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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2009

VELIKONOCE – TAJEMSTVÍ SOUDU
Kolik zkomolenin evangelia je v oběhu, kolik křivých karikatur Boha a zvlášť Krista už proniklo do
našich uší a srdcí! V myšlení lidí Matka Boží zadržuje trestající rámě svého syna, jakoby byla milosrdnější než Kristus sám; jindy se vnucuje myšlenka, že milosrdný a milující Pán Ježíš musí usmiřovat rozhněvaného či uraženého Otce, a ten se nespokojí s málem, chce vidět krev svého Syna, aby se utišil
jeho spravedlivý hněv. A o tom jsou křesťanské velikonoce – dodal by takto křivě smýšlející člověk.
Pokračování na straně 2
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Kdy už se konečně zahledíme na obraz Otce, jak nám jej vykreslil jediný, kdo jej zná, kdo jej doopravdy
viděl, kdo jej neustále vidí tváří v tvář! Ten který říká: „Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce... Mne
oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám a jeho slovo
zachovávám.“ (srov. J 8,40,54n)
Láska Otcova je jako slunce, které září na dobré i zlé, jeho milosrdenství je jako životodárný déšť, který
pokrývá celou zem; rozdíl je pouze v přijetí nebo odmítnutí této milosti. My jsme zvyklí, že ve škole měla
paní učitelka ráda ty hodné, na průšviháře se zlobila. I mnozí rodiče v nás zanechali zásadní dojem, že lásku
je třeba si zasloužit – a lze o ni velmi snadno přijít…
Ježíš nám však vyprávěl o Boží nepochopitelné lásce, docela jiné, než je ta lidská. Vězme, že vždycky je
to nakonec Otec, kdo víc pláče! A kdyby nebylo nesmyslem tvrdit, že Boží láska je vůči někomu větší
než vůči jinému, museli bychom říci, že je větší vůči hříšníkovi než vůči takzvaně spravedlivému: pastýř
přece v evangeliu zanechal stranou celé stádce, aby hledal a vyprostil z trní ztracenou ovečku, a v nebi je
větší radost nad jedním hříšníkem činícím pokání než nad devětadevadesáti spravedlivými.
Až nám jednou skutečně dojde, jak to s tajemstvím velikonoc – zjevením obětující se Boží lásky vlastně je,
mnohá tvář se projasní a vzdá Bohu chválu a dík…
P. Martin

SVATÝ TÝDEN
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl
veškerých lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

Květná neděle
Vzpomínáme na den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil tak svoje mesiášské poslání.
Velké množství lidí mu vyšlo naproti, mávalo ratolestmi a volali: „Hosana – sláva – Synu Davidovu!...“
Tak také křesťané vycházejí naproti Kristu se svěcenými ratolestmi. Vyjadřují tak ochotu zemřít tomu,
co není Boží, aby to, co Boží je, v nás zvítězilo.
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Zelený čtvrtek
V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje
obřad mytí nohou. Je to vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha služebné lásky
bez ohraničení.

Velký pátek
Těžko lze lidskými slovy vyjádřit jeho otřesnost: Smrt Božího Syna, způsobená lidmi, ale i jeho útěšnost: naše
vykoupení.
Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je náš dnešní půst. Na začátku obřadů padá kněz před
oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže
a tak Ježíše následovat.

Bílá sobota
Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží pohřbeno s mnohými (falešnými) očekáváními.

Velká noc
Tak nazýváme noc ze soboty na neděli.
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí a nad
temnotami zla. Křesťan, který je včleněn do Krista – světla, se ovšem stává také celou svou bytostí pramenem
světla pro ostatní.
Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh vykonal od počátku světa, aby
připravil a uskutečnil naši záchranu – spásu.

Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali jsme do nového života
a se svící – světlem v ruce si uvědomujeme poslání, které z toho plyne.
Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst,
potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo a krev velikonočního Beránka – Krista. Eucharistie je nám pokrmem na
cestě až k branám věčnosti, k branám našeho Domova.

portus-no-duben09:Layout 1 23. 3. 2009 21:35 Page 4

CHRÁMOVÝ SBOR A ORCHESTR VELEŠÍN
Velešínský chrámový sbor se pilně připravuje na Velikonoce. Na Květnou neděli a Velký pátek budou zpívané pašije
a na Boží hod velikonoční obohatí sbor a orchestr sváteční liturgickou slavnost zpívanou mší Maxe Filkeho.
Koncem dubna navštíví Velešín spřátelený sbor z polské Lodži. Přijedou na prodloužený víkend ve čtvrtek 23.4.
Navštíví některá turisticky zajímavá místa jižních Čech a během svého zdejšího pobytu se představí na dvou vystoupeních. Na pátek pro ně plánujeme a snažíme se zorganizovat kratší představení pro farníky a návštěvníky českobudějovického kostela Sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech, po večerní mši svaté v 18 hodin. A protože páteční mše svaté z tohoto
kostela jsou přenášeny do Rádia Proglas, je možné, že i jejich vystoupení bude v přímém přenosu odvysíláno. Takže si
24.4. nalaďte Rádio Proglas 92,3 FM.
Hlavní koncert se uskuteční ve Velešíně, a to v sobotu 25.4. od 17 hodin v kostele Sv. Václava. Se svým programem vystoupí nejen sbor z Polska, ale i náš chrámový sbor a orchestr. Všechny Vás srdečně zveme k návštěvě
našeho společného koncertu.
(kad)

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL
A LITERÁTSKÉ BRATRSTVO V ČESKÉM KRUMLOVĚ
25. – 26. 4. 2009
Vikariátní úřad Český Krumlov ve spolupráci s regenschorim u sv. Víta v Českém Krumlově Jiřím Balkem vás srdečně zve
na II. seminář sakrální hudby: HUDBA A LITURGIE.
SOBOTA 25. 4. 2009:
14.00 – seminář v kapli sv. Václava kostela sv. Víta v Českém Krumlově,
lektoři: RNDr. Josef Gerbrich, Janáčkova akademie múzických umění v Brně,
PhDr. Martin Horyna, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
17.00 – zpívané chorální modlitby v kostele sv. Víta v Českém Krumlově,
duchovní slovo: P. Dr. Václav Pícha, JC.D., vikář českokrumlovský
zpívá Svatomichalská gregoriánská schola (Brno), řídí Josef Gerbrich
NEDĚLE 26. 4. 2009
8.00 – latinská mše svatá ve farním kostele sv. Václava ve Velešíně, hlavní celebrant: P. Martin Bětuňák
9.30 – latinská mše svatá v kostele sv. Víta v Českém Krumlově,
hlavní celebrant: P. Dr. Václav Pícha, JC.D., vikář českokrumlovský

Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová 724 233 772), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha 723 032 396)

WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI http://farnostvelesin.sweb.cz/ Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: zdenek.vaclik@centrum.cz
SPOLEČENSTVÍ Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková 728 079 522)
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PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN
VELEŠÍN
3.4. pátek v 15.30 – schůzka děvčat na děkanství
7.4. úterý – setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství.
Další schůzka ministrantů bude až v sobotu 9. 5. na děkanství
Pravidelné přípravy ke svátosti biřmování budou v těchto termínech:
3.4. pátek v 18.30 – na děkanství
16.4. čtvrtek v 19.00 – na děkanství
6.5. středa v 19.00 – poslední setkání, příprava a generálka v kostele

ZPOVĚDNÍ DEN

BESEDNICE

SOBĚNOV

VELEŠÍN

středa 1.4. v 16.30 hodin v kostele

sobota 4.4. v 15 hodin na děkanství

středa 1.4. v 18.45 hodin v kostele

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

KÁZÁNÍ
Kapitoly z knihy: A přece se točí…; Murphyho zákony o církvi (na pokračování)
Codetův paradox:
Věřící, kterých se kázání zas až tolik netýká, pozorně naslouchají a jsou jím vyváděni z míry,
zatímco ti, jichž se týká, buď neposlouchají, nebo si kladou otázku, koho se to asi týká.
Murphyho zákon „kárání neviňátek“:
Je-li potřeba farníky nebo prostopášný svět z kazatelny pokárat, děje se tomu zásadně tak, že to
schytají přítomní za nepřítomné.
Fidelův paradox:
Čím méně podnětného obsahu, tím delší kázání.
Vysvětlivka dr. Šamana, ředitele Společnosti pro rozvoj alternativní medicíny:
Někteří kazatelé se zřejmě inspirují postupy známými z homeopatie: mnohonásobným ředěním Božího
slova, kdy se jeho účinná přítomnost v promluvě blíží fakticky nule, docílí u přítomných věřících tzv.
„placebo“ efektu. Důkazem je jejich více či méně hromadné zvolání: „Děkujeme za slovo Boží.“
Rozdíly mezi kázáním kněze a biskupa (příp. arcibiskupa):
a) biskupské kázání bývá ještě mnohem delší;
b) biskupské kázání je více apoštolské, neboli více vedeno zásadou Apoštola národů „vhod či nevhod“.
Jinými slovy, biskupové obvykle kážou při všech vhodných, méně vhodných až nevhodných příležitostech.
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KATECHETICKÉ OKÉNKO
Ahoj děti,
ještě si vzpomínáte na loňský velikonoční Portus? Tam jste měly doplnit větu: I když Velikonoce skončí, pro křesťany
bude každá další neděle, dnem velikonoční radosti. A v dnešní osmisměrce se dozvíte, co je zdrojem té radosti.

Každou neděli si křesťané připomínají Ježíšovu poslední večeři, jeho smrt a vzkříšení tím,
že spolu.....................................(dokončení v osmisměrce).
Vyškrtejte názvy 4 dnů Svatého týdne (kromě Slavnosti Kristova zmrtvýchvstání).

Z S V L K A Č
S E E V V B T
O L L

Í Ě Í V

B Ě K E T L R
O D Ý M N Á T
T E Š I Á Ý E
A N P Á T E K
Přejeme vám krásné Velikonoce.

SCHŮZKY DĚVČAT
V sobotu 7. března se uskutečnila další schůzka dívek. Protože
mezi nás přišly dvě nové dívky, začaly jsme ji seznamovacím
kolečkem, ve kterém jsme si mimo jiné sdělily, co příjemného nás
v poslední době potkalo.
Poté jsme vyráběly kalendář. Každá dvojice či trojice dostala za
úkol namalovat motiv z určitého měsíce. Zapsaly jsme si do něj
termíny svátků a narozenin nás všech. Výsledkem byl pěkný „náš“
roční kalendář, který je vyvěšený na faře.
Následovala hra s legračním názvem „pako“, při které jsme se
pobavily.
Schůzku jsme zakončily modlitbou. Příští schůzka se uskuteční
mimořádně v pátek 3.dubna od 15.30.
(Lenka)
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KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN
Dne 28. února proběhla další schůzka ministrantů našich farností. Zúčastněných bylo asi tak dobrý průměr, i když to
bývalo i lepší :-) Schůzku jsme zahájili modlitbou ve farní kapli. Poté proběhlo pravidelné bodové ohodnocení ministrantů a společné rozdělení služeb na mši svatou.
Další věcí na programu byly samozřejmě různé hry. Zopakovali jsme si dějepis při přiřazování událostí k jednotlivým historickým osobám, pokračovali jsme fyzicky náročnější hrou při skákání na jedné noze a naše hraní jsme ukončili logickou hrou rýsováním po papíře. Ke konci nám Tankred přečetl historické zajímavosti o rytířství a nějaké ty informace
o plánovaném letním táboře. Poté jsme naši schůzku ukončili a všichni jsme si jistě zapsali datum 9. května,
9.00 hodin, kdy proběhne naše další setkání na faře.
(toon)

POŘAD BOHOSLUŽEB – VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Květná neděle

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velešín

8.00

Mše svatá

Besednice

9.45

Mše svatá

Soběnov

11.00

Mše svatá

Soběnov

18.00

Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech

Velešín

15.00

Křížová cesta v kostele

Besednice

15.00

Křížová cesta v kostele

Soběnov

15.00

Křížová cesta v kostele

Besednice
Bílá sobota

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velešín

18.00
9.00 – 12.00
21.00

Velkopáteční obřad Památka umučení Páně
Možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
Velikonoční Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velešín

8.00

Mše svatá

Besednice

9.45

Mše svatá

Soběnov

11.00

Mše svatá

Velešín

8.00

Mše svatá

11.00

Mše svatá

Kostel Panny
Pondělí v oktávu velikonočním
Marie v Hájku
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MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA DUBEN 2009
2.4. Čtvrtek

18:00 Za rodinu Bartekovu, Kujbidovu a Pelánovu

Liturgický kalendář

3.4. Pátek

18:00 Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci

D U B E N

5.4. Neděle

VELEŠÍN

7.4. Úterý
11.4. Sobota

21:00 Za farnost

12.4. Neděle

8:00 Za farnost

13.4. Pondělí

18:00 Za Jiřinu Koidlovou, syna Jiřího a manžela

16.4. Čtvrtek

18:00 Za Jana Herála, rodiče a sourozence

26.4. Neděle

BESEDNICE

8:00 Za farnost

14.4. Úterý
19.4. Neděle

SOBĚNOV

8:00 Za farnost
18:00 Za zemřelé rodiče Pučeglovy a duše v očistci

9.4.

Zelený čtvrtek

10.4. Velký pátek
11.4. Bílá sobota

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

30.4. Čtvrtek

18:00 Za Karla Vršana, manželku a syna Pavla

10.4. Pátek

Květná neděle

8:00 Za farnost

28.4. Úterý

5.4. Neděle

5.4.

9:45 Za rodiče Machovy, tři syny, dceru a celé přátelstvo

12.4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

19.4. 2. neděle velikonoční

18:00 Velkopáteční obřad – Památka umučení Páně

23.4. Svátek sv. Vojtěcha

12.4. Neděle

9:45 Za farnost

19.4. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

26.4. Neděle

9:45 Za Vojtěcha Řehouta

25.4. Svátek sv. Marka

1.4. Středa

18:00 Za rodiče Machovy, 3 syny, dceru, zetě a celé přátelstvo

5.4. Neděle

11:00

Za Martina a Kateřinu Promerovy, 2 dcery, syna Karla, vnuka
Vratislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo

9.4. Čtvrtek

svatá na památku Večeře Páně
18:00 Mše
Za farnosti Velešín, Besednice a Soběnov

12.4. Neděle

Bohuslava Stejskala, bratra, rodiče,
11:00 Za
rodiče Drdákovy a 2 syny

13.4. Pondělí

POUŤ V HÁJKU • Za P.Petra Mikeše, P.Františka Kašíka,
11:00 P.Václava
Koška, P.Jiřího Jeřábka a ostatní kněze našich farností

19.4. Neděle

11:00 Bohoslužba slova

22.4. Středa

Václava a Marii Šedivých z Přísečna, rodiče z obojí
18:00 Za
strany a celé přátelstvo

26.4. Neděle

Jiřího Aichmajera a jeho otce, za Ladislava
11:00 Za
Haislera, rodiče a sestru

29.4. Středa

18:00 Za Marii Zemanovou, manžela a 2 syny

26.4. 3. neděle velikonoční
sv. Kateřiny
29.4. Svátek
Sienské

Kontakt na duchovního
správce farností:

STALO SE
Rozloučili jsme se 3. března s Janem Štindlem. Poděkování: Chtěli bychom vyjádřit
poděkování za podporu a účast na pohřbu pana Jana Štindla. Manželka s rodinou

P. ThMgr. Martin Bětuňák

Křty • 21. března – Petr Vítů

382 32 Velešín

Od změny na letní čas budou mše svaté ve Velešíně v týdnu opět v kostele od 18. hodin.

Telefon: 605 446 007

Náměstí J. V. Kamarýta 44

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana
Vaclíková, Ludmila Paťhová, Lenka Opekarová, Karla Dvořáková, Tomáš
Ondrášek.
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2009

