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DOBA POSTNÍ
Doba postní, kterou prožíváme ve snaze k bdělejšímu prožívání svého duchovního života, čas radikálnějšího dobrovolného odříkání na cestě za Kristem a přípravy na velikonoční svátky našeho vykoupení, je letos
pro mnohé z nás časem nečekané změny. V době vánoční jsem oznámil, že čas, po který jsem vám byl dán,
končí. Neříká se mi to snadno, neboť jste se vepsali hluboko do mého srdce…
Vybavuji si jasně chvíli před 10 lety, kdy mě v únoru 2006 biskup Jiří zavolal telefonicky na faru do Deštné
u Jindřichova Hradce, a po následném osobním pohovoru na biskupství mi sdělil, že by mě potřeboval
do služby ve Velešíně a okolních farnostech. Prosil jsem Boha o sílu a odvahu, abych dokázal vše, co
s sebou nese náhlá změna, vyžadující opuštění rozvíjející se pastorační činnosti na Jindřichohradecku
i opravu fary (začal jsem kompletní výměnu oken), zvládnout nejen fyzicky, ale i psychicky.
Jako Kristův kněz jsem v den svého svěcení při obřadu slíbil Bohu v liturgickém zvolání: „Ad sum“ – „Zde
jsem“, že půjdu kdykoli a kamkoli mě diecézní biskup pošle. V této víře jsem k vám přišel a snažil se dle
svých sil a možností doprovázet vás cestou k Bohu. Také jistě udržet historické dědictví farností a snad
trochu zvelebit farní zázemí a kostely mě svěřené. Jsem si vědom svých nedostatků, slabostí i hříchů, také
toho, co jsem mohl udělat jinak a lépe a neudělal jsem, proto vás prosím o odpuštění, neboť jsem také
chybující hříšný člověk.
Každý, kdo žije s církví, ví, jaká je situace v našem národě, hlavně v Čechách, kde se potýkáme s dramatickým nedostatkem duchovních ve službě. V počtu silné ročníky kněží stárnou a vymírají. Nových kněží
je opravdu málo. Odráží se v tom zajisté i skutečnost, že mladí lidé současné doby se ve většině zdráhají
k čemukoli zavázat a nést břímě zodpovědnosti. Postrádají odvahu k opravdovému a skutečnému dobrodružství s Bohem, v němž však osobnost člověka, který se nechá vést Duchem svatým, roste a rozvíjí
se. Mnoho jich směřuje k tomu svůj pozemský život promarnit a ne bohatě naplnit. Otec biskup se svým
poradním kněžským sborem jsou nuceni zabývat se nově vzniklými situacemi v diecézi (úmrtí kněží, fyzická i psychická zhroucení, odchody misionářů zde na čas působících zpět domů, ekonomické problémy
apod.) a přeskupovat v rámci naší českobudějovické diecéze zbylé kněžské síly, aby situaci zvládly. Proto
chci zůstat věrný své odevzdanosti Kristu v kněžské službě a jdu tam, kde mě Bůh skrze autoritu nástupce
apoštolů – biskupa – posílá. Bůh mě nikdy nezklamal, přestože již po třinácté ve svém životě měním domov, vím, že mi pomůže zvládnout i to nové těžké a neznámé, co je přede mnou.
Na závěr chci říci, že zde nechávám kus sebe, neboť jsem vás jako farní rodinu i jednotlivce měl skutečně
rád a snažil se vám to dát najevo, jak jen jsem ve své pozici mohl, a jak jen jsem toho byl schopen – ostatně
nač mluvit, ať promlouvají činy. Děkuji mnohým z vás, že jste mi byli blízko a pomáhali mi v mé službě.
Jsem Bohu a vám vděčný za přátelství… Svému nástupci spolubratrovi v kněžské službě P. Janovi jsem se
snažil připravit co nejsnadnější zázemí, jako i mně připravovali podle svých sil moji předchůdci, a já jsem
mohl na jejich pastýřskou službu navázat. I v tom se shodujeme se slovy apoštola Pavla: „Já jsem zasadil,
Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst, a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává
vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme pracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný
stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví.“ 1K 3, 6-10.
Loučím se s vámi pouze jako váš dosavadní duchovní správce, ale jako člověk, bratr v Kristu a kněz nikoli.
Těším se již teď na každé naše setkání v budoucnu.

OKÉNKO PRO SENIORY
Jako vánoční dárek jsem dostala útlou knížku s názvem „Bůh je větší než naše srdce“ od švýcarského dominikána Johannese B. Brantschena. Kniha se mi velice zalíbila, protože Brantschen
má podobné myšlenky jako papež František, který mluví převážně o Boží lásce a dobrotě.
Jedna z prvních kapitol knihy má název „Bůh vložil do svých znamení světlo“.
Začíná větou: „Když nás má Bůh rád, musí nám dát znamení, učinit se srozumitelným. Když
je Bůh láska, musí být jeho znamení nekonečně diskrétní, to znamená plně respektující naší
svobodu. Dal nám různá znamení, aniž by se nám ale vnucoval. Chtěl bych se zmínit jen o třech
z nich.
První pro všechny nejnápadnější – krása přírody. Už jste si někdy pořádně prohlédli krystalek
sněhu? Každá jednotlivá sněhová vločka je jiná než druhá… To je první znamení, které nám Bůh
dal: kouzla mikro a makro kosmu.
Druhé znamení je naše vlastní srdce. Naše srdce je větší než svět, neboť celý svět nemůže docela
utišit hlas a žízeň našeho srdce. Svět je o číslo menší, než aby utišil naši nekonečnou touhu.
Třetí a nejdůležitější znamení je Ježíš. Je Božím znamením, protože v Ježíši a s Ježíšem nám Bůh
dává nahlédnout do svého srdce. Zatímco za divy můžeme vytušit jen Boží ruce.
Ale všechna tato znamení nejsou žádné důkazy, nýbrž právě jen znamení. To znamená, že mohou být vykládána tak či onak, ale mohou být také úplně přehlédnuta. Bůh se nevnucuje. Respektuje naši svobodu, protože chce naši lásku a láska bez svobody není možná.“
Kapitola pokračuje dál překrásným závěrem. Ale ten si přečtěte sami. Bylo by to příliš dlouhé
a zabralo mnoho vzácného místa.
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6. 2. sobota 18 hodin – adorace v kapli
20. 2. sobota 9 hodin – schůzka ministrantů na děkanství
21. 2. neděle 10 hodin – mše svatá pro rodiny s dětmi

16. 3. středa – svátost smíření po mši svaté v kostele

SOBĚNOV
2. 3. středa – svátost smíření po mši svaté v kostele

13. 3. neděle 10 hodin – mše svatá pro rodiny s dětmi
19. 3. sobota 10-12 hodin – svátost smíření na děkanství

LOČENICE

SVATÝ JAN

20. 2. sobota 15 hodin – mše svatá v kapli
12. 3. sobota 15 hodin – mše svatá v kapli

9. 3. středa – svátost smíření po mši svaté v kostele

Aktualizace a doplnění najdete vždy na webových stránkách www.farnostvelesin.cz

HISTORICKÉ OKÉNKO
Radek Kocanda

Vztahy mezi hradem a kostelem ve Velešíně (1230 - 1487)
Již při založení hradu kolem roku 1230 za Václava I. byl nepochybně založen i kostel na místě budoucího
města. Vztah mezi světskou a církevní vrchností byl od počátku pevně nastaven. Území kolem Velešína
patřilo ke královským državám a tak právo podací (totiž ustanovení faráře, případně kaplanů) měl ve své
moci král a jeho úředníci. Jak se v běhu času měnili majitelé hradu, právo podací automaticky přecházelo
na ně. Z práva podacího plynuly do pokladny pána hradu nemalé příjmy. Fara ve Velešíně byla od počátku
bohatě nadaná jak nemovitostmi, tak i lidmi, a z výnosu odváděl farář na sv. Jiří a sv. Havla (hlavní zúčtovací období ve středověku) povinné odvody do pánovy pokladny. Naproti tomu se majetek farnosti někdy
značně rozrůstal různými dary a odkazy.
Mezi povinnosti velešínského faráře a jeho vikářů patřilo i každodenně docházet na hrad sloužit mše svaté
v kapli sv. Václava a přisluhovat různými církevními službami. Když na Velešín zavítal sám král, bylo podle
povahy královské návštěvy vytížení faráře větší. V pozdějších časech za vlády Rožmberků sloužil farář i jako
písař páně (notarius).
Už první dochovaný písemný zápis z hradu Velešín nás informuje o tom, jak jeho tehdejší pán Čéč z Budivojic daroval ves Reinprechts klášteru ve Světlé (Zwettl). Jistě tedy nezapomněl ani na velešínskou farnost.
Nástupci Čéče, pánové z Velešína a z Michalovic dále rozhojňovali majetek farnosti za různýmí zbožnými
účely. Když zemřel Jindřich z Velešína, vnuk praotce rodu Beneše Pyšného v roce 1355, byl pochován
v klášteře ve Svaté Koruně. Poněvadž však tou dobou byly jeho děti nedospělé, vlády nad velešínským
panstvím ujali se Jošt a Petr z Rožmberka. V roce 1360 dle poslední vůle Jindřicha z Velešína zřídili tři kaplanství, na jejichž vydržování určili výnosy z dvora ve Velešíně, vsi Lahuť a Kladiny a také les Otloky a Hráč
za 9 ½ kopy pražských grošů. Za to byl farář povinen konat každodenně na hradě mši svatou a další služby
Boží. O rok později zřídili Jošt a Petr z Rožmberka další tři kaplanství při oltáři Panny Marie, sv. Mikuláše
a sv. Doroty, jež nadali částkou 26 kop a 15 grošů pražských ve vsích Malče, Kvítkov, Veliška a Jaroměř
u Malont.
Také farář obdržel k udržování věčného světla v kostele jeden dvůr ve Velešíně poblíž lázně, a jiné platy
ve Kvítkově a na mlýně Kemukově pod vsí Bělá. Vidíme tedy, že farnost byla velmi bohatě nadána a její
význam byl značný.
V roce 1369 a 1374 byl poručníkem dětí po Petrovi z Michalovic Těma z Koldic, významný dvořan císaře
Karla IV. V této době Těma z Koldic zajišťoval právo podací k oltáři Panny Marie, a v roce 1376 k oltáři
sv. Mikuláše.
V roce 1378 došlo ve Velešíně k zásadním změnám. Lenním pánem hradu Velešín a panství se stal Oldřich I.
z Rožmberka, který panství odkoupil od Jana Michalce z Michalovic. Pro faráře to jistě znamenalo určité
obavy ze ztráty svého místa. Jak obstál v očích světské vrchnosti však není zaznamenáno. O Oldřichovi
z Rožmberka se zmiňuje k Velešínu už jen jedna další zpráva, která hovoří o tom, že byl kolátorem u oltáře
sv. Mikuláše. Z roku 1408 se nám dochoval pozoruhodný záznam o prosbě velešínského faráře Jakuba
o tom, že je mu těžké s dvěma svými vikáři každodenně sloužit na hradě mši svatou, za což ovšem dostal
ves Kladiny a Lahuť. Jindřich z Rožmberka, syn Oldřichův mu pak vyhověl tak, že na jaře a v létě je povinen
sloužit mši svatou třikrát týdně, na podzim a v zimě jen v neděli a pokud by purkrabí hradský chtěl další,
má mu poskytnout koně.
Po smrti Jindřicha z Rožmberka ujal se vlády nad celým rožmberským panstvím poručník mladého
Oldřicha II. , Čeněk z Vartenberka. Na jeho popud byly na rožmberské fary nově dosazeni faráři podobojí.
Do Velešína tak přišel nový farář Martin Sova. Dlouho zde ale nepobyl. Oldřich Rožmberský za necelé tři
roky obrátil a všechny faráře podobojí začal odvolávat, pronásledovat a stíhat. O osudech Martina Sovy nic
dalšího nevíme, ale nic dobrého ho zřejmě nečekalo.
pokračování >

Další krušné období velešínskou faru potkalo v roce 1433, kdy Velešín obsadil svým jízdním vojskem husitský hejtman Jan Čapek ze Sán. Oldřich musel celé své území vykoupit za tučnou sumu, přece se však dá
předpokládat, že místní farář se zachránil dočasným útěkem a ani velešínští poddaní na tom nebyli dvakrát
dobře. Po odchodu Čapkových vojsk byl však ve Velešíně delší dobu klid.
Vztahy mezi světskou a církevní vrchností pak nezaznamenaly nějaké vážnější otřesy a i v období poděbradském, kdy se Rožmberkové často přikláněli tu na jednu, či na druhou stranu byli ve Velešíně zřejmě
faráři katolické víry. Poslední významná změna vztahů mezi hradem a kostelem nastala v roce 1487, kdy
Vok z Rožmberka nechal hrad kvůli příliš vysokým nákladům na údržbu a nepotřebnost pobořit a celé
velešínské panství přešlo pod novohradskou správu.

POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Ludmila Koubová

... aneb jak se šlo CAMINO DEL NORTE
O plody své pouti do Santiaga de Compostela se s námi přijela z Červené Lhoty podělit statečná a vytrvalá
pěší poutnice Karolína Bernadetta Píchová, bývalá farnice otce Martina a dnešní studentka Univerzity
Palackého v Olomouci.
Karolína původně plánovala pouť s jinými přáteli, ale nakonec vyrazila s kamarádkou Verčou po trase
Camino del Norte, tedy severním Španělskem. Verča se od Karolíny na čas oddělila. Karolína to zprvu
nechápala, ale potom přijala volbu Verči a pochopila, že to rozdělení bylo nutné, aby každá zůstala sama
s Pánem a mohla se Pánu více přiblížit a tak vyřešit svoje věci, což by jinak ve dvou nebylo možné.
Každý krok a každá událost byla zcela v Boží režii. Karolína ušla okolo 960km za 41 dní. Po celou dobu
vnímala úzké spojení s Pánem, jeho vedení a požehnání. Vše co bylo potřeba, každou i nejvšednější věc
získala od Pána, zcela odevzdána do Jeho vůle a péče. Pán vždy dal, co bylo potřeba: radu, kudy dál, správného člověka, ubytování v poutnické ubytovně albergue, nalezení kostela a účast na nedělní mši svaté…
Asi nám slavení neděle přijde všední, ale tam během pěší pouti, jen s minimem informací, to není vůbec
samozřejmé jít do kostela na mši svatou.
Chvála Pánu za celou tu cestu i za to, že i nám Karolína předala tak krásné svědectví. Pán ať Tě, Karolíno,
i dál provází svou milostí a požehnáním.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 9. ledna 2016 praskala velešínská fara doslova „ve švech“, protože po 9. hodině se sešly všechny nadšené děti
ke tříkrálovému koledování. Během hodiny jsme se všichni připravili a pan děkan nám požehnal naší cestu. Vyrazili jsme
po Velešíně, do Skřidel a Markvartic, Boru, Zvíkova, Zubčické Lhotky a Chodče. Jako obvykle se k nám přidají ze Svatého
Jana n. Malší, Ločenic, Sedlce, Mokrého Lomu, Mojného a Černice. Všem, kteří jste koledníky přivítali, zazpívali i „čtyři
králové“. Přece nepošleme některé děti domů,když přijdou ráno s nadšením a chutí na polévku, kterou nám letos uvařila
v Růži paní Švarcová. Patří jí moc velký dík. I když nám počasí přálo, děkovat musím hlavně dětem a všem dospělým,
bez nichž by to nešlo. Ale velké díky i Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou všem potřebným a celková suma
tak dosáhla 109 981Kč.
A nyní fakta tříkrálové sbírky.
Velešín a okolí 63 277Kč koledovali Veronika Schoberová, Vanessa Matušková, Adam a Filip Polokovi, Anita a Emička
Talířovi, Jakub Vojtěch, Míša Hovorka, Stanislava a Marie Radovi, Antonín Balík, Adam, Háta a Dora Olišarovi, Lucie Havlíková, Štěpán Wolf, Kateřina Havlová, Tereza a Maruška Frnkovi. Žaneta Mátlová, Markéta Jarošová, David Václavík, Katka
Korbelová, Bětka Gajová, Libor a Zuzka Tomkovi, Marek Sulzer, Matyáš Borovský, Sabina Bohdalová, Terezka a Tomáš
Čápovi, Vanesa Frnková, Terezie Blahutová, Tereza Štindlová, Matýsek Zifčák, Honza Opekar, Tomáš Klein, Vašek Zahálka, Nikola Jeřábková, David a Fanda Kunkelovi, Michaela Cifreundová, Iva
Hulíková, Lucie Lavičková a Klárka Šantová.
Ločenice 13 473Kč koledovali Markéta Kropáčková, Petra Schneidrová,
Jaroslav a Lucie Kyriánovi, Radim Guichen, Jakub a Eliška Fojtlovi.
Mokrý Lom 4 514Kč koledovali Zuzka a Markétka Dychtlovi, Adéla Vlková
a Barbora Hanzalová.
Sedlce 2 952Kč koledovali Zuzka, Madla, Standa a Matěj Maňáskovi, Kamilka
a Rostík Müllerovi,
Svatý Jan 11 896Kč koledovali Ondra, Tomáš a Honzík Fránovi, Radka
a Jolanka Janišovi, Kuba Brouček, Kuba Leština, Gábina Tlapová, Julinka
a Olech Kovalchynovi a David Janošťák.
Černice 1 985Kč koledovali Maruška a Hedvika Balkovi a Katka Máčová
Mojné 8 634Kč koledovali Kristýnka, Eliška, Majda a Lucka Homolkovi,
Terezke Pöschelová a Štěpánka Mráčková.
Farní charita a koledníci děkují ještě i paní Valouškové, za sladké tříkrálové
perníčky.
Za Farní charitu vřelé díky Zdeňka Kleinová

„Na Tři krále o krok dále“
6. ledna se celá mateřská škola vydala do místního kostela sv. Václava. Děti přišly P. Martinovi zahrát „Vánoční hru“, zazpívat koledy a hlavně se s ním rozloučit, poděkovat mu za jeho modlitby a letité přátelství. Při této příležitosti mu Tři králové předali dary
na jeho další duchovní cestu.
Takže milý P. Martine, tímto ti přejeme, aby Tvůj další „krok“ byl provázen zdravím, Boží láskou a požehnáním. Nechceme se loučit,
ale těšit se na další shledání.
Děti a kolektiv MŠ Velešín

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Jakub Vaclík

Lednová ministrantská schůzka se uskutečnila 16. ledna. Jako vždy se začalo modlitbou a požehnáním
celé schůzky, poté přišel tradiční kvíz a spousta dalších oblíbených her, které vyvrcholily koulovačkou
na farní zahradě.
Jelikož toto byla poslední schůzka s otcem Martinem, rozhodli se naši armigeři, že po skupinkách vytvoříme
báseň, která měla mít s Martinem spojitost.
Po oficiálním přečtení básní a dojetí našeho pátera se začali zvedat ministranti oplácáni sněhovými koulemi a vraceli se zase zpátky domů.

SOBĚNOV
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SVATÝ JAN

VELEŠÍN

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY – ÚNOR 2016
2.2.

Úterý

17:00

Za rodinu Kořenských, Žižkovských, Pučeglovu
a za Ladislava Kleina

4.2.

Čtvrtek

17:00

Za Jiřího Paška a celý rod

5.2.

Pátek

17:00

Na dobrý úmysl

7.2.

Neděle

8:00

10.2.

Středa

17:00

Za rodinu Stehlíkovu, Klímovu, Lhotovu, Soukupovu,
Procházkovu a Kalouskovu

Za farnost

11.2.

Čtvrtek

17:00

Za Marka Voráčka a celé příbuzenstvo

12.2.

Pátek

17:00

Za Annu Kyselovou, Marii a Karla Janouchovy,
Kláru Kramnou a duše v očistci

14.2.

Neděle

16.2.

Úterý

8:00

Za farnost

17:00

Za Františka a Anežku Kořenských, rodiče z obojí
strany a duše v očistci

18.2.

Čtvrtek

17:00

Za Jana Žlunku, bratra, rodiče a rodiče Papírovy

19.2.

Pátek

17:00

Za Josefa Foitla a rodiče z obojí strany

21.2.

Neděle

23.2.
25.2.

8:00

Za farnost, pro rodiny s dětmi

Úterý

17:00

Za Václava a Marii Bláhovy a sourozence

Čtvrtek

17:00

Za Jana Štindla, rodinu Štindlovu a Marchalovu,
za Oldřicha a Boženu Jirouškovy

26.2.

Pátek

17:00

Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence

28.2.

Neděle

8:00

Za farnost

7.2.

Neděle

9:45

Za Aničku Gajdošovou

14.2.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova

17.2.

Středa

17:00

Za Františka a Růženu Táchovy, jejich rodiče
a sourozence

21.2.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova

28.2.

Neděle

9:45

Za Tomáše Kleina, sourozence a jejich rodiče

7.2.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova

14.2.

Neděle

9:45

Za Marii a Josefa Mikešovy, syny Jana a Josefa
a celé přátelstvo

Bohoslužba slova

21.2.

Neděle

9:45

24.2.

Středa

17:00

28.2.

Neděle

9:45

3.2.

Středa

17:00

7.2.

Neděle

11:00

Za Josefa Štěpána, jeho rodiče, vnuka Ladislava,
Marii Vágnerovou a její rodiče

14.2.

Neděle

11:00

Za Marii Hosenseidlovou, rodiče Bendovy, celé
přátelstvo, za rodiče Hosenseidlovy a celé přátelstvo

21.2.

Neděle

11:00

Bohoslužba slova

28.2.

Neděle

11:00

Za Václava a Kateřinu Wortnerovy, syna Václava, dceru
Vlastu a celé přátelstvo

20.2.

Sobota

15:00

LOČENICE Mše svatá v kapli

P. Mgr. Jan Mikeš
Náměstí J. V. Kamarýta 44
382 32 Velešín
Telefon: 724 292 901

2.2.
5.2.
6.2.
7.2.
11.2.
14.2.
21.2.
22.2.
23.2.
28.2.

Svát. Uvedení Páně do chrámu
Pam. sv. Agáty
Pam. sv. Pavla Mikiho a druhů
5. neděle v mezidobí
Pam. P. Marie Lurdské
1. neděle postní
2. neděle postní
Svát. Stolce sv. Petra
Pam. sv. Polykarpa
3. neděle postní

Za farnost

10:00

Kontakt na duchovního
správce farností:

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Společenství:
Velešín
Společenství rodin
a modlitby matek
Jana Vaclíková
728 079 522
Besednice, Svatý Jan
Společenství rodin
Ludmila Paťhová
724 233 772
Farní společenství
Zdeněk Bláha
739 528 574
www.farnostvelesin.cz
zdenek.vaclik@centrum.cz

Bohoslužba slova

Sv. Polykarp, mučedník

SOBĚNOV

BESEDNICE

SV. JAN

VELEŠÍN

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY – BŘEZEN 2016
1.3.

Úterý

17:00

Za Jana a Marii Šrámkovy, rodiče z obojí strany,
Marii Balážovou a duše v očistci

3.3.

Čtvrtek

17:00

Za rodinu Šebánkovu a Machovu

4.3.

Pátek

17:00

Za Jana a Annu Ondřichovy a sourozence

6.3.

Neděle

8:00

8.3.

Úterý

17:00

Za rodiče Talířovy, syna Jana, rodiče Šátavovy, za duše,
na které nikdo nepamatuje

10.3.

Čtvrtek

17:00

Za rodinu Šimkovu a Máčovu

11.3.

Pátek

17:00

Za Stanislava Bláhu, manželku a duše v očistci

13.3.

Neděle

15.3.

8:00

Za farnost

Za farnost

10:00

Za farnost, pro rodiny s dětmi

Úterý

17:00

Za Růženu a Jana Jandovy

17.3.

Čtvrtek

17:00

Za Josefa Douchu, manželku, Milušku Seifertovou
a celý rod

18.3.

Pátek

17:00

Za Zdeňka Černého, syna Zdeňka, rodiče Černých
a Posekaných

20.3.

Neděle

8:00

26.3.

Sobota

20:00

27.3.

Neděle

8:00

Za farnost

28.3.

Pondělí

8:00

Za farnost

31.3.

Čtvrtek

18:00

6.3.

Neděle

9:45

9.3.

Středa

17:00

Za farnost
Za farnost – Velikonoční vigilie

Za rodiny a rody Mikešů, Hellerů, Havelků, Hrdličků,
Kolářů a Mikšátků

Bohoslužba slova
Za Annu Vrážkovou, Františka Vrážka,
Moniku Kohoutovou a Marii Seemannovou

13.3.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova

20.3.

Neděle

9:45

Za Světlanu Vacíkovou

27.3.

Neděle

9:00

Za rodiče Říhovy a Zelenkovy a celý rod

6.3.

Neděle

9:45

Za Josefa a Růženu Smolíkovy, vnučku Kláru
a rodiče z obojí strany

Bohoslužba slova

13.3.

Neděle

9:45

16.3.

Středa

17:00

20.3.

Neděle

9:45

25.3.

Pátek

18:00

27.3.

Neděle

9:45

2.3.

Středa

17:00

6.3.

Neděle

11:00

Bohoslužba slova
Velkopáteční obřady – Památka umučení Páně
Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy,
jejich sourozence, rodiče z obojí strany,
za strýce Jana Vaňka a celé přátelstvo

Za Václava a Růženu Míkovy, rodiče a sourozence
z obojí strany a celé přátelstvo

13.3.

Neděle

11:00

Bohoslužba slova

20.3.

Neděle

11:00

Za Josefa a Annu Slámovy, dcery Annu a Boženu,
jejich manžely, pravnučku Janičku a celé přátelstvo

24.3.

Čtvrtek

18:00

Zelený čtvrtek

27.3.

Neděle

11:00

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

28.3.

Pondělí

11:00
(Hájek)

Za P. Petra Mikeše, P. Antonína Staňka, P. Václava Koška,
P. Františka Kašíka, P. Františka Panoše, P. Jiřího Jeřábka
a ostatní kněze a služebníky oltáře, kteří v našich
farnostech působili

12.3.

Sobota

15:00

27.3. – změna na letní čas

LOČENICE Mše svatá v kapli

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
6.3.
13.3.
19.3.
20.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.

4. neděle postní
5. neděle postní
Slav. sv. Josefa
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
VELEŠÍN
Květná neděle
20. 3.

SVATÝ JAN

8:00

9:45

Mše svatá

Mše svatá

BESEDNICE
9:45
Bohoslužba slova

Zelený čtvrtek

25. 3.

11:00
Mše svatá
18:00

24. 3.

Velký pátek

SOBĚNOV

Mše svatá
na památku Večeře
Páně s bděním
v Getsemanech
15:00

15:00

15:00

15:00

Křížová cesta
v kostele

Křížová cesta
v kostele

Křížová cesta
v kostele

Křížová cesta
v kostele

18:00
Velkopáteční obřad
Památka umučení
Páně
Bílá sobota
26. 3.

9:00–12:00
Možnost
soukromé
adorace
u Božího
hrobu
20:00
Velikonoční
Vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
27. 3.
Pondělí v oktávu
velikonočním

8:00

9:00

9:45

11:00

Mše svatá

Mše svatá

Mše svatá

Mše svatá

8:00

Kostel Panny
Marie v Hájku
11:00

28. 3.

Mše svatá

Mše svatá

Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus.
Zastávky autobusu: Smrhov 18:55 • Bída (křižovatka) • Soběnov 19:00 • Besednice 19:10 • Nesměň • Ločenice • Svatý Jan

+P O R T U S

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Ludmila Koubová,
Marie Mlejnková, Zdeňka Kleinová, Zuzana Levá, Jakub Vaclík, Radek Kocanda.

