Měsíční zpravodaj farností Velešín,
Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

půst 2022

Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš
v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil;
nechceš nás trestat za naše hříchy, protože
chceš, abychom se obrátili,
a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh.
(srov. Mdr 11,23-24)

slovo...
Milí bratři a sestry!

Každý rok nám postní doba
poskytuje vítanou příležitost k
prohloubení smyslu a hodnoty
naší křesťanské identity a
vybízí nás, abychom znovu
objevovali Boží milosrdenství,
a tak se stávali vůči svým
bratřím a sestrám milosrdnějšími. V postní době církev
doporučuje některé zvláštní
skutky, které věřícím konkrétním způsobem pomáhají v
tomto procesu vnitřní obnovy,
totiž modlitbu, půst a almužnu. V tomto roce bych se
chtěl zabývat praktikováním
almužny, která představuje
konkrétní způsob, jak pomoci
těm, kdo trpí nouzí a zároveň
je asketickým cvičením k
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osvobození od závislosti na
pozemských dobrech. Jak
silný je vliv hmotného vlastnictví a jak jednoznačné má být
naše rozhodnutí mu neotročit,
potvrzuje Ježíš důrazně:
"Nemůžete sloužit Bohu i
mamonu." (Lk 16,13) Almužna
nám pomáhá toto neustálé
pokušení překonávat, protože
nás vede k tomu, abychom
brali v úvahu potřeby svých
bližních a dělili se s druhými o
to, co z Boží dobroty máme.
Takový je cíl zvláštních sbírek
pro chudé, které se v průběhu
postní doby konají na mnoha
místech světa. Tímto způsobem se spojuje vnitřní očištění
s určitým gestem v rámci církevního společenství, jak je
znala už prvotní církev. O ní
zřejmě mluví sv. Pavel ve
svých listech v souvislosti se
sbírkou pro jeruzalémskou
obec (srov. 2 Kor 8-9; Řím
15,25-27).
Písmo svaté nás vyzývá, abychom pohlíželi na almužnu
hlubším pohledem, který přesahuje čistě materiální dimen-

slovo...
zi a učí nás, že je radostnější
dávat než brát (srov. Sk 20,35).
Když jednáme s láskou, vyjadřujeme tím pravdu o svém
bytí. Nejsme totiž stvořeni
sami pro sebe, nýbrž pro
Boha a pro bližní (srov. 2 Kor
5,15). Pokaždé, když se z lásky
k Bohu dělíme o svá dobra s
potřebnými bližními,
zakoušíme, že plnost života
pochází z lásky. Všechno se k
nám vrací jako požehnání
pokoje, vnitřní spokojenosti a
radosti. Ještě více, svatý Petr
zmiňuje mezi duchovními
plody almužny odpuštění
hříchů. "Láska" – píše – "přikrývá všechny hříchy." (1 Petr
4,8) Jak často opakuje liturgie
postní doby, Bůh nám
hříšníkům nabízí možnost odpuštění. K jeho přijetí nás
připravuje, když se dělíme o
svůj majetek s chudými. V
tomto okamžiku myslím na ty
všechny, kdo pociťují tíhu zla,
které na ně doléhá, a právě
proto se cítí být daleko od
Boha, v obavách a téměř ne-

schopni se na něj obrátit. Tím,
že nás almužna přivádí blíže k
bližním, přivádí nás blíže k
Bohu. To se může stát nástrojem skutečného obrácení a
smíření s ním i s bratry a sestrami.
Almužna napomáhá k láskyplné velkorysosti. Sv. Josef Benedikt Cottolengo neustále
doporučoval: "Nepočítejte
peníze, které vydáte, protože
vám opakuji: Když při almužně
nesmí levá ruka vědět, co dělá
pravá, tak ani pravá nesmí
vědět, co sama dělá.” V této
souvislosti má velký význam
evangelní epizoda o vdově,
která ve své chudobě vhodila
"celé své živobytí" (Mk 12,44)
do chrámové pokladnice. Její
drobná a bezvýznamná mince
se stává výmluvným symbolem. Tato vdova nedala Bohu
něco ze svého přebytku.
Nedala ani tak něco, co měla,
jako spíše to, co je. Dala sama
sebe. Toto dojemné vyprávění
je zasazeno do biblického
líčení dní bezprostředně předcházejících Ježíšovo utrpení a
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slovo...
smrt. Ježíš se stal chudým,
aby nás skrze svou chudobu
učinil bohatými, jak píše
apoštol národů (srov. 2 Kor
8,9). Sám sebe za nás zcela
vydal. Postní doba na nás
naléhá, abychom následovali
jeho příklad i skrze almužnu. V
Ježíšově škole se můžeme
učit, jak činit ze svého života
dar. Tím, že ho napodobujeme, roste naše připravenost
dávat nejen ze svého majetku,
nýbrž spíše sebe samé. Není
snad celé evangelium shrnuto
v jediném přikázání lásky?
Praktikování almužny v postní
době se tedy stává prostředkem k prohloubení našeho
křesťanského povolání. Když
se křesťan dává nezištně,
svědčí o tom, že nikoli materiální bohatství, nýbrž láska
diktuje zákony existence.
Takže hodnotu almužně dává
láska, která inspiruje k různým
formám dávání se podle možností a podmínek jednotlivců.
Milí bratři a sestry, příprava na
Velikonoce nás i skrze almuž-
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nu vybízí k duchovnímu
"cvičení", abychom rostli v
lásce a poznávali Krista v
chudých. Ve Skutcích apoštolů
stojí, že apoštol Petr řekl
chromému u chrámové brány,
který prosil o almužnu:
"Stříbro ani zlato nemám. Ale
co mám, to ti dám: Ve jménu
Ježíše Krista Nazaretského –
vstaň a choď!" (Sk 3,6) Almužnou dáváme něco materiálního. Může však být znamením většího daru, který
dáváme druhým slovem a
svědectvím o Kristu, v jehož
jménu je pravý život. Tato
doba nás proto pobízí, abychom skrze osobní i společné
úsilí přilnuli ke Kristu a svědčili
o jeho lásce. Maria, Matka a
věrná služebnice Pána, ať
pomáhá věřícím v jejich "duchovním zápasu" postní doby
správně užívat zbraně modlitby, postu a almužny. Obnoveni v Duchu pak jděme vstříc
velikonočním svátkům.

POSTNÍ ALMUŽNA
2022
Peníze za požitky, které si během postu odřeknete, můžete vložit
do papírové kasičky, kterou si můžete vzít z kostela domů.
Do neděle 24. dubna 2022 pak pokladničku přineste zpět do kostela.

Výtěžek almužny bude rozdělen na poloviny a podpoří:
pomoc při řešení živelných pohrom, katastrof a havárií
či jiných mimořádných událostí prostřednictvím Charity
pastorační aktivity pro rodiny v rámci Pastoračního
střediska Biskupství českobudějovického

Vaši almužnu můžete zaslat také na účet:
4200143282/6800,
variabilní symbol: 20224501
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katecheze
Drazí bratři a sestry!Vstupujeme do liturgie postní doby.
Vzhledem k tomu, že se v
našem cyklu katechezí zabýváme křtem, chtěl bych
vám dnes přiblížit postní
dobu jako pouť naděje, která
svůj cíl má u křtitelnice. Tento
úhel pohledu se ihned ozřejmuje, pokud uvážíme, že
postní doba byla církví ustavena jako čas přípravy na Velikonoce, na křest a jeho obnovu,
a proto veškerý smysl tohoto
čtyřicetidenního údobí čerpá
světlo z velikonočního tajemství, ke kterému směřuje.
Můžeme si představit
zmrtvýchvstalého Pána, jak
nás volá, abychom vyšli ze své
temnoty, a my se vydáváme
na cestu za Ním, který je
Světlem. Postní doba je pouť
ke vzkříšenému Ježíši. Je to
čas pokání a umrtvování,
nikoli však samoúčelného,
nýbrž zaměřeného na to, aby-
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chom spolu s Kristem vstali z
mrtvých a obnovili svou křestní totožnost, tedy opětovně
se narodili “shůry”, z Boží
lásky (srov. Jan 3,3). Díky této
přirozené danosti je postní
doba časem naděje.
Pokud chceme lépe pochopit,
co to znamená, musíme
navázat na základní zkušenost
odchodu Izraelitů z Egypta, o
které se v Bibli vypráví v knize
nazvané Exodus. Výchozím
bodem je egyptské otroctví,
útisk a nucené práce. Pán ale
nezapomenul na svůj lid a na
svůj příslib – povolává
Mojžíše, silnou rukou vyvádí
Izraelity z Egypta a vede je
pouští do svobodné země.
Během této pouti z otroctví
do svobody Hospodin dává
Izraelitům zákon, aby je vychoval k lásce k sobě, jedinému Bohu, a ke vzájemné
bratrské lásce. Písmo nám
ukazuje, že exodus byl dlouhý
a strastiplný a symbolicky trval
čtyřicet let, což je život jednoho pokolení. Jedné generace,

o kterou se při zkouškách na
cestě stále pokouší stesk po
Egyptě a která lituje, že se
nemůže vrátit zpět. Také my
všichni známe toto pokušení
návratu do časů minulých. Hospodin však zůstává věrný a
onen nebohý lid, vedený
Mojžíšem, přichází do zaslíbené země. Celou svou
pouť vykonali v naději, naději
dojít do zaslíbené země, a
právě se zřetelem k tomu lze
mluvit o “exodu”, tedy vyjití z
otroctví do svobody. Také pro
nás všechny je nadcházejících
čtyřicet dní vyjitím z otroctví a
hříchu směrem ke svobodě a
setkání se Zmrtvýchvstalým
Pánem. Každý krok, námaha,
zkouška, pád i opětovné povstání má smysl pouze v rámci
spásonosného plánu Boha,
který pro svůj lid zamýšlí život,
a nikoli smrt, radost a nikoli
bolest.
Ježíšova Pascha je jeho
exodus, kterým nám otevřel
cestu k plnému, věčnému a

blaženému životu. Ježíš se
kvůli otevření této cesty a přechodu zřekl své slávy, ponížil
se a byl poslušný až k smrti, a
to k smrti na kříži. Otevření
cesty k věčnému životu ho
stálo vlastní krev a díky Jemu
jsme byli zachráněni z otroctví
hříchu. To však neznamená, že
On již učinil vše a po nás se
nic nežádá, že On prošel skrze
kříž, zatímco my se “do ráje
povezeme v kočáře”. Nikoli,
tak to není. Naše spása je
zajisté Božím darem, ale
vzhledem k tomu, že se jedná
o příběh lásky, vyžaduje náš
souhlas a naši účast na jeho
lásce, jak nám ukazuje naše
Matka Maria a po ní také
všichni svatí.
Postní doba touto dynamikou
žije – Kristus nás předešel
svým exodem a my
procházíme pouští díky Jemu
a v cestě za Ním. Ježíš byl pro
nás vystaven pokušení a pro
nás pokušitele přemohl, avšak
rovněž my máme spolu s Ním
čelit pokušení a překonávat
je. On nám dává živou vodu
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svého Ducha a je na nás, abychom nabírali z jeho pramene
a pili, ve svátostech, modlitbě
a adoraci. On je světlem,
které vítězí nad temnotou, a
po nás se žádá, abychom sytili
nepatrný plamínek, který nám
byl svěřen v den křtu.
V tomto smyslu je postní
doba “svátostným znamením
našeho obrácení” (Římský
misál, vstupní modlitba 1.
neděle postní). Kdo se vydá
poutí postní doby, vždy se
ocitá na cestě obrácení. Je to
svátostné znamení naší cesty
od otroctví ke svobodě, která
vyžaduje neustálou obnovu.
Je to jistě náročná cesta, což
je správné, protože láska
klade nároky, avšak je to cesta
plná naděje. Ještě lépe
řečeno – postní exodus je
poutí, na které se sama
naděje utváří. Námaha spojená s přechodem pouště –
veškeré zkoušky, pokušení,
přeludy a vidiny – mají cenu,
protože dodávají naději sílu a
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pevnost, po vzoru Panny
Marie, která vprostřed temnoty utrpení a smrti svého Syna
nadále věřila a doufala v jeho
zmrtvýchvstání, ve vítězství
Boží lásky. Se srdcem
otevřeným k tomuto horizontu
dnes vstupme do postní doby.
Vnímejme, že jsme součástí
svatého Božího lidu, a radostně začněme tuto pouť naděje.

Smiluj se nade mnou,
Bože, pro milosrdenství
svoje, pro své velké
slitování zahlaď
moje nevěrnosti.
Žalm 51,1

patron
V kostele sv. Václava ve
Velešíně úspěšně proběhlo
zrestaurování oltářního
obrazu a výsledek je opravdu krásný. Toto dílo financovala rodina z místní farnosti, za což jí patří velký
dík nás všech. Oprava
rámu ještě čeká na dokončení, ale máme naději,
že do letošních Velikonoc
bude obraz kompletní.
Otec Rafael nabízí možnost
pokračovat ve stejném
duchu i s opravou dalších
obrazů či soch. Představa
je taková, že by se podle
svých možností přihlásila
rodina či více rodin dohromady (jedince nevyjímaje)
a složily se na opravu
obrazu. Tímto způsobem
bychom mohli nechat postupně opravit křížovou
cestu v našem kostele. Na
dva obrazy se už donátoři
přihlásili. Stejně tak se
nabízí i nám ostatním

šance „adoptovat si
obraz“. Samozřejmě by na
něm byl záznam, kdo a kdy
přispěl na obnovu.
Společné nedělní sbírky,
které jsou určené na
opravy, by se tak mohly využívat na větší stavební
úpravy, které jsou potřebné. Týká se to například
odvodnění a vysušení zdí,
nové výmalby interiéru kostela atd.
Stejná příležitost se nabízí i
ve farnostech Besednice a
Soběnov, kde by bylo potřeba zrestaurovat oltářní
obrazy. V Besednicích ještě
v první linii čekají na
opravu sochy sv. Petra a
Pavla na hlavním oltáři.
Pokud bude mít kdokoliv
zájem se na tomto projektu
podílet, pak se osobně, telefonicky nebo mailem
spojte s otcem Rafaelem,
který rád podá další informace.
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zprávy od ekonomické rady
Cíle sbírek:
20.3.
13.3.
6.3, 27.3.
3.4, 10.4.
15.4.

- speciální sbírka pro účely oprav našich kostelů
- pro organizace CSM
- sbírky jdou na aktuální poplatky
- sbírky jdou na aktuální poplatky
- Velkopáteční sbírka u Božího hrobu

pastorační zprávy z farnosti
3.3.
4.3.
4.3.
20.3.
27.3.

Velešín - Katecheze pro dospělé (17:30)
Velešín - Příprava na biřmování (17:00)
sv. Jan - Nikodémova noc (19:30 - 22:00)
Velešín - Mše pro rodiny s dětmi (15:00)
24 hodin pro Pána

Všechny pastorační aktivity najdete na našem webu.

výzdoba
I letos, stejně jako loni, vás vyzýváme,
abyste pomohli s velikonoční výzdobou
kostela. Na palmovou neděli si přineste
květinu, o kterou budete pečovat a
pečovat o ni po celou dobu půstu. Bude
to krásný čin a opět nám ukáže, jak jsme
jako farní společenství živí a krásní.
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děkuji...
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. P. Rafael

Moc děkujeme za novou desku v Betlémě
v Soběnově. Desku pro náš kostel udělal
pan Petr Sůva.
Moc děkujeme.
Děkujeme za každý vánoční strom, který byl
v našem kostele. Moc, ale moc děkujeme.

Děkujeme za nové zábradlí v našem
besednickém kostele.

Děkujeme všem, kteří udržují
naše kostely čisté a uklizené.
Děkujeme všem, kterým záleží
na výzdobě našich kostelů.
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mše svaté a úmysly
Vele ín
2.3.

st eda

18:00

Za rodinu ebánkovu, Ulbrichovu a Machovu

4.3.

pátek

17:00

Za Bo í po ehnání pro Krist nu Kacovou

5.3.

sobota

8:00

Za Jana a Annu Ond ichovy, sourozence a du e v o istci

6.3.

ned le

8:30

Bohoslu ba slova

13.3.

ned le

8:30

Za zdraví a po ehnání pro Ji ího Klime e

15.3.

úter

17:00

Za Stanislava a Marii Bláhovy a rodi e z obojí strany

17.3.

tvrtek

17:00

18.3.

pátek

17:00

Za Jana a R enu Jandovy a cel rod

19.3.

sobota

8:00

Za Josefa Douchu, Marii Douchovou, Martina Moku star ího a
mlad ího

20.3.

ned le

8:30

Za Josefa a Marii Foitlovy, cel rod, rodi e Pavlovy a syna Rudolfa

22.3.

úter

17:00

Za Karola Pi ka, celou rodinu a du e v o istci

24.3.

tvrtek

17:00

Za rodinu Opekarovu, Ond ichovu, urdovu a ediv ch

27.3.

ned le

8:30

Za rodi e lunkovy, syna Martina a du e v o istci

29.3.

úter

18:00

Za Jana Papou ka, rodinu Zvánovc a Noh

18:00

Za rodinu Syrovátkovu, Müllerovu a Bro ovu
Za nová povolání

31.3.

tvrtek

1.4.

pátek

18:00

2.4.

sobota

8:00

3.4.

ned le

8:30

Za rodinu Sumerauerovu, Jake ovu a Tlapovu

5.4.

úter

18:00

Za Bo í po ehnání pro Michala Kacu

7.4.

tvrtek

18:00

8.4.

pátek

18:00

9.4.

sobota

8:00

10.4.

ned le

8:30
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Za Bo í po ehnání pro Zde ka Vaclíka

mše svaté a úmysly
Besednice
1.3.

st eda

16:30

6.3.

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

13.3.

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

20.3.

ned le

10:00

Za rodi e indelí ovy, syna Josefa, prarodi e Lysákovy a jejich
rodiny, rodi e Millerovy, dceru Marii a celé p átelstvo

27.3.

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

3.4.

ned le

10:00

Za Jana Douchu, prarodi e Vaclíkovy, jejich sourozence, str ce
Jana Va ka, celé p átelstvo a du e v o istci

10.4

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

Sob nov
2.3.

st eda

16:30

6.3.

ned le

11:15

9.3.

st eda

17:00

13.3.

ned le

11:15

16.3.

st eda

17:00

20.3.

ned le

11:15

Za Václava a R enu Míkovy, rodi e a sourozence z obojí strany
a celé p átelstvo

23.3.

st eda

17:00

Za Bo í po ehnání pro Jana Ottenschlagera
Za Kate inu a Martina Promerovy, rodi e a sourozence z obojí
strany, dcery Emilku a R enu, syny Karla, Franti ka a Jaroslava,
dceru Emilu s man elem Vratislavem Novákem a synem
Vratislavem

27.3.

ned le

11:15

30.3.

st eda

18:00

3.4.

ned le

11:15

6.4.

st eda

18:00

10.4.

ned le

11:15

Bohoslu ba slova

Za Marii a Antonína K zlovy, rodi e Drdákovy a K zlovy, dva
syny a celé p átelstvo

Za Bohuslava Stejskala, rodi e a bratra, rodi e Drdákovy, syna
Franti ka s man elkou Ludmilou, syna Stanislava a celé
p átelstvo

Za rodi e Hosenseidlovy ze Skalin, syna Franti ka a Josefa,
dcery, rodi e Bartyzalovy, R enu Barto ovou, man ela
Franti ka, jejich dceru Marii s man elem Jaroslavem a celé
p átelstvo
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mše svaté a úmysly
Svat Jan
1.3.

st eda

18:00

6.3.

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

13.3.

ned le

10:00

Za Hanu Kropá kovou a Vladimíra Krále

20.3.

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

27.3.

ned le

10:00

Za Ji ího Plsu

3.4.

ned le

10:00

Bohoslu ba slova

10.4.

ned le

10:00

Kv tná ned le: Za rodinu Pártlovu a Petrovu

liturgický kalendář
2.3.

Popele ní st eda

6.3.

1. ned le postní

13.3.

2. ned le postní

19.3.

Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

20.3.

3. ned le postní

25.3.

Slavnost Zv stování Pán

27.3.

4. ned le postní

3.4.

5. ned le postní

10.4.

Kv tná ned le

14.4.

Zelen

15.4.

Velk pátek

16.4.

Bílá sobota
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tvrtek

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Květná neděle
10. dubna

VELEŠÍN

SVATÝ JAN

BESEDNICE

SOBĚNOV

8.30

10.00

10.00

11.15

Mše svatá

Mše svatá
s průvodem

Bohoslužba slova

Mše svatá

Zelený čtvrtek

18.00
Mše svatá na
památku Večeře
Páně s bděním
v Getsemanech

14. dubna

Velký pátek

15. dubna

Bílá sobota

9:00

9:00

15:00

9:00

Křížová cesta
v kostele

Křížová cesta
v kostele

s možností svatého
přijímání

Velkopáteční
obřad Památka
umučení Páně

Křížová cesta
v kostele

s možností svatého
přijímání

8.30

9.00

10.00

11.15

Mše svatá

Mše svatá

Mše svatá

Mše svatá

s možností svatého
přijímání

8.00 - 12.00
Možnost soukromé
adorace
u Božího hrobu

16. dubna

21.00
Velikonoční
Vigilie

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
17. dubna

Pondělí v oktávu
velikonočním
18. dubna

8.30

10.00
kostel Panny
Marie v Hájku

Mše svatá

Mše svatá
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zajištění dopravy
na bohoslužby o Velikonocích
Jak můžete vidět
z přehledu velikonočních
bohoslužeb, budeme
letos slavit Velikonoce
následovně: Květnou
neděli ve Svatém Jáně,
Zelený čtvrtek v
Soběnově, Velkopáteční
obřad v Besednici
a Velikonoční vigilii ve
Velešíně. Vzhledem k
tomu, že nebude
zajištěn autobus, který
by nás dopravil do
jednotlivých farností,
mohli by mít někteří z
nás problém se
bohoslužeb zúčastnit.
Chtěli bychom vás tímto
poprosit, zda byste se
zamysleli nad tím, jak si
vzájemně pomoci.
Jedním z návrhů je, že
by ti, kteří na bohoslužby
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pojedou a mají volné
místo v autě, nabídli
odvoz těm, kteří by rádi
jeli, ale nemají se jak
dopravit. Nebojte se
pomoc nabídnout, ale i
přijmout. Obdarováni
budeme všichni.
PS - pro lepší přehlednost bude v kostele tabulka, kde se mohou
zapsat ti, kdo mohou
poskytnout odvoz i ti,
kdo odvézt potřebují.

pečuj o své srdce!
„Postní doba je poutí
obrácení, jejímž středem je srdce,“ řekl
papež František. Je
proto třeba […] „pečovat o své srdce, aby se
nestalo náměstím, na
němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde
zcela chybí Ježíš.“ Proto
zde z této brožurky přetiskujeme směrnice pro
zpytování svědomí, jež
spočívá v tom, že se
ptáme sami sebe, čeho
zlého jsme se dopustili a
co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu,
k bližním i k sobě
samým.
Ve vztahu k Bohu
Obracím se na Boha
jedině tehdy, když něco
potřebuji? Účastním se

mše svaté o nedělích a
zasvěcených svátcích?
Zahajuji a zakončuji
každý den modlitbou?
Nepoužívám nepatřičně
(„nadarmo“) jméno Boží
ani jméno Panny Marie a
svatých? Nestyděl jsem
se přiznat, že jsem
křesťan? Co dělám pro
svůj duchovní růst? Jak
to vypadá? Jak často se
této oblasti věnuji?
Bouřím se proti Božím
plánům a záměrům? Nesnažím se Boha dotlačit
k tomu, aby konal mou
vlastní vůli?
Ve vztahu k bližním
Dokážu odpouštět
druhým, vžívat se do
jejich těžkostí a pomáhat jim?
Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval
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pečuj o své srdce!
jsem ty, kdo jsou slabí a
bezbranní? Nejsem plný
nenávisti, hněvu a nespravedlnosti? Starám
se o chudé a nemocné?
Nestydím se za vzhled
nebo chování svých
bratří a sester? Jsem
čestný vůči každému
člověku, nebo podporuji
„kulturu vyčleňování“?
Nepodněcoval jsem
někoho ke špatnému
jednání? Držím se
manželské a rodinné
morálky tak, jak nás
tomu učí evangelium?
Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu
vlastních dětí? Ctím a
respektuji své rodiče?
Odmítl jsem přijmout
nově počatý život? Dopustil jsem se zničení
daru života (i nenarozeného)? Nenapomáhal
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jsem k tomu? Chráním
přírodní prostředí?
Ve vztahu k sobě
Nejsem napůl světákem
a napůl věřícím? Nepřeháním to s jídlem, pitím,
kouřením a zábavami?
Nestarám se přehnaně o
své tělesné zdraví a o
svůj majetek? Jak využívám čas, který mám k
dispozici?
Nejsem líný? Chci, aby
mě všichni obsluhovali?
Vážím si čistoty srdce,
myšlenek i jednání a
snažím se tuto oblast
kultivovat? Nespřádám
odplatu? Neživím v sobě
nenávist? Jsem tichým a
pokorným nástrojem pro
budování pravého
pokoje?

ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI
VELEŠÍN
Květná neděle

Pondělí

17.00 - 18.00
18.30 - 20.00

Středa

17.00 - 18.00
18.30 - 19.30

(13. dubna )

Velký pátek
(15. dubna )

Bílá sobota
(16. dubna )

SOBĚNOV

17.00 - 19.00

(11. dubna )

(12. dubna)

BESEDNICE

17.00 - 19.00

(10. dubna )

Úterý

SVATÝ JAN

7.00 - 9.00

8.00 - 12.00
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Ježíši důvěřuji Ti
15:00

korunka k Božímu
milosrdenství
a úvodní slovo

15:30

adorace a příležitost
ke zpovědi

16:00

růženec

16:30

mše svatá
agapé

19. března 2022
kostel sv. Václava
ve Velešíně
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELEŠÍN

ZVE VŠECHNY NA

MŠI SVATOU

PRO RODINY S DĚTMI

v NEDĚLI:
20.3.2022
OD 15:00 hod
V KOSTELE SV. VÁCLAVA
VE VELEŠÍNĚ
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24

hodin

neděle (27. března)

pro Pána

Velešín
sv. Jan
Besednice
Soběnov

adorace
soukromá modlitba

od 8:30 do 14:30
od 10:00 do 16:00
od 10:00 do 16:00
od 11:15 do 17:15

V našich farnostech proběhne akce „24 hodin pro Pána“.
Abychom měli všichni možnost zúčastnit se, bude v jednotlivých farnostech tato akce probíhat šest hodin, tedy (6x4) 24
hodin dohromady.
V každé farnosti proběhne zahájení nedělní mší svatou,
následovat bude vystavení Nejsvětější Svátosti a poté možnost tiché adorace.
Abychom mohli toto zajistit, bude v každém kostele
připraven arch s rozpisem časů, kde se můžeme zapsat na
adoraci. Zajistíme tak průběžně přítomnost minimálně jednoho člověka v kostele a zároveň může každý z nás využít tuto
příležitost ke chvíli modlitby a ztišení, které tolik potřebujeme.
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camp & junior
VÍ

NST
SPOLEČE
HUDBA

JÁ

DYNAMIKA

PŘÁTELSTVÍ

E
Z
U
K
DIS
SPORT
IVOT

Ž

A

D
O
H

PO

MODLIT

BA

CHVÁLY

ENTERjunior: 17. 7. - 23. 7. 2022 (13-15 let)
ENTERcamp: 25. 7. - 31. 7. 2022 (16-23 let)
Kde: Diecézní centrum života mládeže Ktiš
Přihlášky: od 1.3.2022
více info: entercamp.cz a facebook: facebook.com/camppromlade
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tříkrálová sbírka 2022
V sobotu 8. ledna nám
bylo dopřáno koledovat
pro Tříkrálovou sbírku.
Počasí celkem dobré, ale
měli jsme málo králů
(dětí). Tím pádem nastoupili dospělí, a jak jste
mohli pozorovat, třetího
krále doplnili skvěle.
Musím opět poděkovat
všem, kteří nám kasičky
zaplnili, všem, kteří dětem
naplnili baťůžky dobrůtkami, paní Valouškové za
perníčky pro děti, P. Rafaelovi za oplatky pro koledující a všem, kteří děti
doprovázeli ve Velešíně,
Sv. Janu n. Malší, Sedlci,
Ločenicích, Mokrém
Lomu, Skřidlech, Markvarticích, Třeboníně, Mojném
a Černici. A závěrem to
nejdůležitější díky všem,
kteří se zasloužili o vybra-
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nou částku 213 683 Kč.
Z toho ve Velešíně a
okolí 118 988 Kč vykoledovaly tyto děti: Claudia
a David Černých, Adélka
a Kateřina Havlovy, Liliana
Rodová, Jára Bína,
Natálie, Elenka Žlunková,
Anička Kořenská, Nela
Studená, Matyáš Richter,
Kačka a Bětka Gajovy,
Vendelín Bartizal, Lukáš a
Veronika Bulkovi, Adam a
Háta Olišarovi, Terezka
Čápová, Anetka a Max
Čadovi, Nikolka Třebínová, Filip Polok, Eliška Holubová, Fanda a Klárka
Staňkovi, Lilinka a Rebeka
Benešovy, Míša Hosenseidl, Míša Foitl, Anička
Síkorová, Sára a Leona
Prilipínovy.
V Mokrém Lomu 9 150
Kč vykoledovali Jakub a

tříkrálová sbírka 2022
Ondřej Brůžkovi a Jan
Zeman.
V Ločenicích 20 116 Kč
vykoledovali Lucie Kyriánová, Kamila Brabcová,
Martin Guichen, Fanda a
Daniel Košíčkovi, Lucie
Košíčková, Ema a Adam
Tvarohovi, Jaroslav a
Lukáš Tlapovi a Terezka
Trojáková.
V Třeboníně 24 938 Kč
plus 15 Euro vykoledovali
Marie a Marek Bouškovi,
Kristýnka Kozlová, Kristian
Odvárka, Jan Mrázek a
Jiří a Magdalena Wipplingerovi.
Ve Svatém Janu n. Malší
13 132 Kč vykoledovali
Amálka Švarcová, Jasmínka Smržová, Tomík Kretek,
Jiří Kučera, Míša Barabášová, Klárka Víšková,
Anička Štindlová, Honzík

Kostohryz a Vojta a Honza
Fránovi.
V Sedlci 5 988 Kč vykoledovali Kryštof a Šimon
Kubátovi, Rosťa Müller,
Tomík a Kristýnka Štěrbovi.
V Mojném a Černici 20
371 Kč vykoledovali
Zdeňka Vozábalová,
Radka Bínová, Adélka Homolková, Šimon Kostohryz, Radim Hriňa,
Matyas Maistryszin, Terezka Opekarová, Tamarka
Kurzová, Jana Zimmerhaklová, Verunka, Martínek,
Jiřík, Maruška, Hedvika a
Benedikt Balkovi.
Za farní charitu děkuje
Zdeňka Kleinová.
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něco z historie

Kronika sv. Jana nad Malší
v roce 2005 po krádeži byla
vyzvednuta z fary ve Střížově
a uložena na biskupství v
depozitáři. V roce 2012 se
vrátila na faru do Velešína
Je psána německy, latinsky a
česky, v rozsahu let 1732 –
1956
Něco z historie
V roce 1732 byl na pusté
hoře založen
kostel sv. Jana Nepomuckého v barokním slohu. O
třicet let později byla ke kostelu dostavěna věž. Ve
středu symetricky rozloženého areálu je kostel
obklopený třemi rameny
ambitu, k němuž se na
severu přimyká fara a na jihu
škola. Přestože kostel prošel
mnohými úpravami, jeho barokní podoba se dochovala
do dnes.
Koncem 18. století byla
kolem kostela založena
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osada, pojmenovaná podle
zasvěcení kostela. Kostel se
stal poutním místem a patří
k nejmladším poutním
místům v Čechách.
Do roku 1956 se zde vystřídalo 18 duchovních správců,
kteří zde trvale bydleli. Poslední z nich byl P. Bedřich
Prokoš, který zemřel 31. 12.
1955 ve věku 73 let a je
uložen na místním hřbitově.

Kostelní zvony
Dne 2.11.1898 pukl při
delším dušičkovém zvonění
největší zvon, vážící 277 kg.
Hned bylo dbáno o to, aby
nový podobný zvon byl opatřen. Zavolán byl zvonař
Rudolf Perner z Budějovic a
ten ihned radil, aby staré
všechny tři zvony byly odstraněny. Aby se u něho objednaly zvony nové, které by
měly krásný melodický souzvuk dohromady. Tato rada
se zalíbila všem osadníkům.

něco z historie
Na štěstí byl po ruce větší
obnos peněžní totiž 595 zl.
kterýž to náležel zvonové
osadní kase. Neb tento
obnos se utvořil z dávek a
platů zvoněním hran
zemřelým na osadě. Mimo
to zvonař se uvolil odkoupiti
staré zvony a nabízel za 1kg
staré zvonoviny 80 krejcarů.
Nedostávajíce se ještě
obnos peněžní, uvolili se
ihned s horlivostí osadníci
sebrati mezi sebou. O
peníze bylo rychle postaráno
a proto šlo rychlým krokem
vše kupředu. V polovici
měsíce března 1899 byly
zvony dle udané velikosti
ulity. A dne 29. března byly
od veledůstojného Pána M.
Wonesche posvěceny.
Nový největší zvon jmenuje
se Jan Nepomucký a váží
410 kilogramů, v průměru
měří 91 cm a zvuk jeho jest
Be / Ais. Druhý prostřední
zvon je zasvěcen Panně

Marii a sice proto, že jím se
vyzvání v poledne a při
klekání a že se jeho hlasem
vybízí k modlitbě Anděl
Páně. Tento zvon váží 205
kg. Nejmenší zvon jest zasvěcen sv. Václavovi a
českým patronům sv. Vojtěchu a Janu Nepomuckému.
Váží 127 kg.
Dne 23. dubna co nejvíce
okrášleny byly na věž vytaženy. Tuto neděli již v 1/2 11
hodině bylo poprvé všemi
těmito zvony ke službám
Božím slavnostně vyzváněno
Použit zápis z farní kroniky
Sv. Jana nad Malší
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rozhovor

Jaké byly Vaše začátky s hrou
na varhany?
Úplný začátek mého varhaničení souvisel s úmrtím mého
dědečka roku 1990, kdy na jeho
pohřbu přišla řeč na to, že dosavadní pan varhaník František
Čurda již těžko
může plnit tuto
úlohu, protože
se přestěhoval.
Má maminka a
teta řekly, že já
prý hraji na
klavír, tak že by
to šlo, no a už to
bylo. Začátky
byly těžké, protože aktivně
jsem se začala
účastnit bohoslužeb až s
pádem totalitního režimu. To je kapitola
mého života, kterou si stále
vyčítám. Je ale pravda, že kdybych se nedostala ke svému
povolání učitelky, mimo jiné i
hudební výchovy, asi bych dnes
nedělala to, co ráda dělám. Za
komunismu nebylo možné se
veřejně hlásit k víře, pokud jste
se chtěli stát učitelem. Už na

28

střední pedagogickou školu
jsem se dostala hlavně kvůli
vítězství v olympiádě z českého
jazyka, jinak prý, jak jsem se až
za svobody dověděla, existovalo již udání, že jsme katolíci a že
pohřeb mého tatínka, zemřel ve
36 letech, proběhl v kostele.
Když to dnes vyprávím svým
dětem nebo
žákům, nevěřícně na mě hledí.
Když jsem pak
začala studovat
obor na Pedagogické fakultě v
Českých Budějovicích, byla to
opravdu
zkouška, protože
až do sametové
revoluce jsem
musela leccos
překousnout. Ti,
kdo byli věřící,
nesměli to nijak dávat najevo,
jinak museli odejít. Nicméně už
na střední škole jsem brzy pochopila, že můj pedagog Theodor Pártl, který tam tehdy učil a
vedl pěvecký sbor, je hluboce
věřící člověk, ale protože byl tak
úžasný, a přitom skromný a pokorný člověk a svou prací školu
výborně reprezentoval, byli

rozhovor
rádi, že ho tam mají. No a já
jsem poznala, že i tudy vede
cesta. Třeba jsme tajně chodily
se spolužačkou do kostelů
hodně vzdálených od Prachatic
a modlily se tam a zpívaly. V
Besednici to opravdu nešlo. Byli
tací, kteří si jména věřících
směřujících na nedělní mši zapisovali a předávali dál, aby dotyčným pak ztížili jejich život. K
víře mě přivedla maminka a obě
babičky. Maminka nám po
večerech vyprávěla o Pánu
Ježíšovi a modlila se s námi. Mé
první svaté příjímání proběhlo
tajně v noci. Pamatuji si, jak
jsme se třeba vydali na půlnoční
vánoční mši a stáli potichu nepozorováni za dveřmi. Velmi si
vážím všech, kteří svou víru netajili. Mé první hraní na varhany
bylo určitě poznamenáno
nervozitou, které jsem se ale
pomalu zbavovala tím, že když
sedíte na kůru, kromě zpěvaček
a několika dalších účastníků na
vás nikdo nevidí, mimo Pána
Boha, samozřejmě.
Kdo Vás učil?
Ze začátku mi radil tehdejší
varhaník pan Čurda, jinak jsem
využívala svých dovedností

hraní na klavír, navštěvovala
varhanický kurz u pana Karla
Fráni, regenschoriho českobudějovické katedrály sv. Mikuláše. Když jsem jako malá
chodila do hudebky, měla jsem
sice hodnou, ale trochu chladnou paní učitelku, a moc jsem
se tam nikdy netěšila. Když
jsem školu na konci prvního
cyklu opouštěla, řekla jsem si,
že už nikdy nechci klavír ani
vidět. Ale na střední škole si
vybrali všechny, kteří na nástroj
hráli, takže jsem pokračovala
druhým cyklem, nakonec jsem
si zvolila obor na fakultě s hudební výchovou, kde jsem hrála
dalších pět let a musela z
nástroje skládat i státní zkoušku.
Po několika mších ze mě tréma
postupně opadávala, přidávala
jsem pedály, alespoň hlavní
funkce, a začala i zpívat. Hodně
mě tehdy povzbuzoval a pomáhal pan děkan A. Kubeš, oba
jsme tehdy začínali svou první
mši.
Čím jste začínala?
Před svou první mší jsem dostala klíče od kostela a chodila tam
cvičit. Naše varhany mají trochu
těžší stisk a je to přece jen něco
jiného než klavír. Nejdřív jsem
hrála i klasiku, ale pak se ba-
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rozhovor
bička divila, že nemohli zpívat,
takže mi došlo, že mám opravdu ke mši hrát hlavně písně z
kancionálu, což bylo pro mě i
snazší. Má první píseň byla
Bože, před tvou velebností,
proto ji dodnes ráda hraji.
Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší bylo zbavit se roztřesených rukou, dále spolupracovat s často se měnícími faráři,
každý přinášel s sebou nějakou
změnu. Těžké bylo pro mě říct,
že na svatbě opravdu v kostele
nebudu hrát melodii večerníčku
Pohádky z mechu a kapradí. Nic
proti pohádkám a krásné filmové hudbě, ale opravdu s
úsměvem někdy žasnu nad tím,
co se po mě požaduje, myslím,
že v kostele, kromě zvláštních
koncertních příležitostí, by měla
znít hudba, která vyjadřuje víru
v našeho Pána. Naopak mě
potěší každé povzbuzení, pochvala nebo poděkování za
hraní na pohřbu či svatbě.
Kde na varhany hrajete?
Hraji na varhany v Besednici v
kostele sv. Prokopa. Kořeny
tohoto nástroje spadají až do
roku 1760, poté prošel mnohými změnami, až se dostal r.
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1875 do Besednice. Už jsem na
hrála na varhany v Soběnově,
Svatém Janu nad Malší a ve
Velešíně. Každé varhany jsou
jiné, nejvíc jsem se obávala těch
velešínských, kde je hodně rejstříků, ale člověk se pořád učí.
Nakonec jsem už si zvykla na tu
naši těžkopádnou klávesnici u
nás a hraje se mi na ni dobře.
Co Vám hra přináší?
Hraní mi přináší pocit radosti,
že mohu něčím přispět a oslavit
našeho Pána, že neděle je slavnostnější, když se hraje a když
lidé zpívají. Je to vlastně taková
hudební modlitba.
Jaké máte doma zázemí pro
varhanictví? Máte nějaký
vzor? Nějaké priority?
Doma mám dobré zázemí v
tom smyslu, že mám doma pianino. To první mi pořídil můj
tatínek, moc mu za to děkuji.
To druhé, nové, mi pořídila
moje maminka za přispění mých
prarodičů. Bylo to v době, kdy
jsem studovala na fakultě a ten
starý nástroj už opravdu nevyhovoval. Děkuji mamince, která
mě přihlásila do hudebky, i když
to tehdy vůbec neměla lehké,
protože od mých deseti let na
nás byla sama, ale mně i bratro-

rozhovor
vi umožnila vzdělání, a to i hudební. A to druhé zázemí
spočívá v tom, že mé děti
nemají nic proti tomu, když hraji
a připravuji se na mši, dokonce
mi pomáhají se zpěvem a
hraním na další nástroje. Mrzí
mě ale, že i když hrají na klavír
možná lépe než já, stále se mi
nepodařilo přimět je k tomu,
aby se alespoň něco naučily, a
když jsem třeba nemocná, zastoupily mě při mši. Velmi mi
pomáhají naše zpěvačky – paní
Škodová,
Michalka
Novotná a
má maminka, nesmím
zapomenout na paní
Síkorovou,
ke které
jsem vždy
mohla přijít
s prosbou
o radu, kdy a co hrát. Velmi
bych tímto chtěla poděkovat
všem ostatním varhaníkům
našich farností, že si pomáháme
a zastoupíme se, když hrát
nemůžeme. Mne často zastupuje ochotně Eva Farková a Vladi-

mír Jantač. Ten mi také vždy
pomohl, když zvláště po zimě s
varhanami nebylo něco v
pořádku. Nesmím zapomenout
na vzácnou a skromnou osobu
již zemřelého pana Václava
Marka, varhaníka ve Vyšším
Brodu. Několikrát nám varhany
opravil, naladil a ještě mi při
posledním setkání jen tak zahrál
část Bachovy toccaty a fugy d –
moll. Jen jsem s úžasem poslouchala a pak jsem se od něho
dověděla, že vůbec nezná noty
a hraje tak, jak to naposlouchal.
Velmi chci poděkovat našemu
mini
chrámovému sboru
za to, že mi
pomáhají
svým
zpěvem při
slavnostních
mších a
vždy ochotně přijdou
na zkoušky,
a samozřejmě našemu panu
farářovi Rafaelovi, že s námi
pořídil tyto rozhovory! Děkuji
ale hlavně našemu Pánu, že mi
dal příležitost a možnost doprovodit jeho oslavu hudbou!
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PORTUS pro děti

Na tomto čísle
spolupracovali

Duch svatý, P. Rafael, Zdeněk Vaclík, Jana Vaclíková,
Martin Ehrlich, Ludmila Pat’hová, Zdeněk Bláha, Jan
Ottenschläger, Zdeňka Kleinová,
Majka Müllerová, Zdeňka Řehoutová,
Aneta Sumerauerová.
www.farnostvelesin.cz
www.facebook.com/RKFVelesin

