích v tomto kostele
z dobrých pěti osob a abychom je podporovali. Poslednímu přání bratrů Beneše a Jana bylo skutečně vyhověno
a k faráři a k jednomu kaplanovi přibyli další dva kaplani a tří altaristé k nově zřízeným oltářům Blahoslavené
Panny Marie, Svatého Mikuláše a Svaté Doroty.
Altarista, neboli oltářník, spravoval samostatně fungující a majetkově vybavený oltář, který ve Velešíně vymezovala erekční zakládací listina. Lze velmi reálně uvažovat, že již ke konci 14. století bydleli altaristé mezi kostelem
a farou, v domě čp. 20, kde se říká nejen „U Kantůrků“, ale existoval i dům altaristů, kteří jsou ve Velešíně
písemně doloženi v letech 1362 až 1415.
K oltáři Blahoslavené Panny Marie byl 26. ledna 1362 jmenován altarista František a 11. ledna 1367 jej nahradil
Radslav. Po smrti Radslava byli u tohoto oltáře altaristy postupně Martin ze Soběslavi, v roce 1374 Jiří a od
roku 1390 Duchek. Jako poslední altarista u oltáře Blahoslavené Panny Marie je uváděn od roku 1397 Velislav.
Oltář Sv. Mikuláše měl od 2. června 1362 za altaristu Jana Leopolda a po něm postupně to byli Mikuláš z Kájova,
Přibík a od roku 1388 Mařík z Rožmitálu. V roce 1393 je u tohoto oltáře altarista Petr a poslední písemný doklad
je z 4. července 1407, kdy u oltáře Sv. Mikuláše nacházím altaristu Jana. Poněkud stručnější je přehled altaristů
u oltáře Sv. Doroty, kde jsou známy jen tři jména. Čtvrtého dubna 1362 je to Jakub a až daleko později, v roce
1415, je zachován zápis Jana, který nastupuje po rezignaci předchůdce Václava.
Oltář Blahoslavené Panny Marie měl roční důchod od 15 sedláků z Jaroměře, oltář Sv. Mikuláše měl roční důchod ze statku v Malči, ze Sýčkova a dvou sedláků v Květonově a oltář Sv. Doroty měl roční důchod z Velíšky
od čtyř mlynářů z Jaroměře a od jednoho sedláka z Květonova. Celkový roční důchod altaristů byl 26 kop
a 15 grošů. Bylo to dost, nebo hodně, protože by jinak nepřišli z Kájova, Kaplice nebo Rožmitálu.
František Schusser.

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ANEB NOVODOBÉ OTROCTVÍ
Dne 30.1. proběhla v zasedací místnosti kina Velešín přednáška na téma Obchodování s lidmi, aneb novodobé
otroctví; kdy se setra Klára Marie s námi přijela podělit o své zkušenosti získané především při čtvrtročním
pobytu v Itálii mezi dívkami, které jsou zde násilím drženy a nuceny k prostituci. Nehodlám zde rekapitulovat
celou přednášku, protože by to zabralo spoustu místa, a hlavně by se mi ani nepodařilo vše vystihnout a popsat
tak, jak to dokázala sestra Klára. Jediné, co mohu sama za sebe říct je, že než jsem si vyslechla tuto přednášku,
pokaždé když jsem viděla stát na silnici jednu z těchto „lehkých“ dívek, pomyslela jsem si, že to asi nemá
v hlavě v pořádku, když dělá to, co dělá a ve vteřině jsem ji odsoudila, jako někoho, kdo by mi nestál ani za
pozdrav. Jak Klárka ale mluvila dál, začala jsem si uvědomovat,
že problém obchodu s těmito dívkami není jen něco
vzdáleného, co se děje mimo nás někde ve světě. Při představě,
že i většina dívek, které jsou u nás v night klubech nebo které
stojí podél silnic, je zde nedobrovolně pod výhružkou smrti,
mě mrazilo v zádech. V ten moment mi došlo, že já nemám
doopravdy žádné právo někoho odsuzovat za to, co dělá, jak
vypadá nebo kým třeba je. Proto bych chtěla sestře Kláře moc
poděkovat, že našla odvahu a čas přijet mezi nás a podělit se
s námi o své zkušenosti.
(vlami)
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Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro ob any
z okraje spole nosti – materiální pomoc sociáln potebným, azylové ubytování i pracovní píležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,dtské/
Lžkovin, prostradel, ru ník, utrek, záclon,
Látky (minimáln 1m2, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek)
Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené
Peí, péových a vatovaných pikrývek, polštá a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

V CI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME:
ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických dvod
nábytek, jízdní kola a dtské koárky - ty se transportem znehodnotí
zneištný a vlhký textil

Sbírka se uskute ní :
dne: 16. dubna a 17. dubna
as: pátek 14:00-18:00 sobota 8:00-14:00
místo: v prostorách Jihostroje a.s. (mezi vrátnicí a bývalou závodní jídelnou, vstup z parkovišt)
Vci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, aby se nepoškodily transportem

D kujeme za Vaši pomoc.

VTIPNÉ OKÉNKO
„Kouří tvoji koně?“
„Ne.“
„Tak to hoří v maštali!“
Kohout ukazuje slepicím pštrosí vejce:
„Milé dámy, nekritizuji, jenom ukazuji, co se vyrábí
v zahraničí.“
Dáma si nese domů právě koupeného papouška.
„Tak co hlupáčku, umíš mluvit?“
„No, jasně! A co ty? Umíš létat?“
„Hej, Patriku, co jsi dal svému koni, když měl koliku?“
„Terpentýn“
Po nějaké době.
„Hej, Patriku, ten můj kůň po terpentýnu chcípl...“
„Ten můj taky...“
„Vondráku, řekni nám, co to je fata morgána!“
„Prosím, to je chvíle, kdy na vysvědčení vidím samé
jedničky.“

„Koupil jsem si dva psi, jednoho malého a jednoho
velkého.“
„Na co dva?“
„No, ten malý začne štěkat a probudí toho velkého.
A ten velký je po probuzení strašně zlý.“
U malé vesnické tůňky sedí rybář nad prutem.
Přijde k němu místní kronikář a ptá se ho:
„Kdyby jste tu náhodou chytil rybu, prosím nahlaste
mi to. Naposledy tady byla spatřena ryba 10. května
léta Páně 1624.“
„Co si přejete prosím?“ ptá se úřednice.
„Jdu platit za psa.“
„A na jaké jméno?“
„Alík.“
„Moje žena chce zhubnout, a tak začala jezdit na
koni.“
„A jak jí to jde?“
„Kůň zhubl o deset kilo.“
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KATECHETICKÉ OKÉNKO
Ahoj děti!
Blíží se Velikonoce a s nimi jaro, celá příroda se obléká do nového. I my se máme o něco podobného
pokusit. V postní době máme ze sebe „svléknout“ starého člověka a stát se „novým“. Ale jak to udělat?
Když vyškrtáš v obrázku to, co bychom dělat neměli, zůstane ti odpověď.

M Ě S Í Č N Í

Z P R A V O D A J

+P O R T U S
FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ BESEDNICE A SOBĚNOV

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, Ludmila Ehrlichová, Vlaďka Mikešová,
Eva Opekarová, Jan Vaclík, Tomáš Ondrášek, František Schusser.
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SCHŮZKY DÍVEK
V sobotu 13.2. jsme se s holkami sešly na faře k další pravidelné schůzce. Po úvodním kolečku, kdy jsme se
snažily najít něco pozitivního v našich uplynulých dnech, jsme si pustily zajímavou prezentaci. V ní si povídaly
dvě miminka v maminčině bříšku o tom, jestli něco bude po porodu. Jedno miminko bylo věřící, věřilo, že po
porodu bude život mnohem krásnější a světlejší než ten, který zažívají, druhé miminko bylo nevěřící, pesimistické. Nedoufalo, že by po porodu ještě něco dalšího mohlo být a věřilo, že porodem vše končí. My jsme vše
vztáhly na nás a na to, co bude jednou, až život tady uplyne, povídaly jsme si o tom, jestli nás něco čeká. A pak
jsme každá svou představu toho, co bude po smrti, ztvárnily na papír obrázkem, které jsme si na závěr představily. Po společné modlitbě a písničce jsme si ještě zahrály malou hru a pak se rozešly do svých domovů.
Příští schůzka se bude konat v sobotu 6. března od 14:00 hodin na faře.
(evao)

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Jako každý měsíc jsme i tuto schůzku konanou 23. 1. zahájili tradiční modlitbou v kapli. Další na programu
byli nějaké ty organizační věci a také jsme mezi sebou mohli přivítat nové ministranty z farnosti ze Sv. Jana n.
Malší.
Jelikož se nás tento měsíc sešlo opravdu hodně, skoro do půl kopy, mohli jsme pokračovat tradičním kvízem,
který každého vždy naladí. Poté proběhli dvě hry s šátky a provazy, které fyzicky všechny vyčerpaly a museli
jsme se posilnit výborným dortem, který přinesl Martin Pitra u příležitosti jeho narozenin, kterému bych rád
tímto popřál všechno nejlepší.
K závěru jsme všichni se zájmem poslouchali otce Martina, který vyprávěl o rytířích z dávných dob, jejich kodexu a stravování. A jelikož se už do dalšího kvízu moc nechtělo, mohli jsme se po požehnání všichni spokojeně
odebírat k domovu.
(ToOn)
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MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA BŘEZEN 2010
4.3. Čtvrtek

17:00 Za Marii a Bedřicha Syrovátkovy, rodiče a sourozence

5.3. Pátek

Josefa a Marii Douchovy, rodiče z obojí strany
17:00 Za
a manžele Mokovy

7.3. Neděle
9.3. Úterý
11.3. Čtvrtek

17:00 Za rodinu Slabovu, Spoustovu a Sárovu

12.3. Pátek

17:00 Na dobrý úmysl

VELEŠÍN

14.3. Neděle

SV. JAN

14.3. 4. neděle postní
19.3. Slav. sv. Josefa
21.3. 5. neděle postní

18.3. Čtvrtek

17:00 Za Ludmilu Šrámkovou

25.3. Slav. Zvěstování Páně

19.3. Pátek

17:00

Za Josefa Jandu, rodiče a sourozence, Josefa a Růženu
Foitlovy a celý rod

10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi
Helenu a Františka Rouhovy, rodiče z obojí strany
17:00 Za
a duše v očistci

25.3. Čtvrtek

17:00 Na dobrý úmysl

26.3. Pátek

rody a rodiny Mikešovy, Kolářovy, Hrdličkovy,
17:00 Za
Mikšátkovy a za uzdravení rodových kořenů

7.3. Neděle

8:00 Za farnost
17:00 Za Tomáše Kleina, sourozence a jejich rodiče
9:45 Za Františka Nováka a rodiče

14.3. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

21.3. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

28.3. Neděle

9:45 Za Annu Blažkovou, sestry a rodiče

7.3. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

14.3. Neděle

rodiče Šindelířovy, jejich syna Josefa, prarodiče
9:45 Za
Lysákovy a jejich tři syny

21.3. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

24.3. Středa
28.3. Neděle

28.3. KVĚTNÁ NEDĚLE

8:00 Za farnost

23.3. Úterý

3.3. Středa

BESEDNICE

7.3. 3. neděle postní

17:00 Za Stanislava Bláhu, manželku, rodiče a duše v očistci

28.3. Neděle

SOBĚNOV

8:00 Za farnost

BŘEZEN

16.3. Úterý

21.3. Neděle

28.3. začátek letního času

8:00 Za farnost
17:00 Za rodinu Šebánkovu a Machovu

Liturgický kalendář

Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, strýce
17:00 Za
Jana Vaňka a Milana Štěpánka

9:45 Bohoslužba slova

7.3. Neděle

Václava a Kateřinu Wortnerovi, syna Václava a celé
11:00 Za
přátelstvo

14.3. Neděle

Josefa a Annu Slámovy, rodiče, sourozence z obojí strany,
11:00 Za
dceru Boženu, za Jana Netočného, rodiče a vnučku Janičku

17.3. Středa

Marii a Antonína Kůzlovy, rodiče Drdákovy
17:00 Za
a Kůzlovy a ostatní příbuzné

21.3. Neděle

11:00 Bohoslužba slova

28.3. Neděle

Kateřinu a Františka Promerovy, dvě dcery, syna Karla,
11:00 Za
vnuka Vratislava, rodiče a sourozence z obojí strany

20.3. Sobota

15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

Kontakt na duchovního správce farností:
P. ThMgr. Martin Bětuňák • Náměstí J. V. Kamarýta 44 • 382 32 Velešín • Telefon: 605 446 007

SPOLEČENSTVÍ
Velešín
Společenství rodin
Jana Vaclíková
728 079 522
Besednice, Svatý Jan
Společenství rodin
Ludmila Paťhová
724 233 772
Farní společenství
Zdeněk Bláha
723 032 396
http://farnostvelesin.sweb.cz

redakce: zdenek.vaclik@centrum.cz

