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A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou
má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.
(Jan 1,14)
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slovo

většinu z nás napadne
otázka, proč je pro Pána
Ježíše použito označení
“Slovo”. Když se podíváte
do svých Biblí, tak tam najdete termín “Slovo” tištěný
s velkým “S”. Proč Jan volí
toto označení? Vždyť by
mohl označit Pána Ježíše
např. termínem Moudrost,
nebo Boží cesta a mnoha
jinými způsoby.
Nápadné je, že Janovo
evangelium začíná stejně
jako první kniha Starého
zákona - Na počátku stvořil
Bůh nebe a zemi… - a Bůh
tvořil Slovem. Bůh např.
Jan 1,14
řekl: Buď světlo! a bylo
A Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi. Spa- světlo. Boží slovo stálo u
třili jsme jeho slávu, slávu, prvního stvoření. Janovo
jakou má od Otce jednoro- evangelium se dotýká
nového stvoření - prostředzený Syn, plný milosti a
nictvím díla Pána Ježíše
pravdy.
Krista. Začíná podobně jako
Starý zákon: Na počátku - a
Slovo
Je zajímavé, že někteří po- pokračuje - bylo Slovo. To v
žádném případě není
važují tento text Janova
evangelia za snadný text a náhoda. Byly doby, kdy se v
jiní ho vidí jako text kompli- Janovu evangeliu hledaly
spíše vlivy řecké filozofie.
kovaný, protože používá
Slovo - řecky logos - se
mnoho různých obrazů a
přirovnání. Samozřejmě, že používá hojně stoiků, v taVážení farníci a čtenáři - zvu
Vás, abychom se společně
zastavili u textu z velkého
prologu Janova evangelia.
Tak bývá nazýván tento
vstupní text do evangelia.
Tato úvodní část je slavná
proto, že zachycuje jednak
samotné počátky Boží spasitelné aktivity a poté vrcholí 14. veršem o Slovu,
které se stalo tělem. Nejdříve budeme přemýšlet o
Slovu, potom, jak se toto
Slovo stalo tělem a nakonec
o zjevení Boží slávy.
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slovo

jemných gnostických
učeních u Filóna Alexandrijského aj. Před lety se ale
zkoumání Janova evangelia
opět vrátila k tomu, co
čtenáři Bible ostatně věděli.
Jan jako apoštol Ježíše
Krista vyrostl v židovském
prostředí a byl ovlivněn hebrejským myšlením. Pokud
řekne: Na počátku bylo
Slovo a to Slovo bylo u
Boha, pak to znamená, že
také nové stvoření se děje
Slovem. Nový zásah do
stvoření prostřednictvím
díla spásy Pána Ježíše Krista
se také děje Slovem.
Slovo je velkým darem člověku. To, že člověk může
říkat slova a řadit je do vět,
je jeden z velkých rozdílů
mezi člověkem a zvířetem.
Slovem dovedeme vyjadřovat nejen to, co vidíme, ale i
to, co cítíme, co prožíváme.
Slovem můžeme vyjádřit a
popsat lásku, ale také hněv
a zklamání. Při výkladu
tohoto textu se nám někdy
vnucují asociace ze současné vědy. Slyšel jsem, jak
někteří překládali termín

Slovo jako informace. Text
potom zněl: Na počátku
byla informace. Jakoby Bůh
zakódoval své poselství do
genetické informace, nebo
do informace vyjádřené jazykem počítačů. Ne, to by
bylo málo, ve “vánočním
příběhu” jde o víc.
Jestliže ve Starém zákoně
velmi často čteme: Bůh řekl
a stalo se. Bůh promluvil a
jeho slovo platilo. V evangeliu Slovo Boží nejen
slyšíme, ale také vidíme. A
tím se dostáváme k verši 14.
a jeho provokativnímu
tvrzení:

Slovo se stalo tělem

V 18. verši přečteného
oddílu evangelia bylo
řečeno: Boha nikdy nikdo
neviděl. Snad nejblíže byl
Mojžíš, který jako služebník,
skrze něhož byl dán Zákon,
spatřil Hospodinova záda.
Bůh skrytě přešel blízko
kolem něj. Kdo by nám
mohl o Bohu zjevit víc. 18.
verš odpovídá: jednorozený
Syn, který je v náručí
Otcově, nám o něm řekl. A
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Božího Slova, zvěstovatelem evangelia, ale Boží jednorozený Syn byl vtěleným
Božím Slovem. A toto
Slovo… mezi námi přebývalo. Doslovně se dá přeložit „stanovalo mezi námi” přebývalo ve stanu. Všichni,
kteří o dovolené rádi stanujete, máte představu, že to
v našich podmínkách není
právě nejjistější bydlení. Kolikrát se nám stalo, že přišla
pořádná bouřka nebo
průtrž mračen a museli jsme
znovu stavět, sušit a někdy
přemísťovat na bezpečnější
místo. Boží Slovo na sebe
vzalo nezajištěnou a křehkou existenci v tomto světě.
Od narození v betlémském
chlévě, přes útěk celé
rodiny před Herodem,
zvěstování, služba druhým
(nemocným, posedlým, hladovým) před Herodem až
po Getsemanskou zahradu,
bičování, trnovou korunu a
kříž. Bůh přebýval mezi
námi lidmi.
Pro každého, kdo znal Starý
zákon, tak tento způsob
přebývání - stanování zna-

slovo

jak vypadalo toto sdělení
jednorozeného Syna? Toto
Slovo jistě také obsahovalo
informaci. Ale obsahovalo
ještě něco víc. 14. verš to
vyjadřuje velmi názorně:
Slovo se stalo tělem s přebývalo mezi námi…
Doufám, že mi budete rozumět, když řeknu, že narozený Ježíš je víc než Bible.
Bible je věrným zachycením
Božího zjevení, je autentickým Duchem svatým inspirovaným svědectvím o Boží
pravdě. Ale Pán Ježíš je
ještě víc než psané Slovo.
Různá náboženství mají jako
svůj základ nějakého proroka, sochu, obraz, filozofii,
náboženské myšlení. Zde
přichází mezi lidi samotný
Bůh. Přichází Slovo a toto
Slovo se inkarnuje - vtěluje,
vypovídá o Bohu a zviditelňuje Boží lásku. Básník
Goethe jednou řekl: „To
nejvyšší nemůže být vysloveno, může být jen vykonáno.” Ano, to bylo v tomto
případě vtělené Slovo.
Člověk může být prorokem,
apoštolem, služebníkem

slovo

menal významnou souvislost se stánkem smlouvy
a stanem setkávání. V době,
kdy mnohé národy měly své
chrámy, pyramidy,
opevněná města, začal Bůh
jednat se svým lidem ve
stanu. Podle Ex 26 - Izrael
zhotovil stan z plátna. Tam
byly uloženy desky Zákona
a tam se přebýval Hospodin. Před stanem se shromažďovali Izraelci a kněz
přinášel oběť Hospodinu. A
přece v tomto stanu přebývala Hospodinova sláva.
Jan na to navazuje a říká:
Slovo se stalo tělem - přebývalo mezi námi a spatřili
jsme jeho slávu. O toto
právě jde o Vánocích! Připomínáme si vtělení Slova,
příchod Božího Syna na
svět. Stan nebo betlémský
chlév. Obojí naznačuje přebývání Boha mezi lidmi.
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Boží sláva

Novozákonní teolog
Donald Coggan napsal, že
kdyby On psal toto evangelium, tak by text zněl:
„Slovo se stalo tělem, pře-

bývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho ponížení….” Ale
v textu stojí: Viděli jsme
jeho slávu. Co to tedy bylo?
Ježíš v chudobě, nebyl
přijat svými vlastními a
potom cesta kříže a poprava mezi zločinci… Bylo to
ponížení nebo sláva? Boží
Slovo říká, že sláva. Tímto
paradoxem Božího vtělení,
Božího přebývání - stanování mezi lidmi se zjevila
Boží sláva.
Právě v poníženosti Božího
Syna se zjevila Boží sláva.
12. verš hovoří o těch, kteří
toto zvláštní Boží zjevení
přijali. To jsou ti, kterým neuniklo. Na počátku to byli
Josef a Marie, potom pastýři a pár lidí kolem. Později Ježíšovi učedníci….
Janovo evangelium říká, že
těm, kteří ho přijali - kteří se
nepohoršili nad tímto skandálním příchodem Krále,
dal moc stát se Božími
dětmi. A Božím dítětem se
člověk nestává jako dítě pozemských rodičů. Boží děti
se nerodí z krve, z vůle těla
či z vůle muže. Tyto děti se

přijmout marnotratné syny a
dcery a dát jim domov, odpuštění a naději. Boží Slovo
bylo na počátku stvoření
země a nebe, Boží Slovo
přišlo přebývat v Ježíši
Kristu na tento svět a Božím
Slovem to také bude končit.
Slovo se vtělilo - setkávalo
se s lidmi - a dalo nám šanci
setkat se s ním.
Velkou škodou
je když přehlédneme či mineme
Boží slovo - to
zapsané a
předávané a
také to vtělené.
Bůh k nám
přichází v Kristu,
ale často se k
nám blíží také ve
druhých lidech.

slovo

Předkládáme do vašich
rukou nové číslo Portusu,
abyste se znovu zamysleli
nad tajemstvím Slova a bohoslužbou slova (liturgii
slova) pří mši svaté.
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rodí z Boha. To je to, co
Ježíš v Janově evangeliu ve
3. kapitole nazývá narozením z vody a z Ducha.
Toto úžasné dílo nového
Božího stvoření začalo
Božím vtělením - Boží Slovo
- samotný Bůh přišel mezi
nás…. přebýval mezi námi a
i když po dokončení svého
díla odešel přebývat
po Boží pravici zůstává zde stále
svým Duchem. A je
možné se s ním
znovu potkat - u Betlémských jeslí, ale
také pod Golgotským křížem a u
prázdného hrobu.
Nové narození - dar
víry - to není pouze
souhlas s jednotlivými články biblického učení.
Učení je jistě důležité, ale
souhlas s ním ještě neznamená nově se narodit a
vidět Boží slávu tam, kde to
ještě ostatní nevidí. Vánoce
i přes to všechno, co kolem
nich vytvořila lidská tradice,
zůstávají svátkem Božího
vtělení. To sám Bůh spěchá

cíle sbírek:
2. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

- sbírka na aktuální poplatky
- sbírka na aktuální poplatky
- speciální sbírka pro účely oprav našich kostelů
- sbírka na misie
- sbírka na aktuální poplatky

zprávy od ekonomické rady

pastorační zprávy z farnosti
6.10 - Velešín - Katecheze pro mládež a dospělé
"Ve škole sv. Jana" (18:30)
7.10 - Besednice - Nikodémova noc (19:30 - 22:00)
9.10 - Markvartice - Pout’ (11:00)
11.10 - Velešín - Příprava na biřmování (18:00)
12.10 - Soběnov - Katecheze pro mládež a dospělé
"Ve škole sv. Jana" (18:30)
16.10 - Velešín - Mše pro rodiny s dětmi (15:00)
16.10 - Velešín - společenství mladých (16:00)
22.10 - Velešín - setkání ministrantů (10:00)

Všechny pastorační
aktivity najdete na našem webu.
www.farnostvelesin.cz
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slovo od P. Rafaela
Moc děkuji za každý oběd a každé pozvání na oběd.
Velmi si toho vážím a modlím se za všechny, kteří se
starají o to, abych neměl hlad. Děkuji.

SYMFONIE SLOVA BOŽÍHO
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Tři čtení
Uvažujme nejprve o třech čteních Božího slova. Proč jsou
vybrána výhradně z Písma svatého? Proč to nejsou slova
nějakého duchovního autora, některého církevního otce
nebo některé z papežských encyklik?
Protože eucharistie není jakákoliv oslava, tím méně nějaké
modlitební shromáždění, které bychom mohli organizovat
svobodně, podle vlastní iniciativy. Mše je vždy činem církve
shromážděné Duchem Svatým; sám Kristus, Slovo Boží
učiněné tělem, se s námi dělí o slovo Boha, svého Otce,
prostřednictvím Písma svatého a skrze své tělo pro nás
vydané a svou krev pro nás prolitou.

katecheze

To, čemu se říká “bohoslužba slova”, se o nedělích a
svátcích skládá:
- na jedné straně z poslechu tří čtení:
• první je úryvek ze Starého zákona, po němž následuje žalm;
• druhé je výňatek z apoštolských spisů Nového
zákona (Skutky apoštolů, listy svatého apoštola Pavla nebo
ostatních apoštolů, kniha Zjevení svatého apoštola Jana);
• třetí je úryvek z evangelií.
- na druhé straně je bohoslužba slova tvořena ze tří
vstupů, které jsou odpovědí církve na tato čtení
• na prvním místě homilie neboli kázání kněze: tato
aktualizace Ježíšova slova - stejně jako předčítání evangelia - přísluší posvěcenému služebníkovi;
• na druhém místě křestní vyznání víry shromáždění
neboli Krédo;
• na třetím místě přímluvy, nazývané také modlitba
věřících, za celou církev.
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katecheze

Proč jsou čtení tři, pokaždé braná ze tří různých částí Bible?
Protože vztah mezi takto vybranými třemi čteními výstižně
vypovídá o samotné struktuře Zjevení. Slovo Boží ve svém
celku totiž zní jako duchovní symfonie, v níž je pro dokonalé vnímání krásy a významu celku každý jednotlivý tón
nezastupitelný. Přece ani akord nelze redukovat na jednu z
not, jež ho tvoří. A ani mnohohlasý zpěv nelze redukovat
na basy či soprány.
Jak jsou tato tři čtení rozvržena? Podle cyklu rozloženého
do tří let (v případě mší v týdnu do dvou let) jako v synagogální liturgii, kterou Kristus znal. Křesťané tak mohou být
lépe uvedeni do celého Písma.
Abychom pochopili způsob, jakým jsou čtení, předkládaná
naší modlitbě a víře, v novém lekcionáři uspořádána a vzájemně vyvážena, musíme vyjít z evangelia.
Evangelium
Je to sám Kristus, kdo ke své církvi hovoří. Proto je čteni
evangelia slavnostnější než ostatní čtení. Nejedná se
pouze o psané slovo Boží, nýbrž o Slovo, které se skutečně
stalo tělem a které konkrétně přebývá ve svátosti církve.
Tato skutečnost, tato perspektiva víry má dva důsledky:
Shromáždění povstává. Je to prostě z úcty, jako dříve žáci
ve třídě vstávali při příchodu profesora nebo ředitele? Je
to mnohem víc. Protože povstat znamená v křesťanské
symbolice gest napřímit se, jako když Ježíš postavil na obě
nohy ochrnulého, upoutaného na lůžko (srov. Lk 5,25). Je
to také postoj vzkříšeného Krista: “Ježíš… stanul mezi
nimi” (Jan 20,19). Stojící shromáždění je shromáždění
vzkříšených; vítá příchod vzkříšeného Ježíše mezi bratry,
které vzkřísil. Stojíce zdravíme zpěvem Aleluja příchod
Krista, Božího evangelia.
Předčítání evangelia přísluší ustanovenému služebníkovi
(biskupovi, knězi či jáhnovi). Ten, svátostí kněžství připo-
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katecheze

dobněný ke Kristu, hlavě církve, dosvědčuje před
shromážděním, že toto slovo není slovo obyčejné, nýbrž že
prostřednictvím jeho hlasu hovoří živý Kristus ke své církvi.
Vysvěcený služebník je zárukou tohoto slova evangelia.
Proto také dvě zvolání ve zkratce a odpovídajícími si slovy
úchvatně doprovázejí na jedné straně uvedení čtení:
“Slova svatého evangelia podle svatého…” - “Sláva tobě,
Pane”, a na druhé straně závěr čtení: “Slyšeli jsme slovo
Boží.” - “Chvála tobě, Kriste.”
Jde skutečně o to poznat samotného Krista, který se nám
teď sděluje skrze svou radostnou zvěst. V něm se naplňují
všechna zaslíbení Písma a v něm Bůh uskutečňuje všechny
dary svému lidu.
Starý zákon
“Melodie” evangelia se dobře poslouchá pouze v symfonii
Božího slova, hrané pro naši spásu a naši radost celou
Biblí. Jak již řekl Řehoř Naziánský, zjevení se nám odhaluje
postupně: “Starý zákon ukázal Boha Otce zřetelně, Syna
skrytě. Nový zákon zjevil Syna a naznačil božství Ducha.
Dnes Duch Svatý žije mezi námi a dává se jasněji poznat.”
Vraťme se tedy k prvnímu čtení: ke Starému zákonu. Úryvky
vybrané do lekcionáře nám chtějí ukázat tento intimní
vztah mezi slovem Božím v Písmu a Slovem Božím
učiněným tělem, které promlouvá v evangeliu. Obě Písma
si odpovídají a vzájemně se objasňují. Neboť existuje historická, prorocká a svátostná vazba mezi Božím zjevením
Mojžíšovi, prorokům a Synem, vtěleným Božím slovem.
Hlas Boha Otce, který zní Starým zákonem, je týž, který zní
v uších učedníkům, svědkům Kristova proměnění: "To je
můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte!” (Mt 17,5). Ježíš zjevuje Otce: “Kdo viděl mne, viděl
Otce” (Jan 14,9). Ale abychom mohli naslouchat Ježíši,
když promlouvá v evangeliu, museli jsme nejprve přijmout
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katecheze

slovo Otce Izraeli. Bůh připravuje své děti pro přijetí daru
milosti, který pro ně předurčil a vkládá do jejich srdcí touhu
po něm, jako Izraeli na poušti: “Pokořil tě, dal ti pocítit
hlad, sytil tě manou, kterou jsi neznal ani ty, ani tvoji
otcové, aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale
že může žít vším, co vychází z Hospodinových úst… Během
těch čtyřiceti let se tvůj šat na tobě nerozpadl a noha ti
neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj
Bůh, vychovává, jako otec vychovává své dítě” (Dt 8,3.5).
Čtení ze Starého zákona proto není jenom otázkou erudice
či zvláštní záliby. Neslouží prostě k ilustraci evangelia. Jedinečným, zcela nezastupitelným způsobem nás uvádí do
dějin spásy, do tajemství Otce, Syna a Ducha Svatého.
Církev za to nepřestává Bohu děkovat zpěvem Magnificat
Panny Marie, radující se ze zvěstování Mesiáše: “Ujal se
svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům
navěky” (Lk 1,54-55).
Apoštolské listy
Apoštolské listy jsou součástí Nového zákona. Tyto inspirované spisy představují ve Zjevení specifickou a originální
řeč. Přinášejí svědectví, které Duch Svatý dává skrze generaci apoštolů.
A tak, podle srovnání, které jsem si vypůjčil u Řehoře Naziánského, nasloucháme nejdříve slovu zjevenému Otcem,
v apoštolských spisech z něho přijímáme to, co apoštolům
dal slyšet sám Duch Svatý, a nakonec, když již dvakrát naše
uši zpozorněly (srov. Žl 40,7), v evangeliu přijímáme v plnosti Slovo, které je Boží Syn.
Žalmy, srdce Písma
Žalm, čtený po úryvku ze Starého zákona, je tím, co hluboce spojuje všechna tři čtení. Nejsem vůbec schopen dostatečně důrazně vyjádřit, jaké stěžejní místo zaujímají žalmy v
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katecheze

životě z víry. Je třeba je znát, milovat, naučit se je jako svou
druhou mateřštinu, jinak se nám nepodaří do Písma
vstoupit, ani Božímu slovu porozumět.
Žalmy byly sepisovány v celém průběhu dějin Starého
zákona. Jisté je, že sto padesát žalmů, které tvoří žaltář,
jsou inspirovány v průběhu staletí modlitbou izraelského
lidu, modlitbou samotného Ježíše, apoštolů a potom modlitbou církve až do konce časů, jsou vyšperkovaným
pokladem. Žalmy jsou jakousi točnou, která nám dovoluje
přecházet od slova Otce k živému slovu Syna a připojit
zkušenost Ducha Svatého. Jako “shrnutí celého Písma”
jsou nejlepším duchovním úvodem nejen ke Starému, ale i
k Novému zákonu. Vytvářejí jakousi mozaiku, složenou z
různých kamenů. Setkáváme se s nimi na každé stránce
Bible. Každé slovo žalmu evokuje řadu dalších odkazů,
nachází řadu souznění jak ve Starém, tak i v Novém
zákoně. Protože Kristus a apoštolové, kteří znali tyto texty
zpaměti, o nich neustále rozjímali a používali je. Ten, kdo
se naučí postupně modlit žalmy a tím se celou Biblí
procházet, jednoho dne zvolá: “Teď už rozumím tomuhle
detailu, tomuto náznaku, které mi při prvním přečtení nic
neříkaly, a až nyní nacházejí v mém nitru odezvu.” A bude
překvapen, že naslouchá Bohu, který k němu hovoří.
Neboť žalmy nás dovedou naladit na stejnou tóninu, v jaké
zní v našich srdcích zpěv Boží. Je třeba respektovat, k
jakému zpěvu nás chtějí podnítit, a nesnažit se je příliš kazit
tím, že je budeme kouskovat. Nic se nevyrovná rozjímání
nad žalmem v jeho celistvosti, krátkým či dlouhým, takovým, jak ho složil kdosi, koho inspiroval Bůh, aby dal
prostřednictvím této básně svoji modlitbu svému lidu.
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XVIII. bitva Války růží

,, Už rozplynul se hustý dým ... '' zněla hudba známé
písně od táborového ohně na Soběnovské faře, kde
se 2. - 3. září konal již tradiční 18. ročník Války růží. Vše
začalo páteční bohoslužbou a následným ubytováním
na faře. Také proběhl menší trénink na sobotní klání
ve formě individuálních soubojů, vždy jeden a jeden
na tři kola. Což byl skvělý začátek na navození přátelské atmosféry. A také večeře z vlastních zásob, doprovázená hrou na hudební nástroje.
Vše ale začalo až sobotním ránem, kdy se k naší už
tak velmi početné skupině rytířů přidali i další ze
vzdálenějších koutů našeho vikariátu. Po snídani proběhla kontrola výstroje, to proto, aby se nikomu v bitevní vřavě nic vážného nestalo a také se k nám jako
duchovní podpora připojil i sám otec Rafael.
Letošní ročník se nenesl v duch soubojů mezi dvěma
znesvářenými růžemi, ale kvůli nepoměru sil mezi
účastníky jednotlivých růží jako přátelský turnaj. Bylo
připraveno mnoho střetů na poměření sil mezi jednotlivými družinami. Na konci posledního klání byli
oceněni nejlepší bojovníci jak silou paže, tak i
duchem a byli pasováni do stavu Pánů z růže.
Letošní ročník se velmi vydařil nejen počasím, ale také
počtem účastníků a to kolem šedesáti (což je nejvíc za
celou dobu trvání Války růží). Největší dík patří nejen
otci Rafaelovi, za modlitbu a poskytnutí fary a všem
sponzorům zaplať Pánbůh, ale hlavně největšímu z
hlavních organizátorů a není jím nikdo jiný než všemi
známý Jan Vaclík a doufáme, že se setkáme i nadále
v příštích letech a ještě v hojnějším počtu.
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XVIII. bitva Války růží

Program setkání:
17.11. - 18.11. 2022
=n\ahog²h[ghoZgZ
=<ñFDmbò

Hlavní program

19. 11. 2022
sobota
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Modlitby před četbou Písma svatého

Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život,
otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout
a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého,
Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl
s otevřeností přijmout tvou Pravdu.
Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych
v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna
a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu.
Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který
s tebou v Duchu svatém žije na věky věků.
Amen.
-------------------------------------------------------Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno.
Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova.
Je to slovo, které se týká mého života, slovo,
které povzbuzuje, slovo, které je výstižné.
Je živé a vede k jednání.
Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.
Amen.
-----------------------------------------------------Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.
Amen.
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pout‘ v Soběnově

Pár informací z historie čerpaných ze zdrojů místních kronik.
Pouť, 10. září připomínka sv. Mikuláše z Tolentina.
Soběnovský kostel je zasvěcen Mikuláši biskupu, jehož
svátek připadá na 6. prosince. To je jednak příliš pozdě
na pouť a navíc tento den již spadá do adventu. Proto
se soběnovská pouť drží v neděli po sv. Mikuláši Tolentinském, jehož svátek připadá na 10. září. Ze stejného
důvodu tu také není, nemůže se slavit, posvícení. Slavívalo prý se tu také, avšak ne v celé vsi a jen v některých
rodinách, a to Havelské. Přesto převládá tvrzení, že se v
Soběnově nikdy žádné posvícení neslavilo. Okolní si k
tomu vymysleli své zdůvodnění, je to prý proto, že
Soběňáci své posvícení již kdysi dávno prodali. Takto
pak zlobíval a škádlil obyvatele nejeden z některé
blízké obce. K obědu o pouti byly dva chody, vždy však
na stůl patřily soběnovské drbáky, k nim pečené maso
a zelí.
Článek je opisem ze zdroje: Zdeněk Janů, Anna Marková. Soběnovský rok, lidové zvyky – obřady církevní –
vyprávění (1999, strana 22)
sv. Mikuláš z Tolentina (Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S.
Augustini)
Svatý Mikuláš Tolentinský (narozen kolem 1246, Sant'
Angelo, Ponatano, Itálie – 10. září 1305, Tolentino,
Itálie) byl augustiniánský mnich a katolický světec. Většinu života prožil v italském Tolentinu, věnoval se
pomoci chudým a bezmocným, podle legend vykonal
řadu zázraků. Je uctíván jako kazatel a divotvůrce.
Patron: chudých, Bavorska a Itálie, zejména se k němu
hlásí Tolentino, Benátky, Janov a Řím, v Belgii Antverpy, ve Španělsku Cordoba, v Peru Lima; je vzýván i jako
přímluvce za trpící v očistci.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 25.9.2022]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Tolentinsk%C3%BD>

pout‘ v Soběnově

Život
Sv. Mikuláš Tolentinský se narodil v Sant' Angelo in
Pontano v italské diecézi Fermo. Jeho rodiče, Compagnonus de Guarutti a Amata de Guidiani, původně nemohli mít děti, ale poté, co se modlili k sv. Mikuláši z
Myry, Amata otěhotněla. Proto také pojmenovali své
dítě po tomto světci. V den jeho narození se měla objevit na obloze kometa, proto bývá zářící hvězda vyobrazena na Mikulášových prsou nebo u jeho hlavy.
Ve 14 letech vstoupil Mikuláš jako žák či novic do kláštera Sant' Angelo. Když mu bylo 18 let, Mikuláš Tolentinský složil věčné sliby a stal se augustiniánským řeholníkem. V roce 1274 dostal řádové kožené cingulum a
přestěhoval se do Tolentina, kde strávil zbytek života.
V Tolentinu se věnoval činnosti kazatele, modlitbám,
uzdravoval lidi, navštěvoval vězně a dělal zázraky.
Zemřel přirozenou smrtí jako svatý vyznavač v Tolentinu
v roce 1305, v tamní bazilice je jeho hrob. 5. června
roku 1446 jej kanonizoval papež Evžen IV. (1431-1447).
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Poděkování
Děkujeme všem za přípravy na
pouť, zejména místním
děvčatům za pomoc při
úklidu kostela.
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bohoslužba slova

Život křesťanů je životem víry, a jak říká apoštol Pavel,
víra se rodí a roste ze slyšení Božího slova. Proto se
při každém slavení jakékoli svátosti hlásá také Boží
slovo, neboť svátosti nejsou magickými úkony, ale
jsou kroky na cestě víry. Také při mši svaté se odjakživa Boží slovo četlo. Číst při bohoslužbě z knih Starého
a Nového zákona není totéž jako číst z jakékoli jiné
knihy. Církev tvrdí, že kdykoli se při liturgii předčítá z
Písma, je to sám živý a zmrtvýchvstalý Kristus, který
promlouvá ke svým učedníkům, ke své církvi! Jak říká
apoštol Pavel, Boží slovo je mocné: povzbuzuje,
uzdravuje, ale také usvědčuje ze hříchu a přivádí na
cestu za Bohem. Zkrátka, Boží slovo dává život.

Co říká církev ve svých dokumentech:
Hlavní část bohoslužby slova tvoří čtení z Písma
svatého proložená mezizpěvy. Homilie, vyznání víry a
přímluvy neboli modlitba věřících ji rozvíjejí a
uzavírají. Ve čteních, která homilie vykládá, Bůh mluví
k svému lidu, zjevuje tajemství vykoupení a spásy a
nabízí duchovní pokrm. Sám Kristus je svým slovem
přítomen mezi věřícími. Toto Boží slovo si lid přivlastňuje tichým nasloucháním a zpěvy a hlásí se k němu
vyznáním víry. Jím posílen se v přímluvách modlí za
potřeby celé církve a za spásu celého světa.

Pout‘ v Soběnově
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fotky z akce
Mše pro rodiny s dětmi

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN
od 1.10. do 31.10.2022 - 44. týden
sobota

1.10.

Farní kostel 08:00
sv. Václava 12:30

Za nemocné z naší farnosti

neděle

27. neděle v mezidobí

2.10.

křest Marie

mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)

Farní kostel
08:30
sv. Václava

Za zemřelé rodin Trojáků, Petrů a duše v očistci

úterý

památka sv. Františka z Assisi

4.10.

Farní kostel
18:00
sv. Václava

Za rodiče Šimkovy a Marii Peckovou

čtvrtek

6.10.

sv. Bruna, kněze

17:00

Adorace a možnost zpovědi

Farní kostel 17:45
sv. Václava 18:00

pátek

sobota

Modlitba za nova povolání
za nova povolaní

18:30

Katecheze pro dospělé

7.10.

památka Panny Marie Růžencové

17:00

Adorace a možnost zpovědi

Farní kostel
17:45
sv. Václava
18:00
8.10.

Farní kostel
08:00
sv. Václava

Modlitba litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
Za Helenu a Jana Machovy, rodiče a sourozence
sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Za Marii a Václava Klímovy a jejich děti

neděle

9.10.

28. neděle v mezidobí

Farní kostel
sv. Václava

08:30

Za Marii a Františka Ondráškovy, syny, Květu Ondráškovou a duše v
očistci

kaple Panny
Marie
11:00
(Markvartice)

úterý

Za farnost

11.10. sv. Jana XXIII., papeže

Farní kostel
18:00
sv. Václava
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památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Za Františka Šindelíře, sestru a rodiče

13.10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí

Farní kostel 17:00
sv. Václava 18:00
neděle

Adorace a možnost zpovědi
Za Fandu a Mirka Stehlíkovy a oboje rodiče

Za Marii Peškovou

Za Bohuslava Kořenského, rodiny Kořenských a Hrdých

30.10. 31. neděle v mezidobí

Farní kostel
08:30
sv. Václava

Za Františka Tůmu a celý rod

Milí farníci,
jménem Společnosti přátel města
Velešína organizuji tradiční vánoční
výstavu betlémů na Kantůrkovci.
Znáte prosím někoho, kdo betlém
vlastní nebo ho můžete zapůjčit vy?
Budu ráda za jakoukoliv informaci.
Předem Vám děkuji za ochotu.
Marie Müllerová
Tel. 603454680

mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)

Za rodiče Trummerovy, syna Jana, zetě Josefa Martínka, vnuka Radka a
rodiče Karolovy

23.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE

Farní kostel
08:30
sv. Václava
neděle

Adorace a možnost zpovědi

22.10. sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie

Farní kostel
08:00
sv. Václava
neděle

Za Mgr. Josefa Klímu

21.10. bl. Karla Rakouského

Farní kostel 17:00
sv. Václava 18:00
sobota

Za rodiny naši farnosti

20.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí

17:00
Farní kostel
sv. Václava 18:00
pátek

Za Marii a Václava Sládkovy z Netřebic a Václava Jaroše

18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty

Farní kostel
18:00
sv. Václava
čtvrtek

Za Kateřinu Šteflovou, rod Šteflů a Šimánků

16.10. 29. neděle v mezidobí

Farní kostel 08:30
sv. Václava 15:00
úterý

Adorace a možnost zpovědi
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čtvrtek

POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÝ JAN NAD MALŠÍ
od 1.10. do 31.10.2022 - 44. týden
2.10.

27. neděle v mezidobí

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Bohoslužba slova

úterý

památka sv. Františka z Assisi

4.10.

Adorace a možnost zpovědi.

neděle

28. neděle v mezidobí

9.10.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za MUDr. Václava Bláhu, jeho rodiče a celý rod Bláhů, Matušků,
Tománků a Růžičků

úterý

sv. Jana XXIII., papeže

11.10.

Farní kostel
sv. Jana
16:30
Nepomuckého

Adorace a možnost zpovědi.

neděle

29. neděle v mezidobí

16.10.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Bohoslužba slova

úterý

svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.10.

Farní kostel
sv. Jana
16:30
Nepomuckého

Adorace a možnost zpovědi.

neděle

30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE

23.10.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za Františka Kyriana, jeho syna a celou rodinu

úterý

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

25.10.

Farní kostel
sv. Jana
16:30
Nepomuckého

Adorace a možnost zpovědi.

neděle

31. neděle v mezidobí

30.10.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

mše svaté a úmysly (ŘKF sv. Jan)

Farní kostel
sv. Jana
16:30
Nepomuckého

Bohoslužba slova
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neděle

POŘAD BOHOSLUŽEB BESEDNICE
od 1.10. do 31.10.2022 - 44. týden
2.10.

27. neděle v mezidobí

pátek

7.10.

památka Panny Marie Růžencové

Farní
kostel sv. 19:30 Nikodémova noc
Prokopa
neděle

9.10.

28. neděle v mezidobí

Farní
10:00 Bohoslužba slova
kostel sv.
Prokopa 14:00
neděle

16.10. 29. neděle v mezidobí

Farní
Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence,
kostel sv. 10:00
strýce Jana Vaňka, celé přátelství a duše v očistci
Prokopa
neděle

23.10.

30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka
na MISIE

Farní
10:00 Bohoslužba slova
kostel sv.
Prokopa 14:00 Adorace a možnost zpovědi.
neděle

30.10. 31. neděle v mezidobí

Za Karla Kyslíka, rodiče a prarodiče, za Bohuslava Zajíčka,
Farní
10:00
rodiče a prarodiče, za rodinu Jirkovských a Benedovu.
kostel sv.
Prokopa 14:00 Adorace a možnost zpovědi.

mše svaté a úmysly (ŘKF Besednice)

Farní
10:00 Zádušní mše za rodinu Markovu a Mikešovu
kostel sv.
Prokopa 14:00 Adorace a možnost zpovědi.
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neděle

POŘAD BOHOSLUŽEB SOBĚNOV
od 1.10. do 31.10.2022 - 44. týden
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mše svaté a úmysly (ŘKF Soběnov)

neděle

2.10.

27. neděle v mezidobí

Kaple
Panny
Marie

11:15

Za Václava Čurda, jeho rodiče a prarodiče a za manžele Bednářovy.

sobota

8.10.

sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie

Kaple
Panny
Marie

18:00

Za Václava a Marii Koschantovy z Blanska, rodiče a sourozence z
obojí strany a celé přátelstvo

středa

12.10. sv. Radima, biskupa

Kaple
Panny
Marie
neděle

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za zemřelou Janu Lučanikovou.

18:30

Katecheze pro mládež a dospělé

16.10. 29. neděle v mezidobí

Kaple
Panny
Marie

Za Františka a Marii Komendovy, rodiče a sourozence z obojí strany,
syny Františka a Jana, Maxmiliána Majera, rodiče, bratra a sestru
Marii

11:15

středa

19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků

Kaple
Panny
Marie

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

( volná intence )

neděle

23.10.

30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na
MISIE

Kaple
Panny
Marie

11:15

Za Viktora a Růženu Sýkorovy, rodiče a sourozence z obojí strany a
celé přátelstvo

neděle

30.10. 31. neděle v mezidobí

Kaple
Panny
Marie

11:15

Za Jaroslava a Terezii Komendovy, rodiče a sourozence z obojí
strany a celé přátelstvo
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Použit zápis z farní kroniky.

něco z historie farnosti sv. Václava ve Velešíně

U děkanského dvora – číslo parcely 724 – ve výměře
1 hektar, 277 arů, 15 metrů, ohrazena kamennou
zdí, je farní zahrada. Je zde větší počet stromů,
které nesou plno ovoce. Nezvaní pobertové,
lezoucí pro ovoce přes zeď, ji značně poškodily.
Pod farskou zahradou v úžlabině byly 3 rybníky.
Velešínu nejbližší byl prázdný. Děkan Josef Novotný
tam míval násadu, ale cizí kachny mu ji vychytaly.
Proto rybník pustil.
V prostředním rybníku byly ryby chovány, též i v dolejším. Roku 1928 byla hráz prokopána v prostředku
a rybník znovu napuštěn. V obou rybnících byla
kapří násada.
O svatodušních svátcích byly bouřlivé přívaly, snad
velká náplava z kanálu přes děkanský dvůr a dostala
se do prostředního rybníka. Větší kapři uhynuli.
Po nastoupení děkana Josefa Valeše se začaly ukazovati na rybníčku kachny. Ten však tento zlozvyk s
kachnami netrpěl. Majitele kachen napomenul,
jinak budou stíhány pokutou. Velešínské kachny
přes to měly z farních rybníčků užitek. Majitelky
kachen chodily s hráběmi pro žabince a míchaly je
kachnám do krmiva. Chodily za zády děkana, aby je
neviděl.
Děkanské lesy- byly ve čtyřech dílech. 1. za humny
(v Lazečku), 2. u Petráka (Dolní Pláně), 3. u Poloma
(ve Strahově), 4. u Holkova (Horní Pláně).
Celková výměra lesů 20 hektarů, 35 arů, 8 metrů.

PORTUS pro děti

