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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

ČERVEN 2009

SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE
Miluji tě od věků, přitáhl jsem tě na své srdce, praví Bůh (srov. Jer 31,3)
V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy,
muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto
srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen
po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské
utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději
a odvahu.

(Podle H. Nouwena)

Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté
Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova Srdce. Probodené
srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu nepodmíněnou lásku k člověku.
Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku
i moc a říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3).
„Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24)
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata člověka nespočívá v jeho
zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají za hlavní lidé. „Člověk
se dívá jen na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce
je výchozím bodem veškerého lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním
z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26).
Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo miluje „z čistého srdce“. Ale o jakém srdci je řeč? O srdci
novém! Člověk už kdysi o nové srdce prosil: „Stvoř mi čisté srdce Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh
dar nového srdce slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26).
Nové srdce bylo stvořeno v každém pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo,
musíme ho trénovat.
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VÝROČÍ
Jedním z neznámějších symbolů na světě se stal signál SOS. Dle dostupných
informací ho 10. června 1909 – tedy přesně před sto lety – vysílala osobní
loď SLAVONIA, která se potápěla v moři poblíž Azorských ostrovů. Signál
byl v námořní plavbě používán téměř devadesát let, naposledy v prosinci
roku 1996 lodí, která takto volala o pomoc poblíž Liverpoolu.
Zkratka světoznámého signálu vznikla však již dříve a představuje začáteční
písmena anglického zvolání SAVE OUR SOULS, čili SPASTE NAŠE DUŠE.
Vytvořil jej Samuel Morse (+ 1872), vynálezce známé abecedy. (Zkratka SOS
představuje v Morseově abecedě tři tečky, tři čárky, tři tečky). Kolik plavidel
za tu dobu vyslalo signál SOS a kolik se z nich díky této výzvě zachránilo?
Bože, Synu i Duchu Svatý, SOS.
(ah)

POHORŠENÍ VĚŘÍCÍCH
„Už jste to také slyšeli?“ „Co se stalo?!“ „Naši kněží prý nechtějí křtít děti!“ „Ano máme tu zkušenost,
zrovna naší příbuzné farář odmítl křest dítěte, ale zkusí to u jiného faráře, ten je prý hodnější …“
Je to opravdu tak, že kněží nechtějí křtít děti? Naprosto ne! Jsme ochotni křtít děti rodičů, kteří o křest
žádají s vědomím zodpovědnosti za následnou křesťanskou výchovu. Nestačí, když zájem projeví prarodiče
či dokonce praprarodiče. Bohužel mnoho mladých rodičů právě z jejich viny neví o víře nic, nebo jen
útržky. Ale i těm může být dítě pokřtěno, jsou-li sami pokřtěni a doplní-li si náboženské vědomosti a osvojí
si praxi náboženského života – což je pak dostatečný důkaz, že to se svátostí křtu a její závažnosti myslí
upřímně. Není-li ani jeden z rodičů ochoten se seznámit s náboženskými pravdami a nemá žádný zájem
o živé křesťanství, křtít nelze. Knězi to nedovolují ani církevní zákony ani jeho svědomí.
Směrnice pro udělování svátosti křtu dětem zdůrazňují nutnost víry rodičů (nebo těch, kdo dítě živí
a vychovávají). V obřadu bezprostředně před křtem se kněz dotazuje na jejich víru a rodiče slibují křesťanskou výchovu, a je nepřípustné, aby rodiče vědomě prohlašovali co není pravda – aby veřejně lhali!
To, co se dříve u rodičů předpokládalo, dnes není samozřejmé.
Ti pokřtění, kteří nežijí jako praktikující křesťané (např. postrádají svátostný sňatek a jsou alespoň oddáni
civilně) musí počítat s dlouhodobější přípravou a zajištěním opravdu věřícího kmotra. Ti, kteří chtějí křtít
mimo farnost ve které bydlí, musí si vyžádat u svého duchovního správce souhlas.
Křest je branou k životu a k Božímu království. Je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný
život a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem, když přikázal apoštolům a jejich nástupcům: „Jděte, učte
všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“ Křest nás uvádí do křesťanského
života, osvobozuje nás z moci temnot, přivtěluje bytostně ke Kristu, uděluje Ducha dětí Božích a dává účast
na oslavě památky smrti a zmrtvýchvstání Páně ve společenství s veškerým Božím lidem. Boží lid, to je
církev, předává a živí víru přijatou od apoštolů. Proto je jejím nejpřednějším úkolem příprava ke křtu
a křesťanská výchova. Službou církve volá Duch svatý dospělé k životu z evangelia a děti jsou v její víře
křtěny a vychovávány. Duchovní správce je proto pověřen a vázán ve svědomí chránit dar svatých svátostí
před svévolností a zlehčováním jejich závažnosti.
P. Martin

• 5.6. pátek ve 20.30 hodin – modlitební společenství rodin – Velešín, Besednice – na děkanství
• 5.6. pátek v 15.30 hodin – schůzka děvčat na děkanství
• 6.6. sobota – pouť farnosti a KDU-ČSL do Sloupu a Křtin v Moravském Krasu
• 9.6. úterý – (po večerní mši svaté) setkání seniorů na děkanství
• 12.6. pátek – (po mši sv. na děkanství) setkání postbiřmovanců
• 13.6. sobota v 10 hodin– kněžské svěcení P. Hovorky – katedrála v Č. Budějovicích
• 21.6. neděle v 10 hodin – mše svatá pro rodiny s dětmi
• 21.6. neděle v 15 hodin – primiční mše svatá P. Hovorky
• 27.6. sobota v 9 hodin – schůzka ministrantů na děkanství
• 30.6. úterý – začíná ministrantský tábor VIA LEGENDA 2009

BESEDNICE
• 14.6. neděle v 9.45 hodin – dětská mše svatá

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – VELEŠÍN 6. KVĚTNA 2009
10. května byla opět po dlouhých 8 letech v našem kostele udílena svátost biřmování. Přijetí této svátosti
předcházela dlouhá příprava, všech 26 biřmovanců se scházelo v pravidelných intervalech již od září
loňského roku. Během příprav bylo jedním z úkolů budoucích biřmovanců napsat dopis Pánu Bohu. Dopis
jsme pak měli uchovat, až nastane jeho čas. Ten čas nastal ve středu 6. května, když jsme se sešli v 19 hodin
v kostele k nácviku liturgie. Poté, co jsme si vše nazkoušeli, jsme před kostelem slavnostně spálili přinesené
dopisy a poslali tak Pánu Bohu nebeskou poštou všechny naše vzkazy, starosti, prosby a modlitby. A pak
už nastal náš den D – v neděli v 10 hodin začala v přeplněném kostele mše svatá, kterou celebroval
českobudějovický biskup Msgre. Jiří Paďour, z jehož rukou jsme přijali svátost biřmování. Slavnostní
okamžik vylití Ducha Svatého si jistě budeme dlouho pamatovat, nádhernou atmosféru dokreslil chrámový sbor spolu s orchestrem, takže celý obřad měl neopakovatelné kouzlo. O tom, že nejen vrcholný
obřad, ale i celou dlouhodobou přípravu jsme opravdu prožívali, svědčí i požadavek z řad novobiřmovanců,
aby naše schůzky pokračovaly i nadále. Veliký dík patří všem, kdo se na celém obřadu a jeho přípravě
podíleli a především P. Martinovi za dlouhodobé duchovní vedení a chuť k životu ve víře.
Verba movent, exempla trahunt…
(zj)

NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE
V září bude v naší zemi na návštěvě svatý otec papež Benedikt XVI. V pondělí 28. září máme možnost prožít
spolu sním společnou mši svatou ve Staré Boleslavi. Máme pro tuto příležitost již jeden autobus objednaný,
ale z důvodu zajištění organizace celého setkání potřebují organizátoři celé akce znát počty věřících, kteří
do St. Boleslavi přijedou. Prosíme tedy zájemce, aby se nahlásili po mši sv. v sakristii.

FINANČNÍ PRIMIČNÍ DAR
pro novokněze z Velešína P. Petra Hovorku – přispět můžete libovolnou částkou na spořící účet zřízený
pro tento účel u České spořitelny od 17.10. 2008 do 30.6.2009
Číslo účtu: 2064429163 / 0800 Variabilní symbol: 9 Konstantní symbol: 0558

http://farnostvelesin.sweb.cz/

VELEŠÍN

WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

PLÁNOVANÉ AKCE NA ČERVEN

Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: zdenek.vaclik@centrum.cz
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Z HISTORIE NAŠICH FARNOSTÍ
SOBĚNOV DO ROKU 1359
Německý historik Dr. M. Klimesch napsal: „Jména míst Pořešín, Soběnov a Smrhov jsou odvozena pravděpodobně od
vlastních jmen, jak všeobecně u pohanských Slovanů bylo obyčejem a místa ta založena byla v dobách, kdy slovanské pohanství v jižních Čechách převládalo. Na základě tohoto předpokladu možno tedy položiti původ
Soběnova do doby před rok tisíc a odůvodniti to tradicí. Starší usedlíci vyprávěli, že v Soběnově žil kdysi zeman
Sebin. Když se fara a kostel roku 1786 přestavovaly, nalezen byl pěkně tesaný kámen (bezpochyby základní) s vytesaným nápisem Anno Domini M. Z toho lze souditi, že kaple byla tu již roku tisíc, a tudíž i vesnice před rokem tím
zde byla.“
Ladislav Ambrož v dějinách obce Soběnov popisuje rok 1358 tak, že v tomto roce „Ješek, Beneš a Jindřich, synové
Jindřicha z Velešína, rozdělili se o dědictví otcovské tak, že každý z nich obdržel třetinu hradu Velešína a mimo to
Beneš ves Smrkov s příslušenstvím, Jindřich Skaliny, Soběnov a Benešov, Ješek Nesměň s okolím.“ Na vsi Nesměň
však byl zapsán odkaz klášteru ve Zlaté Koruně, který učinil jejich otec 20. ledna 1350 na sto hřiven českých a Ješek sám
nemohl tak velké břímě nésti, musel každý z bratří třetinu dluhu na sebe vzíti.“
S časem kdy byla prvá písemná zpráva o Soběnovu to není jednoduché. Oficiální Historický lexikon obcí České republiky jednoznačně uvádí jako první písemnou zprávu u Soběnova rok 1359. Naproti tomu Petr David i Stanislav Kroupa
uvádějí prvou písemnou zprávu o rok dříve, v roce 1358, kdy zde údajně stál gotický kostel sv. Mikuláše, nad kterým
měli patronát páni z Michalovic. Pro toto tvrzení jsem však nenašel důkaz.
Zdá se, že bratří Ješek, Beneš a Jindřich si přáli, aby hrad Velešín přešel jen na jednoho z nich. K tomuto činu se nakonec
odhodlal Beneš z Velešína, který si vypůjčil „od strýců svých“ Petra, Jošta, Oldřicha a Jana z Rožmberka sedm set kop
grošů a koupil zbývající dvě třetiny hradu Velešín od svých bratrů Ješka a Jindřicha. Dne 22. února 1359 připsal Beneš
z Velešína klášteru ve Zlaté Koruně 33 marky, 21 grošů a 4 haléře velké Pražské měny na vesnici Smrkov.
A zde to znovu komplikuje Roman Podhola, který uvádí první písemnou zmínku o kostelu již v roce 1339 a „na jednom
zvonu je letopočet 1313.“ Tento údaj je však nepodložený. Teprve od roku 1354 vedla Pražská arcidiecéze „Libri confirmationum cleri...“ což byly „knihy potvrzování kněží“ a v roce 1359 je zde potvrzena přítomnost kněze v Soběnově,
což rovněž značí, že v Soběnově byla v tomto roce fara. Dnes je tato kniha patrně uložena v Národním archivu ve fondu
Arcibiskupství pražské. A tak letos, 4. července, bude Soběnov na návsi slavit 650 let od prvé písemné zmínky nejen
o kostele, ale i o obci.
František Schusser
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O SOUČASNÉ ČINNOSTI VELEŠÍNSKÉHO CHRÁMOVÉHO
SBORU A JEHO ORCHESTRU
Měsíce duben a květen byly pro chrámový sbor ve Velešíně obzvlášť významné. Ve dnech 23.–26. dubna 2009 hostovaly ve Velešíně dva polské sbory. Návštěva těchto sborů vyplynula z účasti Chrámového sboru z Velešína na festivalu
v Lodži v listopadu 2007. Ženský sbor Echo z Lodže a smíšený sbor Lutnia z Alexandrowa předvedly své umění na dvou
koncertech – ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích a ve Velešíně. Ve Velešíně s nimi vystoupil i místní Chrámový
sbor a orchestr s Vivaldiho skladbou Gloria. Během pobytu u nás si oba sbory prohlédly zámky v Hluboké n. Vlt.
a Č. Krumlově, klášter ve Zlaté Koruně a Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích. O spokojenosti polských hostů svědčí
i další pozvání pro náš Chrámový sbor a orchestr do Polska.
Týden po návštěvě polských sborů odjel Chrámový sbor se svým orchestrem na zájezd do Košic, kam byl pozván
„Združením na šírenie duchovných hodnôt byzantskej kultúry v Košicích“. Cílem bylo zachování ducha jednoty
východních a západních tradic, jejichž základy položili sv. Cyril a Metoděj.
První den zájezdu si sbor prohlédl zříceninu hradu Beckov a chrám v Levoči. 1. května, před příjezdem do Košic,
navštívil sbor zříceninu Spišského hradu. Organizátoři připravili prohlídku historického středu Košic. Před koncertem
pak následovala zkouška sboru a společná zkouška s Katedrálním sborem sv. Cyrila a Metoděje. Koncert se konal
v Katedrálním chrámu Narození svaté Bohorodičky. Chrám byl zcela zaplněný a posluchači projevili svoji spokojenost
dlouhým potleskem.
Další den byly pro sbor připraveny prohlídky chrámu v Prešově s replikou turínského plátna a dřevěných řeckokatolických kostelíků v Tročanech a Lukově-Venezii. K doprovodným akcím patřil také den otevřených dveří na radnici
v Košicích a návštěva vesnice Hrabské, ve které se každoročně koná fatimská sobota se slavnostním průvodem na
památku biskupa Vasila Hopka.
Tento biskup byl umučen za komunistického režimu. Po letmé prohlídce Bardějova následoval návrat do Košic a večerní rozloučení
s tamním sborem.
Poslední den zájezdu byl zpestřen
návštěvou Budapešti, prohlídkou
budínského vrchu, chrámu sv. Štefana a celkovou procházkou městem.
Závěrem lze konstatovat, že Chrámový sbor s orchestrem na Slovensku úspěšně reprezentoval Velešín
a získal tam další přátele. Na akci
s polskými sbory i na přípravě zájezdu do Košic se nejvyšší měrou
podílela paní sbormistryně Marie
Pešková, které patří největší dík.
Mgr. Julie Gregorová

Pozvánka
V letošním roce probíhají ve Vyšším Brodě oslavy – 750 let od založení kláštera a města. V sobotu 6. června v rámci
těchto oslav bude sloužena v klášteře ve Vyšším Brodě od 10 hodin pontifikální mše k výročí založení kláštera. Hlavním
celebrantem bude opat Gottfried z mateřského kláštera Wilhering. Při pontifikální mši zazní Missa Caecilia od
Ch. Gounoda v podání Chrámového sboru Velešín spolu se svým orchestrem a hosty.
(vj)
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KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN
Po vynechaném měsíci dubnu, kdy se ministrantská schůzka nekonala, jsme se sešli 9. května na poněkud jiné schůzce
než jindy.
Po modlitbě v kapli a rozdělení služeb jsme se na zbytek schůzky přemístili do kostela. Zde jsme se pilně připravovali
na nedělní biřmování a na příjezd biskupa Českobudějovické diecéze Jiřího Paďoura. Museli jsme si nejen rozdělit
funkce, ale hlavně se se všemi seznámit a každý se tu svou naučit dobře a spolehlivě provádět. Protože na této
výjimečné a slavnostní mši bylo nových činností mnoho, první polovinu našeho času jsme strávili samotným rozdělením a druhou provedením mše na nečisto. Jak se nám to povedlo, jste mohli sami vidět v neděli 10. května ve Velešíně.
Místo hraní her jsme tedy tentokrát věnovali celou schůzku našim ministrantským povinnostem.
Rovněž jistě i jménem všech ministrantů a členů družin děkuji našim vedoucím preceptorům, že nám byla dána
důvěra vykonávat i takové činnosti, které nesměly být pokaženy, a také za to, že v každém čísle našeho farního zpravodaje Portus je i tento koutek ministrantských družin.
(maře)

SCHŮZKY DÍVEK
9. května se uskutečnila další schůzka holek. Sešlo se nás poměrně dost, a dokonce jsme přivítaly i děvčata, která u nás
byla jen jednou, nebo poprvé. Také kvůli nim, jsme schůzku začaly tradičním kolečkem, kde jsme ostatním svěřily naše
plány na prázdniny. Poté jsme si zahrály velmi zábavnou hru, která byla založena na dorozumění, a dokonce i bez slov.
Musely jsme se seřazovat podle různých aspektů a zůstat přitom na laně, jelikož jakmile jsme šláply vedle, sežral nás
žralok :-) Následovala již známá hra Hututulu…., při které jsme se hezky rozhýbaly. Ke konci jsme si ještě zahrály hru,
při které jsme si prozkoumaly naši paměť. Na jedno písmeno jsme musely vymyslet květinu, město, zvíře, ptáka, barvu
a strom. Zjistily jsme, že tato hra není tak jednoduchá, jak se zprvu zdá. Schůzku jsme opět zakončily motlitbou. Další
schůzka se bude konat tentokrát v pátek 5. června od 15.30.
(mari)

KATECHETICKÉ OKÉNKO – LETNICE
Milé děti,
sedm týdnů po neděli Zmrtvýchvstání Páně přichází slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice. Velikonoční
doba se uzavírá. Mluvili jsme o Otci a o Ježíšovi. Kdo je Duch svatý?
Bůh lidem daroval svého Syna. A otevřel jim tak úplně své srdce: vyvěrá z něj opravdová láska a radost,
síla a pokoj, dobrota i věrnost a nesobeckost, a také pravda, spravedlnost i odpuštění.
Čím hřejivě dýchá sám Bůh – to je Duch svatý!
(Podle knihy Od adventu do adventu od Jana Kotase)

A pro ty z vás, kteří chcete vědět jakým pozdravem se zdravili apoštolové,
je přichystána dnešní křížovka.

Izraelský král proslulý svou moudrostí

Bratr Šimona Petra
Ten, kdo vyvedl Izraelity z Egypta

(lupa)

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ
V pátek 8. května jsme se vypravili na dětskou vikariátní pouť. Ta se letos konala v Horní Plané a setkalo
se zde kolem sedmdesáti dětí z našeho vikariátu.
Prožili jsme společnou mši svatou v krásném prostředí kaple na Dobré Vodě a po krátké pauze na
svačinu a hry na hřišti jsme šli navštívit seniory
v místním domově důchodců. Měli jsme pro ně
připraveno krátké vystoupení plné písniček a obrázky, které jsme pro ně připravili ve škole. Babičky
a dědečkové byli velmi vděčným publikem a naše
návštěva zde byla obohacením i pro nás a všechny
děti. Poté jsme navštívili muzeum hornoplánského
rodáka Adalberta Stiftera a naši pouť jsme zakončili
společnou modlitbou v kostele sv. Markéty.
Více fotografií jsme si schovali do dalšího prázdninového barevného dvojčísla.
(zv)

SPOLEČENSTVÍ

Ten, který se zachránil ze Sodomy

Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková 728 079 522)

Otec Izákův

Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová 724 233 772), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha 723 032 396)
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MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA ČERVEN 2009
2.6. Úterý

18:00 Za rodinu Pučeglovu, Coufovu a Hujslovu

4.6. Čtvrtek

18:00 Za rodiče Trösterovy, syna Františka, snachu a rodiče

5.6. Pátek

18:00

7.6. Neděle

VELEŠÍN

9.6. Úterý

Za Josefa Jandu, P. Antonína Žižkovského a celé
příbuzenstvo

1.6. Pam. sv. Justina
5.6. Pam. sv. Bonifáce

18:00

12.6. Pátek

18:00 Za Rudolfa Jirmana, celý rod a duše v očistci

11.6. Slav. Těla a krve Páně

13.6. Sobota

18:00 Fatimský den v kostele

13.6. Pam. sv. Antonína z Padovy

14.6. Neděle

10:00 Za farnost

16.6. Úterý

18:00 Za rodiče Pučeglovy, rodiče a sourozence

18.6. Čtvrtek

18:00 Za zemřelé z rodiny Hrbovy, Řepovy a Pospíchalovy

19.6. Pátek

18:00 Za Annu a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence

7.6. Slav. Nejsvětější Trojice

14.6. 11. neděle v mezidobí

19.6.

Slav. Nejsvětějšího srdce
Ježíšova

21.6. 12. neděle v mezidobí

10:00 Za farnost pro rodiny s dětmi

Slav. Narození
sv. Jana Křtitele

15:00 Za farnost primiční mše svatá P. Hovorky

24.6.

23.6. Úterý

18:00 Za rodinu Štindlovu, Jarošovu a Petrovu

28.6. 13. neděle v mezidobí

25.6. Čtvrtek

18:00 Za zemřelého Ladislava Douchu

26.6. Pátek

18:00 Za Stanislava Bůžka, rodiče a sourozence

28.6. Neděle

BESEDNICE

8:00 Za farnost
18:00 Za zemřelé rodiče Hukovy a Havlíkovy

ČERVEN

11.6. Čtvrtek

21.6. Neděle

SOBĚNOV

Za Helenu a Františka Rouhovy, rodiče z obojí strany
a duše v očistci

Liturgický kalendář

8:00 Za farnost

29.6. Slav. sv. Petra a Pavla
Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi.

29.6. Pondělí

18:00

Za Žofii Řihoutovou, manžela, rodiče a sourozence
z obojí strany

7.6. Neděle

9:45

Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče
z obou stran a duše v očistci

14.6. Neděle

9:45 Za Františka a Marii Síkorovy

21.6. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

28.6. Neděle

9:45

Za syna Josefa Škodu, rodiče Hodulákovy, bratry Stanislava a Josefa, Waltera Kopaného a rodiče Škodovy

3.6. Středa

18:00 Za farnost

7.6. Neděle

11:00

Za rodiče Šedivých z Přísečna, Jana a Kateřinu
Mikešovy a celé přátelstvo

10.6. Středa

18:00

Za Bohumila Marka, manželku, rodiče z obojí strany
a celé přátelstvo

14.6. Neděle

11:00 Za Václava Štangla a ostatní příbuzné

Kontakt na duchovního
správce farností:

17.6. Středa

18:00 Za Václava Čurdu, jeho otce a celé přátelstvo

P. ThMgr. Martin Bětuňák

21.6. Neděle

11:00

Náměstí J. V. Kamarýta 44

24.6. Středa

18:00 Za Petra a Růženu Drdákovy, syna Petra a celé přátelstvo

382 32 Velešín

28.6. Neděle

11:00 Za Josefa Šedivého, jeho rodiče a celé přátelstvo

Telefon: 605 446 007

Bohoslužba slova

Na tomto čísle spolupracovali:

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

ČERVEN 2009

P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger,
Jana Vaclíková, Ludmila Paťhová, Martin Řehout, Marie Ondrášková,
Anna Hovorková, František Schusser, Julie Gregorová, Zuzka Janišová,
Vladimír Jantač

