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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

KVĚTEN 2009

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit.
„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně
hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli:
„Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu
přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Sk 1, 9-11
Ježíš odešel „neuchopitelným“ způsobem a právě takovým způsobem opět přijde. Oblak je místo
přítomnosti Hospodinovy. Ježíše je tedy třeba hledat tam, kde je Bůh, v jeho bezprostřední blízkosti.
Toto pedagogické líčení závěru Ježíšova života má nejpropracovanější sv. Lukáš – od smrti na kříži
v evangeliu až po seslání Ducha svatého ve Skutcích. Zde Ježíš říká: „Čekejte, až se splní Otcovo
zaslíbení ... budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní“ (Sk 1, 4-5),
„... dostanete sílu Ducha svatého ... a budete mi svědky až na sám konec země“ (Sk 1, 8).
Pak následuje nanebevstoupení, setrvání na modlitbách, volba Matěje za apoštola a letnice.
Po nanebevstoupení bezprostředně následuje seslání Ducha svatého. Začíná doba života církve
v moci a síle Ducha svatého, doba, kdy Ježíš působí ve svých učednících mocí svého Ducha.
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OZNÁMENÍ
V neděli dne 10. května v 10 hodin dopoledne přijede do naší farnosti ve Velešíně náš diecézní biskup
mons. Jiří Paďour za účelem udělení svátosti biřmování při slavnostní mši svaté 23 mladým farníkům, kteří
se poctivě připravovali na přijetí této svátosti 9 měsíců.
Jelikož jde o mimořádnou návštěvu našeho ordináře bude pouze tato jedna mše sv. pro všechny farnosti. Proto
vás srdečně zvu k účasti a podpoře v modlitbě za ty, kteří přijmou z rukou biskupa svátost biřmování.
P. Martin

ROZŠIŘOVÁNÍ SRDCE
„Tak jako se učíme studovat studováním, mluvit mluvením, běhat běháním a pracovat prací,
tak se učíme milovat Boha a člověka milováním. Kdo volí jinou cestu, bloudí.“
Sv. František Saleský
Chce-li se člověk rozvíjet skutečně jako člověk, nemůže zanedbat rozšiřování srdce, neboli
srdeční cvičení – jakýsi stretching: tak by se v přeneseném slova smyslu dalo nazvat praktikování ctnosti milosrdenství. Schválně zde mluvím o ctnosti, protože to slovo samo o sobě
vyjadřuje, že nejde pouze o dar spadlý z nebe, ani jen o náhodnou zkušenost nebo chvilkové
vypjetí vůle, ale o cosi soustavného, o dobrý zvyk, který přejde do krve.
Milovat a být milosrdný, odpouštět – k tomu všemu potřebujeme nutně Boží milost, ale také příležitosti, které nás nutí rozšířit své srdce. Že máme zapotřebí milosti, není třeba příliš dokazovat.
Kdo tomu nevěří, ať chvíli počká: určitě prožije situaci nebo vztah, v němž narazí na „vlastní strop“;
prostě nebude mít sílu sám v sobě dál milovat, být milosrdný. V takové chvíli je třeba jít pod kříž
a začít vírou jakoby přečerpávat milosrdenství z Kristova srdce do svého srdce.
Fyzický sval potřebuje k růstu a dobrému fungování nejen živiny, ale také přiměřenou námahu.
Podobně je tomu s naší duší, lidským srdcem, aby se naučilo milovat, potřebuje samo přijímat lásku,
ale i přiměřenou námahu, něco jako stretching nebo zvedání činek. Jinými slovy, prospívá mu mít
sem tam co dočinění s lidmi, které není snadné mít rád.
Je totiž pravda, že milovat se člověk učí milováním, odpouštět odpuštěním a milosrdenství tím,
že prokazuje milosrdenství, že nedá průchod svému sobectví nebo rádoby spravedlivému hněvu.
P. Martin

• 9.5. sobota v 9 hodin – schůzka ministrantů na děkanství
• 9.5. sobota ve 14 hodin – schůzka děvčat na děkanství
• Setkání seniorů 12.5. po mši svaté na děkanství – s překvapením, zvlášť pro mariánské ctitele
• Pravidelná příprava ke svátosti biřmování bude v tomto termínu:
6.5. středa v 19 hodin – poslední setkání, příprava a generálka v kostele
Další mše svatá pro rodiny s dětmi bude v neděli 21. června v 10 hodin.

POUTNÍ ZÁJEZD NA MORAVU
Dne 6. června tohoto roku se opět uskuteční poutní zájezd, který již tradičně organizuje MěO KDU-ČSL
a farnost Velešín. Opět vyrazíme za krásami Moravy. Tentokrát navštívíme poutní místo Sloup v blízkosti
města Blansko. Plánujeme rovněž návštěvu významného mariánského poutního místa Křtiny. Součástí
zájezdu bude i návštěva některé z jeskyň Moravského krasu. Srdečně zveme všechny farníky, a to jak
z Velešína, tak i z Besednic a Soběnova. Zájemci se mohou přihlásit a bližší informace zjistit na tel. čísle
736 670 827 pí. Ondrášková nebo 602 619 582 p. Troják.

NAVŠTÍVÍ NÁS SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI.
PRAHA • BRNO • STARÁ BOLESLAV

26.-28. ZÁŘÍ 2009

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 KVĚTEN

Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: zdenek.vaclik@centrum.cz
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Z HISTORIE NAŠICH FARNOSTÍ
KAPLE P. MARIE V SOBĚNOVĚ
Asi půl kilometru severně od obce stojí „V Hájku“ pseudogotická kaple Panny Marie. Původně zde stával pouze kříž.
Podle pověsti lidé spatřili, jak je celý hájek obalen rojícími se mravenci, což prý znamenalo, že na toto místo budou jednou přicházet velké zástupy lidí. Obyvatelé Soběnova usoudili, že se toto místo stane poutním a tak na místě byla
postavena dřevěná kaple, v níž bydlel poustevník, pravděpodobně člen řádu Pavlánů. Roku 1782 byla zrušena
poustevna v Hájku. V roce 1789 zde nechal postavit soběnovský farář Josef Křepelka „kapli z kamene, částečně z cihel
a prken.“ Vešlo se do ní pouze dvacet osob. V letech 1831 a 1832, za faráře Josefa Antoše, se kaple přestavěla i rozšířila
„a lid se sem každou neděli a o mariánských svátcích scházel ke společným modlitbám.“ Na kapli byl nápis, který
vzýval Pannu Marii jako „Hvězdu jitřní.“ Po vybudování nové kaple byla „starší zchátralá dřevěná svatyně zbořena.“
Po požáru, který 3. listopadu 1833 zachvátil celý Soběnov včetně farního kostela sv. Mikuláše, konaly se nedělní
bohoslužby v Hájku. V roce 1856 kapli vymaloval Ondřej Foisler z Vyššího Brodu a restauroval i oltář. Šimon Bezručka
koupil oltářní kámen a ostatky sv. Řehoře. V roce 1860 byly vysázeny na kopci lípy, o rok později pořízeny obrazy
a v roce 1862 sochy sv. Václava a Jana Nepomuckého. V roce 1895 rozhodlo biskupství v Českých Budějovicích že kaple
v Hájku v Soběnově získala statut „in perpeuum“, což znamená možnost sloužit zde mši svatou bez zvláštního souhlasu.
V letech 1909 a 1910 byla postavena opodál původní kaple nová a kaple z roku 1832 byla „pro špatný stav zbořena.“
Vysvěcení provedl „za deštivého dne 11. září 1910 biskup Josef Antonín Hůlka“. Z původního vybavení se dochovala
27 cm vysoká zlacená řezba madony Svatohorské, „uložená dnes na bezpečném místě“, která je z roku 1773. Ve svahu
kopce pod kaplí jsou rozmístěny kamenné výklenkové kapličky, které nechal postavit soběnovský farář Jan Winzig
kolem roku 1870. Byly v nich obrázky Růžencových tajemství malované na plechu. Jedna z kapliček má vročení 1872.
Před kaplí stojí kamenný kříž, který byl zřejmě postaven také v roce 1910.
Hlavním mariánským svátkem bylo Zvěstování Panny Marie, ale s ohledem na nejisté předjarní počasí byla hlavní pouť
přesunuta na Velikonoční pondělí a „je tomu tak dodnes“. V roce 1989 došlo k pěti vloupáním do kaple a „nezůstalo
v ní téměř nic“. Tento článek bych nemohl v tomto rozsahu napsat, nebýt informací Jiřího Černého, kterému tímto
děkuji.
František Schusser
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CHRÁMOVÝ SBOR NA SLOVENSKU
Členové chrámového sboru a orchestru si v době, kdy vychází toto číslo Portusu, vyjeli na zájezd. Plán máme takovýto:
odjezd ve čtvrtek ráno – přes Rakousko směr Bratislava – Žilina – Vysoké Tatry. Cestou bychom se chtěli občas někde
zastavit a podívat po krásách Slovenska, našeho, teď již zahraničního, souseda. Nocleh máme objednaný v penzionu
V Danišovcích i Spišské Nové Vsi (na internetu vypadá moc pěkně). V pátek dopoledne si plánujeme prohlídku Spišského
Hradu a pak již pojedeme do cíle našeho zájezdu – do Košic, kam nás pozval místní sbor.
Měli bychom tam provést dvě koncertní vystoupení, a to v Košicích a v Bardějově. A co dalšího si pro nás naši hostitelé
naplánovali, to bude i pro nás překvapení. Velmi se těšíme a věříme, že i počasí a příroda k nám bude v prvních květnových dnech přívětivá.
V příštím vydání Portusu se snad pochlubíme zážitky a fotografiemi.
(kajad)

Velešín 25.4.2009

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŘÍMOVĚ
Na Květnou neděli se již poněkolikáté vydalo naše velešínské společenství rodin projít a prožít římovskou Křížovou
cestu. V počtu 8 dospělých a 10 dětí, v krásném jarním odpoledni, jsme se snažili rozjímat nad smyslem utrpení
a Velikonoc.
Děti u každého zastavení položily kamínek, který symbolizoval naše starosti, bolesti a těžkosti, ale též radosti. Toto vše
jsme v ten den chtěli Bohu společně odevzdat.
Blížící se bouřka nás ke konci nutila trochu ke spěchu, ale to určitě neubralo na dobrém pocitu nás všech z příjemně
stráveného odpoledne. Takže příští rok na Květnou neděli, u první římovské kapličky, nashledanou.
(hazaha)
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MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
V březnu se opět uskutečnila ministrantská schůzka na faře pod vedením otce Martina a bratra Zdislava.
Schůzka byla klasicky zahájena společnou modlitbou v kapli. Potom jsme šli hrát hry. Po vzoru soutěže z farního bálu
jsme házeli podkovy. Následovně jsme se s provazem přetahovali, v této disciplíně si vedla velice dobře družina hradu
Vartmberk. Dál se družiny utkali v kopání míčku skrz dráhu vytvořenou z plastových lahví. Protože byla postní doba
naši preceptoři nám dali za úkol poskládat ve správném pořadí zastavení křížové cesty, zde pro změnu bodovali borci
z Volfštejna. Bojovalo se také v tzv. račích soubojích a zde se povedlo získat nejvíce bodů bojovníkům ze Šelmberka.
Na této schůzce nebyla zastoupena družina hradu Rejtštejna.
Myslím, že se tato schůzka vydařila. Příští se uskuteční 9. května v 9 hodin na velešínském děkanství. Tato schůzka
bude zaměřena na následné biřmování a příjezd otce biskupa.
(java)

SCHŮZKY DÍVEK
Schůzka se uskutečnila 3. dubna. I přesto, že se konala mimořádně v pátek, se nás sešlo poměrně dost.
Jelikož bylo pěkné slunečné počasí, tak jsme si na rozehřátí
zahrály běhací hru, při které bylo účelem doběhnout pro
létající kroužek dříve než soupeřka.
Tématem této schůzky byla KŘÍŽOVÁ CESTA. Rozdělily jsme
se do dvou skupin na starší a mladší dívky. Mladší děvčata
malovala jednotlivá zastavení a starší k nim vymýšlela
krátké modlitby.
Ke konci schůzky jsme se křížovou cestu pomodlily a naučily
se novou písničku.
Schůzka se velice povedla a všechny jsme odcházely domů s úsměvem na tváři. (bety a krupka)

SPOLEČENSTVÍ

KATECHETICKÉ OKÉNKO – O PANNĚ MARII

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

Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková 728 079 522)
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MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA KVĚTEN 2009
1.5. Pátek
3.5. Neděle
5.5. Úterý

VELEŠÍN

10.5. Neděle
12.5. Úterý

8:00 Za farnost
18:00

Za Josefa Foitla, manželku, rodiče a sourozence
z obojí strany

8:00 Za zemřelé rodiče Hukovy a Havlíkovy
Setkání fatimského společenství a společná
modlitba v kostele

14.5. Čtvrtek

18:00 Za Jana Uretschlägera, sestru a rodiče

KVĚTEN
3.5. 4. neděle velikonoční
6.5. Pam. Sv. Jana Sarkandra
10.5. 5. neděle velikonoční
14.5. Svát. sv. Matěje

8:00 Za farnost
Za Annu Persánovou, její rodiče, rodiče Persánovy
a Jana Havla

19.5. Úterý

18:00

21.5. Čtvrtek

18:00 Za rodinu Štindlovu, Jarošovu a Petrovu

26.5. Úterý

Liturgický kalendář

2.5. Pam. sv. Atanáše

10:00 Za farnost, biřmování

18:00

24.5. Neděle

BESEDNICE

Za rodiče Nožičkovy, dceru, zetě Miloše a Josefa
a Anežku Pancířovou a rodiče

13.5. Středa

17.5. Neděle

SOBĚNOV

18:00

16.5. Svát. sv. Jana Nepomuckého
17.5. 6. neděle velikonoční
21.5. Slav. Nanebevstoupení Páně

8:00 Bohoslužba slova
18:00 Za rodinu Douchovu, Švecovu a Mokovu
Za Miloslava Olta, manžele Veselých, Kateřinu
Syrovátkovou a ostatní příbuzné

3.5. Neděle

9:45

8.5. Pátek

9:45 Osadní svátek – adorace a májová pobožnost

24.5. 7. neděle velikonoční
26.5. Pam. sv. Filipa Neriho
30.5. Pam. Sv. Zdislavy
31.5. Slav. Seslání Ducha Svatého

Za Marii Řídelovou, bratra Františka, jejich rodiče,
za Václava Krnínského, manželku, syna Jana, rodiče,
sourozence a švagrovou Anastázii

17.5. Neděle

9:45

24.5. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

31.5. Neděle

9:45 Za rodinu Manochovu, celé přátelstvo a duše v očistci
Za Jana a Ludmilu Syslovy, syna Jana, za rodiče
Netočných a celé přátelstvo

3.5. Neděle

11:00

6.5. Středa

18:00 Za Františka Wortnera a spoluumučené

13.5. Středa

18:00

Za Jana Ottenschlaegera, rodiče, sourozence a celý
rod, za Milušku Špulkovou, otce a celé přátelstvo

17.5. Neděle

11:00

Za rodiče Exlovy, syny Karla, Ludmilu a Annu
Mikešovy, rodiče, sourozence a celé přátelstvo

20.5. Středa

18:00

Za Josefa a Annu Slámovy, dceru Boženu, Jana
Netočného, jeho rodiče a vnučku Janičku

24.5. Neděle

11:00 Bohoslužba slova

27.5. Středa

18:00

Za Františka a Helenu Štanglovy, rodiče
a sourozence z obojí strany

P. ThMgr. Martin Bětuňák

11:00

Za Václava a Marii Šedivých z Popelic, rodiče,
sourozence z obojí strany, celé přátelstvo,
za Jana Coufa a rodiče a celé přátelstvo

382 32 Velešín

31.5. Neděle

Kontakt na duchovního
správce farností:
Náměstí J. V. Kamarýta 44
Telefon: 605 446 007

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana
Vaclíková, Hana Opekarová, Hana Zahálková, Jan Jaroš, Jan Vaclík,
Alžběta Vaclíková, Kateřina Krupicová, František Schusser, Karla Dvořáková.
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

KVĚTEN 2009

