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

červen, červenec,
srpen 2022

Ovoce Božího Ducha však je láska,
radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání.
(Gal 5, 22-23)

slovo...
Drazí bratři a sestry,
Chvála Kristu.
Slavíme velkou slavnost
Letnic, jež připomíná
Seslání Ducha svatého
prvotní
křesťanské
obci. Evangelium: Jan
20,19-23 nás
přenáší do
velikonočního
večera a ukazuje
vzkříšeného
Ježíše ve
večeřadle,
kam se utekli
učedníci. Měli
strach. »Stanul mezi nimi a
řekl: „Pokoj vám!“« (v.19).
Tato první slova, pronesená
Zmrtvýchvstalým: »Pokoj
vám!«, je třeba pokládat za
víc než pozdrav. Jsou výrazem odpuštění uděleného
učedníkům, kteří Jej popravdě řečeno opustili.
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Jsou to slova smíření a odpuštění. I my, přejeme-li
druhým pokoj, také
dáváme i přijímáme odpuštění. Ježíš nabízí svůj
pokoj právě těmto učedníkům, kteří
mají strach a
zdráhají se věřit
tomu, co viděli,
totiž prázdnému hrobu,
když podceňují
svědectví Marie
Magdalské a
ostatních žen.
Ježíš odpouští,
vždycky odpouští a dává svůj
pokoj svým
přátelům. Nezapomínejme:
Ježíš v odpouštění nikdy
neochabuje. To my jsme
unaveni prosit o odpuštění.
Odpuštěním, které dal
Svým učedníkům, a jejich
shromážděním kolem
Sebe, Ježíš vytváří církev,

slovo...
Svoji církev: smířené společenství připravené k misijnímu poslání. Není-li
společenství smířeno, není
připraveno k poslání, nýbrž
k interní diskusi. Setkání se
vzkříšeným Pánem obrací
existenci apoštolů a činí z
nich odvážné svědky. Hned
poté totiž praví: »Jako
Otec poslal mne, tak i já
posílám vás« (v.21). Tato
slova dávají tušit, že
apoštolové jsou posláni
pokračovat v tomtéž poslání, jaké Otec svěřil
Ježíši. »Já posílám vás«:
není čas uzavřít se do sebe
a želet těch „krásných
časů“ strávených s Mistrem. Radost ze vzkříšení
je obrovská, ale je to
expanzivní radost, která
není určena ke schraňování, nýbrž k rozdávání.
Během nedělí velikonoční
doby jsme nejprve slyšeli
právě tuto epizodu, potom

to bylo setkání s emauzskými učedníky, dále o
Dobrém Pastýři, řeč na rozloučenou a příslib Ducha
svatého: všechno bylo
zaměřeno na posílení víry
učedníků – i té naší - vzhledem k misijnímu poslání.
A právě na oživení tohoto
poslání dává Ježíš
apoštolům svého Ducha.
Evangelium praví: »Dechl
na ně a řekl: „Přijměte
Ducha svatého!"« (v.22).
Duch svatý je oheň, který
spaluje hříchy a tvoří nové
muže a ženy; je to oheň
lásky, kterým učedníci
budou moci „zapalovat“
svět, oné něžné lásky, která
má v oblibě maličké,
chudé, vyděděné.... Ve
svátostech křtu a biřmování
jsme obdrželi Ducha
svatého spolu s Jeho dary,
totiž moudrosti, rozumu,
rady, síly, poznání, zbožnosti a bázně Boží. Tento po-
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slovo...
slední dar Boží bázně je
pravým opakem strachu,
který předtím ochromoval
učedníky: je to láska k
Pánu, je to jistota Jeho milosrdenstvím a dobrotou,
je to důvěra, že se lze
ubírat směrem, který ukázal
On, aniž by někdy Jeho
přítomnost a Jeho podpora zanikla.
Slavnost Letnic obnovuje
vědomí, že v nás přebývá
oživující přítomnost Ducha
svatého. On dává i nám
odvahu vyjít za ochranné
zdi našich „večeřadel“, nezabydlovat se v životním

poklidu nebo sterilních
návycích určitých skupinek.
Pozvedněme nyní svoji
mysl k Marii, která byla
mezi apoštoly, když sestoupil Duch svatý, a spolu s
prvotní obcí byla protagonistkou podivuhodné
zkušenosti Letnic.

Vážení farníci, chtěl bych poděkovat
týmu pánů, kteří čistili okapy
v našem velešínském kostele.
Moc jim děkujeme za službu, kterou pro naši
farnost odvedli.
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katecheze
Je pokračováním katecheze z minulého čísla
PORTUSU.
Další slova Creda říkají:
„vstoupil na nebesa, sedí
po pravici Boha Otce“ a
bude zajímavé si v této souvislosti uvědomit, kde
všude věřící lidé obvykle
hledají Pána Ježíše - v kostele, v bratřích a sestrách,
ve mši svaté, v modlitbě, v
rozjímání, ve svatostánku
atd.- to poslední je mimochodem krásná specialita,
když někdo tvrdí, že „Pán
Ježíš je zamčený ve svatostánku“. Všechno výše uvedené, včetně toho svatostánku, jsou místa našeho
setkávání s Ježíšem, která
jsou však závislá na oné
základní skutečnosti,
řečené v Credu, totiž, že
Ježíš „vstoupil na nebesa a

sedí po pravici Otcově“.
Tedy, že odešel a nestýká
se s námi tak, jako se stýkal
se svými učedníky.
Jak si máme Ježíše po pravici Otcově představovat?
Co to vlastně znamená?
Představy příliš antropomorfní nejsou nejšťastnější,
i když se vyskytují ve výtvarném umění. Symbolika
tohoto obrazu je jasná.
Místo po pravici je nejčestnější, nejvýraznější, jedinečné. Je třeba si uvědomit, že Ten, kdo je po pravici Otcově, je Ten, který
byl ukřižován, kterého se
představení národa zřekli,
který byl postaven do
pozice člověka zavrženého
nejen lidmi, ale i Bohem,
člověka, který nemá, lidsky
viděno, žádnou šanci.
Teprve toto spojení Ježíše
ukřižovaného a Ježíše po
Otcově pravici dává smysl
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jeho smrti. Není to pouze
jakési vyznamenání, je to
vyjádření vrcholného
Božího „ano“ na Ježíšovu
poslušnost. U sv. Pavla
čteme, že v Ježíši našla
všechna Boží
zaslíbení své
ano. Toto
„ano“ bylo
dovršeno tím,
že ho Otec
přijímá. Výraz
„sedí“ má
svůj smysl,
protože to
znamená definitivní
umístění.
Ježíšovo bytí
po Otcově pravici není
něco, s čím bychom nemohli počítat na věčnosti,
to platí jednou provždy.
Se vším důrazem je třeba
říci, že Ježíš sedící po pravici Otcově je Bohočlověk,
ten, ve kterém je nerozděli-

6

telně a nesmísitelně spojeno lidství a Božství, ten,
který zde s námi žil, trpěl,
zemřel a vstal z mrtvých.
Tedy po pravici Otcově je
Boží Syn a současně s tím
musíme říci: „Po
pravici Otcově je
vzkříšený
člověk.“
A to je ta nejfantastičtější a nejneuvěřitelnější
věc, kterou tu
můžeme vypovědět. Jeden z
nás je u Otce.
Jeden z nás je
proměněn a je u
Boha. K tomu
můžeme doplnit
z Janova evangelia: „Jdu,
abych vám připravil místo.“
Ježíš s námi tedy počítá.
Proto, jestliže svým křtem
patříme k Ježíši, toto místo
po Otcově pravici je místo,
které nám začíná Ježíš

připravovat. Ne v tom
smyslu, že my bychom
Ježíše „vystrnadili“ z jeho
pozice, ale v tom smyslu,
že k němu patříme a „náš
život je s Kristem skryt v
Bohu“ (sv. Pavel). V listě
Efezským (Ef 2, 6) Pavel
píše: „Spolu s ním nás
vzkřísil a spolu s ním uvedl
na nebeský trůn v Kristu
Ježíši“ - na tom je velmi
milé, že zde není budoucí
čas. Mluví se o tom, že je
to teď. Toto si člověk musí
„připustit“. Toto naše
přináležení ke Kristu,
přináležení do nebe, může
být pro člověka, je-li dobře
pochopeno, obrovsky
mocný motiv, třeba i morální. „My však máme občanství v nebesích, odkud
očekáváme i Spasitele,
Pána Ježíše Krista. On
promění tělo naší poníženosti v podobu těla své
slávy silou, kterou je mocen

všecko si podmanit“ (Fp 3,
20 - 21). Tady je jedna paradoxní věc: naše naděje
vzrostla právě tím, že Ježíš
od nás odešel. Ježíš, který
patřil do lidského rodu, je
u Boha. Můžeme si to
aspoň trošku - mně nic
lepšího nenapadá - představit jako nataženou pružinu. My tady na zemi, On je
u Otce, pružina je zatím
držena napjatá, ale je tady
ona pořád skrytá síla, která
má pružinu vymrštit, a tak
nás dostat k Otci. My
máme svou vlast v nebi, ne
na obláčku, ale v bezprostřední blízkosti Boží,
protože jsme Kristovými
bratry. Tahle skutečnost už
začala tím, že jeden z nás,
který byl zcela Boží, tj. Kristus - je na pravici Otcově,
tím tam my už patříme, i
když tam ještě nejsme.
Tohle musíme jasně a hluboko vědět, že naše vlast
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je na nebi. Protože jsme
křtem a vírou Kristovi,
proto patříme Bohu. Ono
to zní možná pyšně, ale to
neříkám ze sebe, ani proto
ne, že si to jenom přeji. To
říkám proto, že to říká Bůh,
a já to po něm jenom opakuji, protože věc tak prostě
je: máme svou vlast v nebi.
Je dobré mít na uvedenou
skutečnost několik pohledů. Dívat se na to i z hlediska církve, jako mystického těla Kristova
(viz 1 K 12, 14). Svatý Pavel
říká, že Kristus je hlava a
my jsme údy tohoto těla.
Plný Kristus je hlava i tělo.
Tedy po Ježíšově vzkříšení
a vzniku církve úplný
Kristus je Ježíš ukřižovaný a
vzkříšený a církev, která k
němu patří. My jako církev
tedy ke Kristu neoddělitelně patříme. Dále můžeme
říci, že naše spása nespočívá jenom v našem
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osobním rozhodnutí, ale i v
našem přináležení k církvi,
k tomuto mystickému tělu
Kristovu. V tomto bodě se
dosti liší pohledy různých
protestantských církví (od
krajnosti osobní spásy ke
krajnosti spásy kolektivní,
myšlenka kolektivní spásy
je také vlastní židovství). V
katolické teologii jsou
osobní rozhodnutí a kolektivní přináležitost k církvi
dvě doplňující se skutečnosti. Já se osobně rozhoduji
uvěřit v Krista a z něho žít,
což nelze ničím nahradit, a
tímto rozhodnutím se
potom skrze křest stávám
údem těla Kristova, členem
vyvoleného lidu Božího.
Člověkem, který má účast
na tom, co žije hlava
tohoto těla - Kristus, čili na
Božím životě. U nekatolíků
je ekleziologie - nauka o
církvi - velmi málo rozvinuta. Zejména pentekostální

(letniční) církve staví jen na
osobním rozhodnutí.
Zbývá nám ještě něco poznamenat
o nanebevstoupení. Celá
řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů,
které je třeba správně pochopit.
Sk 1, 9 - 11
Ježíš odešel „neuchopitelným“ způsobem a právě
takovým způsobem opět
přijde. Oblak je místo
přítomnosti Hospodinovy.
Ježíše je tedy třeba hledat
tam, kde je Bůh, je v bezprostřední blízkosti. Toto
pedagogické líčení závěru
Ježíšova života má nejpropracovanější sv. Lukáš od smrti na kříži v evangeliu až po seslání Ducha
svatého ve Skutcích. Zde
Ježíš říká: „Čekejte, až se
splní Otcovo zaslíbení ...

budete pokřtěni Duchem
svatým, až uplyne těchto
několik dní“ (Sk 1, 4 - 5),
„... dostanete sílu Ducha
svatého ... a budete mi
svědky až na sám konec
země“ (Sk 1, 8).
Pak následuje
nanebevstoupení, setrvání
na modlitbách, volba
Matěje za apoštola a letnice.
Po nanebevstoupení bezprostředně následuje
seslání Ducha svatého.
Začíná doba života církve v
moci a síle Ducha svatého,
doba, kdy Ježíš působí ve
svých učednících mocí
svého Ducha.
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v NEDĚLI:
19.6.2022
OD 15:00 hod

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELEŠÍN
ZVE VŠECHNY NA

PRO RODINY S DĚTMI

MŠI SVATOU

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

žehnání aut
Žehnání vozů na svátek svatého Kryštofa se
bude konat 24. července ve všech farnostech
po mši svaté

farnostvelesin.cz
Vážení farníci, rádi bychom vás informovali, že naše farní
stránky mají novou podobu. Doufáme, že vám budou
dobře sloužit.

Na našich webových stránkách najdete mj.
- aktuální intence mší svatých
- aktuální farní ohlášky
- kalendář farních akcí
- úplný archiv PORTUS
- aktuální fotogalerie
- možnost objednání intencí mší svatých (přednost
sepsání úmyslů je vždy v sakristii)
- přihlášení k odběru novinek

Sledujte, prosím, naše webové stránky často.
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zprávy od ekonomické rady
Cíle sbírek:
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

- sbírka na aktuální poplatky
- na potřeby diecéze
- speciální sbírka pro účely oprav našich kostelů
- sbírka na aktuální poplatky

3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.

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

7.8.
14.8.
21.8
28.8.

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

pastorační zprávy z farnosti

1.6.
2.6.
3.6.
3.6.
4.6.
5.6.

Soběnov - Katecheze pro dospělé (18:30)
Velešín - Katecheze pro dospělé (18:30)
Velešín - Příprava na biřmování (18:00)
Soběnov - Nikodémova noc (19:30 - 22:00)
Soběnov - Vigilie před Sesláním Ducha Svatého (18:00)
Soběnov - Příprava na biřmování (11:15)

10.6.

Velešín - Noc Kostelů

19.6.
26.6.
30.6 - 6.7.
10.7.
24.7.
24.7.

Velešín - Mše pro rodiny s dětmi (15:00)
Nesměň - Poutní mše od 14:00
Tábor v Soběnově
Besednice - Pout’
Velešín/Besednice/Soběnov - žehnání vozů
DEN SENIORŮ
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květná neděle
Na Květnou neděli se
konala ve Svatém Janě nad
Malší mše se slavnostním
průvodem a zpěvem pašijí
jak je obvyklé, ale poprvé
to bylo i pro ostatní farnosti otce Rafaela. Rádi jsme
je ve Svatém Janě přivítali,
protože společné slavení
Velikonoc nás všechny spojuje v Jednom. Na začátku
mše jsme (po evangeliu o
vjezdu do Jeruzaléma) šli s
ratolestmi průvodem skrze
ambity poutního kostela.
Svatojánský sbor při následující bohoslužbě tak
procítěně zazpíval pašije,
že tím inspiroval otce
Rafala k zevrubnému líčení
všech utrpení Ježíše Krista,
od zajetí až po smrt na
kříži. Slavnostně jsme tak
vstoupili do Svatého týdne.
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zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek v Soběnově
14.4.2022, mše svatá od 18.
hodin
Na začátku mše svaté pan
farář – stejně jako Ježíš Kristus – umyl svým učedníkům
nohy. Oněmi „statečnými
učedníky“ byli Josef Sysel,
Martin Ondřich, Pája Jána,
Petr Paťha, Vojta Ondřich,
Jiří Špánek, Vojta a Ondra
Syslovi, Filip Špánek.

Poté následovala společná
večeře, a to v podobě
chleba a vína. Pan farář
svými rukami lámal chléb a
podával jej dál všem farníkům v kostele. Stejně pak
vzal víno (samozřejmě to
hroznové), rozdělil ho a
poslal dál mezi farníky.
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Každý z nás si kousek utrhl a
měli jsme tak účast na společné poslední večeři. Kostel
byl plný farníků ze všech
našich farností a tím se celý
tento krásný slavnostní
obřad ještě umocnil.
Po mši svaté následoval společné bdění v zahradě v Getsemanech. Poklidnou atmosféru doplňovala svou
hrou na kytaru a tichým
zpěvem Veronika Vaňková.

velký pátek

Hned na začátku bych chtěla
napsat, že jsem moc, ale opravdu moc � ráda, že jsme mohli
po dlouhé době slavit Velikonoce všechny farnosti společně.
Předloni jsme si vyzkoušeli, jaké
je to slavit Velikonoce jen v rodinném kruhu. Bez slavnostní
liturgie jsme se dotýkali samých
základů víry. Každý sám za sebe
stál před Vzkříšeným. Minulý rok
to bylo zase jiné. Každé farnosti
byl z Velikonoc věnován jen
jediný den. Z celého velikonočního příběhu jen jeden
určitý úsek. Opět úplně nový
pohled na velikonoční liturgii. A
letos jsme prožili celý velikonoční příběh společně, provázeni P. Rafaelem se nám

otvírala srdce a žasli jsme nad
novými souvislostmi.
Ve farnosti Besednice se už od
dob P. Martina konají velkopáteční obřady. Chtěla bych
všem říct, jak velkou radost,
jako farnost, máme, že vás
můžeme v našem kostele přivítat a přispět k důstojnému
průběhu obřadů. Je moc fajn
přijíždět do kostela do Velešína,
kde je hezky uklizeno, vyzdobeno, kde krásně zpívá chór, ale
také je fajn, že to samé
můžeme my udělat pro vás.
Nechci popisovat jednotlivé
části velkopátečních obřadů,
každého osloví jiná část. Za
sebe, když vzpomínám na Velikonoce, vybaví se mi v mysli
důtky, které dopadaly na Kristovo tělo, kusy kůže, které rvaly
zpět.
Bylo potřeba TAKOVÉHO
utrpení, abychom byli spaseni?
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velikonoční vigilie
Vyvrcholením velikonočního třídení byly
obřady sobotní Vigilie,
které jsme prožili ve
Velešíně. Zde také zaznělo u prázdného
hrobu radostné Aleluja.
Po dvou letech omezení
jsme směli opět slavit
všichni společně. Děkuji
i za svědectví Simoně
Mayerové, která přijala
křest a ukázala nám tím,
že Kristus žije a čeká,
kdy zaslechneme Jeho
spasitelné volání.
Ráda bych poděkovala
otci Rafaelovi za to, jak
nás provedl celými Velikonocemi. Za radost,
kterou rozdává i za oběti
a únavu, které tak pokorně přijímá a obětuje.
Děkujeme.
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velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí = cesta
do Emauz. Tak to máme alespoň my s manželem. Je to
den pro nás, den, kdy nemusíme přesvědčovat děti, aby
už konečně vstaly, vstávají
samy, neboť jdou koledovat
a nemusí do kostela. Na mši
do Hájku jdeme pěšky, po
cestě moc nemluvíme, naučili jsme se vedle sebe
mlčet, možná potajmu
čekáme, zda se k nám nepřipojí…
Pro tentokrát zase nic,
možná byla naše mysl plná

dojmů z Velikonoc…
Ale poznali jsme ho při
lámání chleba. A také v
lidech a v radosti a ve
smíření a v našem otci Rafaelovi a v prezidentu Soběnovské republiky.

Děkuji všem, kteří pomáhali
s přípravou liturgie a zpěvu a výzdobou
kostela. Děkuji ministrantům
a akolytům za pomoc při liturgii
Svatého týdne. Děkuji všem za pomoc
při dopravě na liturgické slavnosti
Svatého týdne.
17

mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)
čtvrtek

2.6.

sv. Marcelina a Petra, mučedníků

Farní
17:00 Adorace a možnost zpovědi.
kostel sv.
18:00 Za nová povolání
Václava
pátek

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Farní
17:00 Adorace a možnost zpovědi.
kostel sv.
18:00 Za rodinu Bínovu a Tauerovu
Václava
sobota

4.6.

sobota 7. velikonočního týdne

Farní
kostel sv. 08:00 Za Marii Severovou, rodiče a duše v očistci
Václava
neděle

5.6.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Farní
kostel sv. 08:30 Za rodinu Čutů, Pražáků a Šítalů
Václava
úterý

7.6.

úterý 10. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv. 18:00 Za Boží požehnání pro Vladimíra Jantače
Václava
čtvrtek

9.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17:00 Adorace a možnost zpovědi.
Farní
kostel sv.
Za Annu a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence a duše v
18:00
Václava
očistci
pátek

10.6.

pátek 10. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv. 19:00 Noc kostelů
Václava
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mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)
neděle

12.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Farní
kostel sv. 08:30 Za rodinu Pučeglovu a celý rod
Václava
úterý

14.6.

úterý 11. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv. 18:00 Za Josefa Jandu, Pavla Levého, manžele Kejlovy a rody
Václava
neděle

19.6.

12. neděle v mezidobí

Farní
08:30 Za Václava a Růženu Klimešovy a rodiče z obojí strany
kostel sv.
15:00 Za Marii a Jana Filausovy, rod Kadleců, Valhů a duše v očistci
Václava
úterý

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Farní
kostel sv. 18:00 Za Boženu Ryantovou a manžela Petra
Václava
čtvrtek

23.6.

čtvrtek 12. týdne v mezidobí

17:00 Adorace a možnost zpovědi.
Farní
kostel sv.
Na poděkování za Barboru Farkovou, Krištofa Hellera a jejich
18:00
Václava
rodiny
pátek

24.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Farní
17:00 Adorace a možnost zpovědi.
kostel sv.
18:00 Za rodinu Jarošovu, Štindlovu a Petrovu
Václava
sobota

25.6.

památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Farní
08:00 ( volná intence )
kostel sv.
15:00 Křest
Václava
neděle

26.6.

13. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv. 08:30 Za rodinu Ondřichovu, Opekarovu, Čurdovu a Šedivých
Václava
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mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)
pátek

1.7.

Farní kostel
sv. Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za Vojtěcha a Žofii Řihoutovy a duše v očistci

neděle

3.7.

Farní kostel
sv. Václava

08:30

čtvrtek

7.7.

Farní kostel
sv. Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za Boží požehnání pro Ondřeja Kacu

pátek

8.7.

Farní kostel
sv. Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za Františka Jelena a celý rod

sobota

9.7.

Farní kostel
sv. Václava

08:00

neděle

10.7.

Farní kostel
sv. Václava

08:30

úterý

12.7.

Farní kostel
sv. Václava

18:00

čtvrtek

14.7.

Farní kostel
sv. Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za rodiče Šteflovy a Šimánkovy, za Josefa Šimánka a duše v očistci

neděle

17.7.

Farní kostel
sv. Václava

08:30

neděle

24.7.

Farní kostel
sv. Václava

08:30

neděle

31.7.

Farní kostel
sv. Václava

08:30
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pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)

14. neděle v mezidobí
Za Boží požehnání pro Ludmilu Paťhovou
čtvrtek 14. týdne v mezidobí

pátek 14. týdne v mezidobí

sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny
Marie
( volná intence )
15. neděle v mezidobí
Za Boží požehnání pro Tomáše Ondráška
úterý 15. týdne v mezidobí
( volná intence )
bl. Hroznaty, mučedníka

16. neděle v mezidobí
Za Františka Chovance, rodiče Labajovy a rodinu Vavrochovu
17. neděle v mezidobí
Za Jana Bicana, rodiče a sourozence
18. neděle v mezidobí
Za živé i zemřelé z rodiny Kořenských a Hrdých

mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)
čtvrtek

4.8.

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,

Farní
kostel sv.
Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za zemřelé rody Syrovátků, Müllerů, Brožů a duše v očistci.

pátek

5.8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Farní
kostel sv.
Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za rodinu Pučeglovu, celý rod a duše v očistci

sobota

6.8.

svátek Proměnění Páně

Farní
kostel sv.
Václava

08:00

Za nová povolání

neděle

7.8.

19. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

08:30

Za Boží požehnání pro Marii Müllerovou

neděle

14.8.

20. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

08:30

Bohoslužba slova

pondělí

15.8.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Farní
kostel sv.
Václava

18:00

Za Boží požehnání pro Janu Vaclíkovou

úterý

16.8.

sv. Štěpána Uherského

Farní
kostel sv.
Václava

18:00

Za Annu Kyselovou, Marii a Karla Janouchovy, celý rod a duše v
očistci

čtvrtek

18.8.

čtvrtek 20. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za Václava Ryanta a na dobrý úmysl
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mše svaté a úmysly (ŘKF Velešín)
pátek

19.8.

sv. Jana Eudese, kněze

Farní
kostel sv.
Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za Boží požehnání pro rodinu Švarcovu a rodiče Holátovy

sobota

20.8.

památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Farní
kostel sv.
Václava

08:00

Za manžele Kabelkovy, rody Kocmichů a Kabelků

neděle

21.8.

21. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

08:30

Za Ludmilu Paškovou, rodinu Vávrovu a Srncovu

úterý

23.8.

sv. Růženy z Limy, panny

Farní
kostel sv.
Václava

18:00

Za Ladislava a Marii Witzanovy a vnuka Jiříka

čtvrtek

25.8.

sv. Ludvíka

Farní
kostel sv.
Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za zemřelé rody Syrovátků , Jelenů, Müllerová, Bílých a Brožů

pátek

26.8.

pátek 21. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

17:00

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

( volná intence )

sobota

27.8.

památka sv. Moniky

Farní
kostel sv.
Václava

08:00

( volná intence )

neděle

28.8.

22. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

08:30

Za Anežku a Josefa Tomanovy

úterý

30.8.

úterý 22. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv.
Václava

18:00

( volná intence )
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mše svaté a úmysly (ŘKF Sv. Jan)
neděle

5.6.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za Magdalenu Juríkovou

neděle

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

12.6.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Bohoslužba slova

neděle

12. neděle v mezidobí

19.6.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za rodiče Hoffelnerovy

neděle

13. neděle v mezidobí

26.6.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Bohoslužba slova

neděle

14. neděle v mezidobí

3.7.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za Jana a Marii Chovancovy

neděle

15. neděle v mezidobí

10.7.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Bohoslužba slova

neděle

16. neděle v mezidobí

17.7.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za Františka Vávru a rodiče Goldfingerovy

neděle

17. neděle v mezidobí

24.7.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Bohoslužba slova

neděle

18. neděle v mezidobí

31.7.

Farní kostel
sv. Jana
10:00
Nepomuckého

Za Jana, Annu a Marii Blažkovy a rodiče z obojí strany
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mše svaté a úmysly (ŘKF Sv. Jan)
neděle

7.8.

19. neděle v mezidobí

Farní kostel
sv. Jana
10:00 Bohoslužba slova
Nepomuckého
neděle

14.8.

20. neděle v mezidobí

Farní kostel
sv. Jana
10:00 Bohoslužba slova
Nepomuckého
neděle

21.8.

21. neděle v mezidobí

Farní kostel
Za Aničku Gajdošovou, rodinu Gajdošovu, Gondekovu a
sv. Jana
10:00
Václavíkovu
Nepomuckého
neděle

28.8.

22. neděle v mezidobí

Farní kostel
sv. Jana
10:00 Bohoslužba slova
Nepomuckého
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mše svaté a úmysly (ŘKF Besednice)
neděle

5.6.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Farní
kostel sv.
Prokopa

10:00 Bohoslužba slova

neděle

12.6.

Farní
kostel sv.
Prokopa

10:00 Křest

neděle

19.6.

Farní
kostel sv.
Prokopa

10:00 Bohoslužba slova

neděle

26.6.

Kaple v
Nesměni

14:00 Za farnost

středa

29.6.

Farní
kostel sv.
Prokopa

18:00 Koncert (ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny)

15:00 Adorace a možnost zpovědi.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

15:00 Adorace a možnost zpovědi.
12. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
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mše svaté a úmysly (ŘKF Besednice)
neděle

3.7.

14. neděle v mezidobí

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Bohoslužba slova

neděle

15. neděle v mezidobí

10.7.

Farní kostel
11:00
sv. Prokopa

Za farnost

neděle

16. neděle v mezidobí

17.7.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Bohoslužba slova

neděle

17. neděle v mezidobí

24.7.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Za rodiče Františka a Marii Plachovy, syna Františka, dceru Marii s
manželem, rodinu Krnínských a Osovských

neděle

18. neděle v mezidobí

31.7.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Bohoslužba slova

neděle

19. neděle v mezidobí

7.8.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Za Stanislava a Marii Farkovy, jejich rodiče a předky, Zbyška Kučeru,
jeho rodiče a duše v očistci

neděle

20. neděle v mezidobí

14.8.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Bohoslužba slova

neděle

21. neděle v mezidobí

21.8.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa

Bohoslužba slova

neděle

22. neděle v mezidobí

28.8.

Farní kostel
10:00
sv. Prokopa
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Zádušní mše za pana Jana Jezvíka a jeho rodiče, a pana Jana Kočera.

mše svaté a úmysly (ŘKF Soběnov)
středa

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

Farní kostel 17:30
sv. Mikuláše 18:00

Adorace a možnost zpovědi.

pátek

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

3.6.

( volná intence )

Farní kostel
19:30
sv. Mikuláše

Nikodémova noc

sobota

sobota 7. velikonočního týdne

4.6.

Kaple Panny
18:00
Marie

Za živé i zemřelé farníky

středa

středa 10. týdne v mezidobí

8.6.

Farní kostel 17:30
sv. Mikuláše 18:00

Adorace a možnost zpovědi.

neděle

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

12.6.

Za Boží požehnání pro Vojtěcha Ondřicha

Farní kostel
11:15
sv. Mikuláše

Za Josefa a Magdalénu Čabelovy, syna Josefa s manželkou Boženou, dceru
Marii Hamerníkovou s manželem Pavlem, rodiče Káparovy a celé přátelstvo

středa

sv. Víta, mučedníka

15.6.

Farní kostel 17:30
sv. Mikuláše 18:00

Adorace a možnost zpovědi.

sobota

sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie

18.6.

( volná intence )

Kaple Panny
14:30
Marie

I. Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo
II. Za Josefa a Terezii Šedivých, jeho rodiče a sourozence, rodiče Manochovy,
děti a celé přátelstvo

středa

sv. Paulína Nolánského, biskupa

22.6.

Farní kostel 17:30
sv. Mikuláše 18:00

Adorace a možnost zpovědi.

neděle

13. neděle v mezidobí

26.6.

Farní kostel
11:15
sv. Mikuláše

( volná intence )

Za Petra a Růženu Drdákovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Petra s
manželkou Marií a snachu Janu
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mše svaté a úmysly (ŘKF Soběnov)
neděle

3.7.

14. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

11:15

Za Ladislava Koubu, rodiče z obojí strany, sestru Marii s manželem a
celé přátelstvo

středa

6.7.

sv. Marie Goretti, panny a mučednice

Farní
kostel sv.
Mikuláše

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

Za Jana a Hermínu Zikešovy, rodiče a sourozence z obojí strany a
celé přátelstvo

sobota

9.7.

sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní
památka Panny Marie

Farní
kostel sv.
Mikuláše

18:00

Za Josefa a Marii Klímovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé
přátelsto

středa

13.7.

sv. Jindřicha

Farní
kostel sv.
Mikuláše

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

( volná intence )

neděle

17.7.

16. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

11:15

Za Jozefa a Rozálii Kukolíkovy, syna Pavla a celé přátelstvo

neděle

24.7.

17. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

11:15

Za Ondřeje a Marii Fischerovy, rodiče a sourozence z obojí strany a
celé přátelstvo

neděle

31.7.

18. neděle v mezidobí

11:15

Za Josefa a Růženu Löfflerovy, rodiče a sourozence z obojí strany,
Martina a Marii Draxlerovy, rodiče a sourozence z obojí strany a
dceru Marii

Farní
kostel sv.
Mikuláše
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mše svaté a úmysly (ŘKF Soběnov)
neděle

7.8.

19. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

11:15

Za Jaroslava a Růženu Löfflerovy, rodiče a sourozence z obojí strany
a celé přátelstvo

pondělí

15.8.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Farní
kostel sv.
Mikuláše

16:30

( volná intence )

středa

17.8.

středa 20. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

( volná intence )

neděle

21.8.

21. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

11:15

Za Vojtěcha a Marii Píchovy, rodiče a sourozence z obojí strany,
Jiřího a Milušku Vávrovy a syna Jiřího

středa

24.8.

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Farní
kostel sv.
Mikuláše

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

( volná intence )

neděle

28.8.

22. neděle v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

11:15

Za Václava a Irenu Káparovy, rodiče a sourozence z obojí strany,
dcery Helenku a Marii a celé přátelstvo

středa

31.8.

středa 22. týdne v mezidobí

Farní
kostel sv.
Mikuláše

17:30

Adorace a možnost zpovědi.

18:00

( volná intence )
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farní gril

Děkujeme za
bezvadnou přípravu
otci Rafaelovi
a milé společenství
všech zúčastněných.

30

rozhovor
Rozhovor se Simonou Dagmar Mayerovou
Mohla bys ses nám krátce představit?
Pocházím z
Plzně a přišla
jsem studovat
vysokou školu
do Českých
Budějovic.
Tady jsem se
seznámila se
svým
manželem, tak
se ze mě stala jihočeská venkovanka a musím říct,
že jsem tu šťastná. Máme dvě malé holčičky,
takže v současné době jsem hlavně maminka.
Celá farnost prožívala společně s Tebou o Velikonocích Tvůj křest, bylo to pro nás krásné
svědectví… Jaká byla Tvoje cesta k tomuhle
okamžiku?
U nás doma jsme byli nepraktikující katolíci, o víře
se nemluvilo, ale já sama jsem vždycky vnímala
touhu po něčem víc, víru, že „něco“ musí být…

31

rozhovor
použila bych výraz Tomáše Halíka, který to nazývá
„něcismus“.
A pak přišel nějaký impulz…
Ano, takovým impulzem bylo naše rozhodnutí s
manželem, nechat pokřtít první dceru. Připravoval
nás jáhen Vojtěch Talíř, byla to přátelská setkání a
my jsme chtěli pokračovat. V té době nastoupil do
Velešína otec Rafael, převzal si nás do péče a já
jsem se začala připravovat na křest.
Co Ti tahle doba přinesla?
Bylo to rozhodnutí jít do větší hloubky. Jsem moc
vděčná, že se mi věnoval právě otec Rafael.
Dokázal odpovídat na všechny moje otázky, které
jsem si na něj připravovala, doporučoval literaturu
a začal mi ukazovat osobní cestu k Bohu Otci, k
Ježíši i ke Svatému Duchu… a také ke společenství
církvi, začala jsem vnímat farnost jako rodinné společenství a ráda jsem se zapojila i do různých společných farních aktivit.
Je hezké, jak otec Rafael zdůrazňuje důležitost
společenství a vzájemnosti ve farnosti…
Mám silné zážitky ze skrutinií, kdy při mši vyzval
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rozhovor
všechny lidi, aby se za mě modlili, a já jsem viděla,
jak jste vztáhli ruce a cítila jsem tu modlitbu jako
velikou posilu. Chtěla bych tím také moc všem
poděkovat za přijetí a podporu.
Chtěla bys vzkázat něco těm, kdo hledají?
Ať hledají a na jejich cestě jim přeji touhu poznávat, podporu blízkých a štěstí na kněze, farní
společenství… a výdrž. Stojí to za to :-)
Ještě bych chtěla moc poděkovat mému manželovi, jeho mamince a mé
kmotře, kteří mě podporují. O Velikonocích
manžel poprvé sám
pečoval o naše děti,
abych mohla prožít svůj
křest a krásnou velikonoční liturgii.
Díky za rozhovor a
přejeme Ti požehnanou cestu.
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farní kronika Soběnov
Zapůjčili jsme si k prostudování soběnovskou farní kroniku, která dle našeho
mínění je psána již od roku
1836 (stejně jako kronika
Velešínská) a poslední zápis
je datován r. 1989. Až do
roku 1854 je psána schwabachem. Rádi bychom Vám postupně zprostředkovali
zajímavosti z této kroniky
prostřednictvím krátkých
článků v příštích vydáních
Portusu. Pokud by byl zájem,
zorganizovali bychom pravidelné schůzky na faře v

Soběnově, kde by byla kronika k dispozici. A rádi
bychom za pomoci všech
farníků také pokračovali v
zápise. Pokud by měl někdo
zájem se této aktivity s námi
účastnit nebo do kroniky nahlédnout, tak pište na telefon 773 752 273. Budeme
moc rádi za možné budoucí
společenství.

nová nástěnka

Nová nástěnka na kostele v
Soběnově od dárce ze
Soběnova.
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něco z historie
Víte že……v pátek dne 20.
prosince 1918 byla prvně
rozsvícena elektrika ve
Velešíně? V době pohnuté
odhodlali se občané
Velešínští provézti starý
plán, aby zřízena byla elektrárna u Kozáka a aby zavedeno bylo ve Velešíně elektrické osvětlení. Bude to
zajisté pro Velešín velikou
výhodou, ačkoliv se pracovalo velice těžko a draze.
Stavbu od Kozáka do
Velešína svěřena byla firmě
Kolbenové v Praze.
Na děkanství pracovali 3
dělníci Brumhoferovi z Českých Budějovic. Účet za
materiál činil 844K, přípojka
96K a děkan (P. Josef Novotný) je povinen hraditi
výlohy za osvětlovací tělesa.
Mimo to platil za počítadlo
163K taktéž ze svého. Tyto
žárovky jsou nedostačující,
bude jich potřeba zříditi
více.
V prosinci roku 1919 se již

svítilo také v kostele. Byly
pořízeny nejnutnější žárovky: 1 v sakristii, 3 na kruchtě, 1 ve věži, v celku 5
žárovek. Dál se používají
svíčky a petrolej.
Rok 1920 - rozšíření elektriky v kostele. Na velikonoce k Božímu hrobu pořízeno
bylo 11 žárovek, vždyť není
ani petrolej k dostání. Práci
a zařízení věnoval zdejší
elektrotechnik Křížek a
ostatní dobrovolníci. Před
adventem bylo zavedeno
elektrické světlo na lustr
a 1 žárovka pod kruchtu.
Výlohy činily 2005k, pořízeno sbírkou a dobrovolnými
dary.
Rok 1923- Paní Kozáková
z Velešína dala zříditi u
oltáře Panny Marie Lurdské
9 žárovek. Škoda, že oltář
jest příliš skryt před zraky
návštěvníků kostela a tak se
dojem ten ztrácí.
(použit zápis z farní kroniky)
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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, Majka Müllerová, Helena
Kovářová, Jana Holbová, Aneta Sumerauerová.
www.farnostvelesin.cz
www.facebook.com/RKFVelesin

