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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

KVĚTEN 2008

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC
Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka
o člověku hýbá staletími. Kolik odpovědí už bylo dáno na tuto otázku a jaké to byly
odpovědi? V Panně Marii je nám dána od Boha odpověď na otázku člověka po
člověku.
Člověk je od počátku portrétem samého Boha. Bůh sám rozpoznává v rysech
člověka svou vlastní bytost. Člověk jako obraz Boží žije před svým Předobrazem.
Proto neztratil svou totožnost, věděl, kdo je. Věděl, co má dělat a jak jednat:
sloužit Bohu a vládnout světu. Tento nesrovnatelný pozemský obraz Boží
nepřítel a svůdce lidského rodu zmaloval, přemaloval a přelepil. Jako když
přijde nějaký packal a přemaluje Rubense nebo Dürera. Člověk už ani neví,
kdo je. Ztratil svou totožnost. Z toho pak vyplývají rozmanité definice toho,
co je člověk. Člověk, člověk-bestie (zvíře), člověk – nejvýš vyvinutá forma
hmoty, člověk – shluk chtíčů a pocitů, homo hominum lupus – člověk
člověku vlkem. Jelikož člověk ztrácí povědomí o tom, kdo je, neví už ani,
co dělá …
V Marii došlo k obnově člověka a stvoření. Spása skrze Ježíše Krista je hodnocena jako obnova lidského obrazu. Bůh sám jako citlivý restaurátor přistupuje k práci a všechny přemalby, temná místa a zálepky z původního
obrazu odstraní. Vrstvu po vrstvě snímá, jak nám to ukazuje strom Ježíšova
rodu v evangeliích: od Adama generaci po generaci až ke Kristu novému
Adamu. Nebo Evy přes generace, vrstvu po vrstvě až k Marii, nové Evě,
která nám porodila Krista. Ona je obnovený obraz člověka, protože je
znovu zcela k obrazu Božímu.
Církev o Marii říká: „Celá krásná jsi, Maria“ a to je také Boží slovo, které
patří naší ubohé zpustošené zemi. Světe, jsi krásný jako odlesk a stvoření
věčného Boha. Ještě není ztracen ani svět ani člověk, protože člověk je
obrazem samotného Boha a svět je Boží stvoření. Skrze Pannu Marii položil
božský Restaurátor svou ruku na člověka i na svět.

Maria, útočiště hříšníků a matko věřících,
Maria, hvězdo naděje všech bloudících,
Maria, pomocnice všech, kdo se navracejí k víře,

oroduj za nás!
oroduj za nás!
oroduj za nás!
P. Martin

portus-no-5:Layout 1

28. 4. 2008

9:36

Page 2

LETNICE
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Latinský název letnic – „Pentecostae“ znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události
velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.
Svátek letnic se slavil už v židovství a právě během tohoto svátku Duch
svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět
křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských.
Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar
Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den letnic obdrželi
židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto
objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku
židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že
zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim
dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv.
Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů
a umožňuje nám chodit podle Ducha a žít podle evangelia.
Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží
osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří
božských osob – Nejsvětější Trojice – trojjediného Boha.
Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká
o Duchu svatém: „Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem“. Duch
svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou – Osobou. Je tím, kdo
sjednocuje a vytváří společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce
sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si
nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám
tento úžasný dar a v něm sám sebe. „Všichni jsme byli napojeni jedním
Duchem“. (1Kor 12,13)
Jeho úkol je stejný jako v Trojici – tvořit společenství lásky, vztah. Při
křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž Duch, aby nás
proměňoval a i z nás navzájem udělal jedno společenství – církev.
JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO?
Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná
po ovoci, které přináší. A apoštol Pavel dodává: „Ovoce Božího Ducha
je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání.“ (Gal 5,16-17)

P. Martin
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BLAHOPŘÁNÍ
Řekneme-li naše Maruška nebo naše Marjánka, většině z nás se okamžitě vybaví rozesmátá tvář naší varhanice,
zpěvačky a hlavně sbormistryně Marie Peškové... a tato mladá žena oslavila svoje kulaté narozeniny. A proto my,
60 jejich „dětí“, které má na starosti v chrámovém sboru a orchestru, jsme pro ni připravili na naši pravidelné zkoušce
malý dárek s kyticí a myslím další milý dárek v podobě projekce, ve které jsme jí (samozřejmě i nám) připomněli
významné body jejího života, kdy už od mládí se hudba stala jejím životním posláním. Je přece dobře, má-li někdo
takový dar od Boha jako ona, že ho dokáže využít k jeho oslavě a předává radost a potěchu všem ostatním. Přesto, že
gratulace již proběhla, chceme ještě jednou přát za všechny členy orchestru a sboru, přát mnoho spokojených
a požehnaných chvil v životě, zdraví a všeho, co člověk ke spokojenému životu potřebuje ... gratulujeme!
(leši)

NÁVŠTĚVA HOLANDSKÉHO SBORU
Ve chvíli, kdy vychází toto číslo Portusu, bude „Männerchor in Leens“ z Holandska na cestě k nám. Již po čtvrté přijedou
na přátelskou návštěvu Chrámového sboru ve Velešíně.
Ale vraťme se do chvíle, kdy tento článek vzniká a do návštěvy zbývá ještě spousta příprav: Příjezd sboru je plánován
na čtvrtek 1. května ve večerních hodinách. Po té je většina sboru ubytována v rodinách členů chrámového sboru,
protože za celá ta dlouhá léta vzájemných kontaktů byly navázány mnohé přátelské vztahy.
Na pátek 2. května připravil velešínský sbor pro holandské přátele návštěvu poutního kostela v Dobré Vodě u Nových
Hradů a kláštera a hradu v Nových Hradech. A od 19 hodin se koná první společný koncert v sále radnice v Křemži.
O program koncertu se dělí oba sbory a v závěrečné skladbě vystoupí oba sbory společně.
V sobotu 3. května je v plánu cesta na opačnou stranu od Velešína, do míst, která v Holandsku nenajdete – na rozhlednu
na 1095 m vysokém vrchu Libín u Prachatic. Na zpáteční cestě je plánována prohlídka centra Českého Krumlova a od
17 hodin se uskuteční koncert v chrámu svatého Václava ve Velešíně. Ve večerních hodinách proběhne rozlučková
večeře a v neděli ráno, přede mší svatou ... plánovaný odjezd.
K návštěvě holandského sboru se vrátíme ještě v příštím čísle Portusu, kde již bude jasné, jak celá návštěva i s koncerty
proběhla, jak nám přálo počasí a jak moc se plány lišily od skutečnosti.
(vj)

Koncert v kostele svatého Václava ve Velešíně –
při poslední návštěvě holandského sboru v roce 2001

1

WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

http://farnostvelesin.sweb.cz/

Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: zdenek.vaclik@centrum.cz
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NĚCO MÁLO O VZNIKU FATIMSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
VE VELEŠÍNĚ
V roce 1917 se v Portugalsku v městečku Fatima zjevila třem dětem – Františkovi, Hyacintě a Lucii – Panna
Maria. Ukázala se jim několikrát a bylo to vždy třináctý den v měsíci. Mimo jiné Panna Maria prosila, aby
se lidé víc modlili. Od té doby se po celém světě rozšířila pobožnost, při které si lidé znovu připomínají
milost zjevení ve Fatimě a společně se modlí – právě každého třináctého.
Také v naší farnosti se tato modlitební setkání
pravidelně konají. Původně se při této pobožnosti
scházeli ctitelé a ctitelky Panny Marie v Římově
a postupně se přesunuli také do Velešína. Společně
se modlí litanie k Panně Marii, zásvětnou modlitbu
a zpívají fatimské Ave.
Kdokoliv chce svoji zbožnost víc projevit úctou
k Panně Marii, svěřit se do její ochrany a nechat se
jí doprovázet ve svém životě, je na těchto setkáváních vítán.

FARNÍ CHARITA VELEŠÍN
Ráda bych se ještě jednou vrátila k lednové Tříkrálové sbírce. V současné době probíhá praktické
vyúčtování a zasílání peněz na konta jednotlivých Farních a Městských charit. I na nově založený účet FCH
Velešín bude připsána standardní část vykoledované sumy. Jedná se o 65% získaných peněz, zbylých 35%
zůstává na ústředním účtu Diecézní charity a je postupně přidělováno oblastní organizaci, pod kterou
daná farní, či městská charita spadá. Částí peněz, které velešínští Tři králové vykoledovali, obšťastníme
místní rodinu s mentálně i tělesně postiženým členem, dalším obnosem pak přispějeme organizaci Borůvka
na nákup pomůcek pro její malé i velké svěřence. Tato organizace ve svém borovanském centru zpříjemňuje této části obyvatelstva její každodenní život a neméně tak alespoň částečně pomáhá ostatním
rodinným příslušníkům. Jelikož již teď víme, že námi darované peníze budou sloužit konkrétnímu, smysluplnému účelu, chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli a udělali radost
těm, kteří naši pomoc tolik potřebují.
(mikl)

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIN
Pravidelně, asi 1-2 krát ročně, se sejdou společenství rodin z Velešína a z Besednice ke vzájemnému setkání
a modlitbě.V pátek 18. dubna jsme zaplnili kuchyň rodiny Paťhových v Besednici. Přišel mezi nás také
otec Martin a společně s ním jsme se zamýšleli nad slovy Pána Ježíše: „V domě mého Otce je mnoho
příbytků“ (J 14,2).
Společné sdílení a následná modlitba nás všechny velmi povzbudila.
Po závěrečném Agapé jsme se jen neradi rozjížděli do svých domovů.
(zaha)

KATECHETICKÉ OKÉNKO

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

9:36

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

28. 4. 2008

SPOLEČENSTVÍ
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PLÁNOVANÉ AKCE NA KVĚTEN
Velešín: o nedělích 4.5., 11.5. a 18.5. (vždy od 15 hodin) Přípravná setkání pro děti a rodiče
před Prvním svatým příjímáním
24.5. (14.00 hod) Svátost smíření pro děti, které budou přistupovat k Prvnímu svatému příjímání
25.5. (10.00 hod) Mše svatá pro rodiny s dětmi, První svaté příjímání (setkání na faře po Mši svaté)
Besednice:

18.5. (9.45 hod) Mše svatá pro děti

1.6. (9.45 hod) První svaté příjímaní

SCHŮZKY DĚVČAT
Dne 5. dubna se uskutečnila další schůzka holek. Po tradičním kolečku následovaly pohádky. Ale ne ledajaké. Každá
z nás si vybrala jeden lístek, kde měla napsanou nějakou pohádkovou postavu. Tu jsme pak měli použít ve vybrané pohádce. Tím tedy třeba vzniklo, že v perníkové chaloupce žil černokněžník a Červenou Karkulku s babičkou unesl čert.
Byla to velká legrace. Neboť bylo pěkné počasí,
šli jsme na chvíli ven. Tam jsme hrály všemožné
běhací hry. Následovalo pár písniček a nakonec
samozřejmě i modlitba. Asi v půl čtvrté odešly
malé děti a my (od šesté třídy víš) jsme si ještě
povídaly. A to na téma „Naše povaha“. Domů
jsme odcházely až v půl šesté a všechny se těšíme na další schůzku – 3. května opět ve 14 hod.
(mari)

KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN
Poslední schůzka se konala 15. března na velešínské faře.
Po společné modlitbě v kapli a písni Bůh v nás (kterou jsme se naučili na táboře Via Legenda) jsme se rozdělili na skupinu
mladších (pod vedením Zdislava z Falkenburka) a starších (s vedoucím Cyrilem z Husi). Ve skupinách jsme si zahráli
různé napínavé hry. Po skončení her jsme provedli bodové hodnocení ministrantů a rozdělení ministrantských služeb.
Poté další dva odvážní ministranti (shodou okolností oba Martinové z Vartenberka) složili zkoušku na Řád svatého Jiří
a vydobyli si pro sebe právo nosit na ministrantském rouchu tento řád.
(maja)
Další schůzka proběhla na Ktiši a informace o ní budou v dalším vydání Portusu. Na faře ve Velešíně se ministranti
sejdou opět v sobotu 24. května v 9 hodin.
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MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA KVĚTEN 2008
1.5. Čtvrtek
2.5. Pátek
4.5. Neděle

8:00 Za farnost

6.5. Úterý

18:00 Za Karla Vršana, manželku a syna Pavla

8.5. Čtvrtek

18:00 Za rodinu Pučeglovu, Kořenských a celé přátelstvo

9.5. Pátek

18:00 Za Annu Persánovou a jejího otce

11.5. Neděle

VELEŠÍN

8:00 Za Josefa Štěpána, Marii Wágnerovou a jejich rodiče
18:00 Za Martina Rolníka, Štefana Trojáka a Vlastu Trojákovou

Liturgický kalendář

KVĚTEN
1.5.

Slav.
Nanebevstoupení Páně

8:00 Za farnost
Za rodiče Nožičkovy, dceru, sestru a zetě Miloše, rodiče

2.5. Pam. sv. Atanáše

13.5. Úterý

18:00 z obojí strany a duše v očistci

15.5. Čtvrtek

18:00 Za Jana Uretschlägera, sestru a rodiče

18.5. Neděle
20.5. Úterý

8:00 Za farnost
18:00 Za rodiče Bartůškovy a Rešetkovy, sourozence a rodiče

22.5. Čtvrtek

18:00 Františka a Karla a za rodiče Petrovy

23.5. Pátek

18:00 Za manžele Izákovy, syna Jana a duše v očistci

25.5. Neděle

8:00 Za farnost
10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi

27.5. Úterý

18:00 Za rodinu Ondřichovu, Opekarovu, Čurdovu a Šedivých

18.5. Slav. Nejsvětější Trojice

29.5. Čtvrtek

18:00 Za Miloše Douchu a jeho rodinu

22.5. Slav. Těla a krve Páně

30.5. Pátek

18:00 Za Žofii a Františka Koidlovy, jejich rodiče a sourozence

Za rodiče Štindlovy, zetě Petra, za rodiče Jarošovy, zetě

3.5. Svát. sv. Filipa a Jakuba
11.5.

Slav.
Seslání Ducha Svatého

14.5. Svát. sv. Matěje
16.5.

Svát.
sv. Jana Nepomuckého

26.5. Pam. sv. Filipa Neriho

HÁJEK

SOBĚNOV

BESEDNICE

1.5. Čtvrtek
4.5. Neděle

Za Jana Jezvíka, jeho manželku, dceru Marii a Anežku a duše

9:45 v očistci
9:45

30.5.

Slav. Nejsvětějšího srdce
Ježíšova

31.5.

Svát.
Navštívení Panny Marie

Za Marii Řídelovou, bratra Františka a rodiče, za Václava
Krnínského a celou rodinu
Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obojí

11.5. Neděle

9:45 strany a duše v očistci

18.5. Neděle

9:45 Za Josefa Škodu a rodiče z obojí strany

25.5. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

14.5. Středa

18:00 Za Jana Ottenschlägera, rodiče, sourozence, švagry, švagrové, Milušku Špulkovou a celé přátelstvo
18:00 Za Kateřinu Krtkovou a Marii Míkovou

21.5. Středa

18:00 Za Františka a Helenu Štanglovy, rodiče a sourozence z obojí strany

28.5. Středa

18:00 Za Karla Kocmicha, dva bratry, švagrovou, celý rod Čutků a Kocmichů

7.5. Středa

1.5. Čtvrtek

11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syna Jana, rodiče Netočných, syna a celé přátelstvo

4.5. Neděle

11:00 Za Františka Wortnera a spoluumučené

11.5. Neděle

11:00 Za rodiče Exlovy, syna Karla, Ludmilu a Annu Mikešovy, rodiče, sourozence a celé přátelstvo

18.5. Neděle

11:00 Za Václava a Marii Šedivých z Přísečna, celé přátelstvo a manžele Mikešovy

25.5. Neděle

11:00 Bohoslužba slova

Májové pobožnosti budou ve všech farnostech vždy po Mši svaté.
Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger,
Jana Vaclíková, Vladimír Jantač, Hana Opekarová, Hana Zahálková,
Marie Ondrášková, Michaela Kleinová, Martin Jaroš
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

KVĚTEN 2008

