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+P O R T U S

LISTOPAD 2010

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

„Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal
nad ním a řekl: Kéž bys v tento den poznalo i ty, co vede k pokoji!
Nyní však je to tvým očím skryté.“
Lk 19,41n

Helga von Loewenich: Jerusalem (detail)
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PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH
Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný
život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak
také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků.
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě
nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří
k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech
svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se
památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první světové
válce zahynulo veliké množství lidí, mohou kněží celebrovat toho dne tři mše.
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela
a chudí lidé.

OČISTEC
„Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: Kéž bys v tento den poznalo
i ty, co vede k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté.“
Lk 19,41n
Nadchází čas, kdy v plačtivém podzimním dušičkovém čase hojně navštěvujeme město zemřelých – hřbitov.
Tento čas návštěv hrobů našich drahých zemřelých nás nutí zamýšlet se nad jejich prožitými životy. To, co o nich
víme, k nám promlouvá. Nebyly to jen samé pěkné věci, i když nahlas říkáme: „O mrtvých jen dobře!“ Ano,
snažíme se vybavit ty nejpěknější vzpomínky, ale přesto správně vnímáme, že je co odčiňovat…
Procházím kolem hrobů. Jaká bezmoc! Jak mě to zneklidňuje … a děsí. A tak se modlím: „Ó Pane, volám z hlubin duše a chci vědět – co vede k pokoji?! Bože, co můžu udělat se svým životem, co musím …? Pomoz mi, Pane,
alespoň poznat, co konám špatně …, čím ničím svornost a pokoj ve své duši, ve své rodině a ve své farnosti? Kde
je kořen nepokoje a rozkladu vztahů a duchovního života?“
Ty říkáš: „Nyní je to tvým očím skryté.“ ( Lk 19, 42) Ó Pane, proraz moji slepotu, moji pýchu, moje sobectví,
nenávist, závist, lakotu, nečistotu těla a duše, lenost, povýšenost, zpupnost, odkryj všechno mému zraku,
usvědčuj mě, dokud je čas …, myslím, že jsem připraven na tuto bolest pravdy, bolest, která osvobozuje!
Hlavně, Pane, nedopusť, aby se stalo, že nepoznám čas Tvého navštívení, čas, kdy dáváš šanci, která
se už v mém pozemském životě nemusí opakovat!
Bože můj, s pokorou – to je s pravdivostí – před Tebou stojím a přijímám vše, co se s Tvým vědomím stane.
Neboť je dobré snášet takové útrapy, když Ty jsi se mnou. Dej ať slyším, dej ať vidím!!!
Ty ke mně mluvíš: „Dítě! Kéž bys poznalo i ty, co vede k pokoji! Tím chci říci: Pomoz mi, abych tě spasil!
Bez tebe, bez Tvé vůle to učinit nedokážu …“
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SVĚCENÍ KŘÍŽE V NESMĚNI
V sobotu 23. října 2010 vysvětil P. Martin Bětuňák v přítomnosti starostky obce a věřících kříž u cesty vedoucí
z Nesměně na Něchov. Kdy byl postaven tento kříž a kým, není známo, ani kronika se o tom nezmiňuje.
Naposledy byl celý zrestaurován v r. 1990. Vysvěcen byl při příležitosti setkání rodáků v témže roce P. Adolfem
Kubešem spolu s křížem u Kašparů na stejné cestě. Letos byla obnovena malba Ježíše Krista Mgr. Václavem
Kahovcem ze Zlaté Koruny. Na materiál přispěl NF obce Nesměň. Kříž byl v minulosti poničen střelbou – jeden
průstřel v podkladové desce zůstal zachován jako memento tohoto vandalského projevu.

BLAHOPŘEJEME

PLÁNOVANÉ AKCE • LISTOPAD

Přejeme hodně síly, radosti, zdraví,
dary Ducha Svatého a Boží požehnání
otci Martinovi, který 11. listopadu
oslaví své 40. narozeniny.

VELEŠÍN
• 13.11. sobota 14 hodin – schůzka dívek na děkanství
• 14.11. neděle 8 hodin – Gregoriánská mše
• 19.11. pátek – setkání seniorů po mši svaté na děkanství

Všichni milí farníci

BESEDNICE
• 21.11. neděle 9:45 – mše svatá pro děti

HORNÍ CEREKEV
• 5. – 6.11. – Restart (Enter) – setkání mládeže

LOČENICE
• 20.11. sobota 15:00 – mše svatá v kapli

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Pro zájemce o prohloubení duchovního života z řad biřmovaných farníků připravil na letošní dobu adventní
P. Martin několik setkání.
Termíny: 3.12., 10.12. a 17.12. – vždy v pátek po mši
svaté na děkanství.
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KATECHETICKÉ OKÉNKO
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OTAZNÍK KOLEM VZNIKU KOSTELA SVATÉHO FILIPA A JAKUBA
Mnohokráte jsem si kladl otázku, proč ve Velešíně mimo farního kostela sv. Václava vznikl na konci 15. století
druhý výstavný kostel, když zde nebylo žádné poutní místo? Neznáme zde ani kdo a proč tuto stavbu financoval. K provozní potřebě farnosti zcela určitě stačil stávající, „od nepaměti stojící“ farní kostel sv. Václava. Reálnou, i když nepodloženou odpověď, dává Jiří Vobr, který připouští, že ve Velešíně na konci 15. století byli nejen
katolíci, ale i evangelíci.
Prvá zmínka o jeho existenci je z prvého září 1491. A tu mne napadá souvislost s přestavbou kostela sv. Václava,
který byl po přestavbě znovu vysvěcen 28. ledna 1491. Nejednalo se o „konkurenční boj a přetahování věřících?“ Oba kostely nemohli přece financovat Rožmberkové a také stavitelé museli být dva. A tu se mi objevuje
„na scéně“ někdo druhý. Vždyť Velešín ležel na důležité obchodní stezce a krátce před rokem 1491, v roce 1487,
byl hrad Velešín Rožmberky opuštěn a zbytek panství bylo připojeno k Novým Hradům.
Samotný velešínský farář o vznik nového kostela ve Velešíně nemohl mít zájem. Dělit se s někým o desátky
a další požitky, to přece nemá logiku. Já se osobně domnívám, že největší zájem mohl mít premonstrátský klášter v Milevsku a nemohu vyloučit ani klášter Zlatá Koruna. Rok 1487 mohl být pravděpodobně i rok zahájení
výstavby nového kostela. Kostel sv. Filipa a Jakuba se však „příliš neujal“ a tak jsou písemné záznamy o tom,
že v letech 1616 až 1773 byla v kostele sloužena mše svatá jen dvakrát do roka. Na svátek obou světců prvého
května a potom již jen 25. července. V roce 1785 byl kostel císařem Josefem II. zrušen.
František Schusser

RODINNÉ OKÉNKO: SLOHOVÁ PRÁCE ŽÁKA 6. TŘÍDY ZŠ NA TÉMA „MOJI RODIČE“
Rodiče se dělí na dvě části: na matku a otce. Matka se ještě dělí na ženu v domácnosti a v zaměstnání. Doma se
matka skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, nákupčího, účetní, vychovatelky a milenky
(to mi napověděla ségra Jana, co chodí do devítky, ale když to maminka slyšela, tak řekla, ať to tam nepíšu, že
lhát se nemá). Maminka to umí ještě rozvést dál a používá slova jako otrok, služka, děvče pro všechno – myslí
si ale, že taková slova se do slohu žáka 6. třídy nehodí. Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více
místech najednou, umí najednou myslet na sto věcí a přitom deset věcí najednou dělá. Vidím na vlastní oči, jak
po návratu z práce dá vařit vodu na sporák a mezi tím zadělá těsto na nudle. Přitom jí samozřejmě běží pračka,
do které neustále chodí vyměňovat prádlo, pro mě vymýšlí věty oznamovací, rozkazovací a tázací a naši Olinku
zkouší z malé násobilky. Že přitom přebalí a nakrmí malého Káju, toho si ani nevšimnu. Dvě oči mi na to nestačí!!! Protože když potom zasednu k večeři, je už namletý mák i ořechy na vařené nudle a já mám na kolenou
tepláků čerstvě zašité díry. Olinka má umyté vlasy a prádlo visí na balkóně. Zbytečně si mamku prohlížím – fakt
má pouze dvě ruce… a přece, když přijde z práce má v jedné malou i velkou kabelku, v druhé má dvě tašky s nákupem a to by mě tedy zajímalo, čím drží Karlíka ve fusaku!!!
Otec, ten se neskládá ani nerozděluje. Nachází se doma, nebo v práci, ale doma ho najdete málokdy. Mimo snídaně a večeře, kdy sedí u stolu v kuchyni, se nachází v obýváku na gauči a bývá zakrytý novinami. Po sobě zanechává vždy stejné stopy. Rozevřené a poházené noviny na zemi vedle gauče, všude drobky od toho, jak u toho
mlsá, na stole troje brýle, pět ovladačů na spotřební elektroniku, hrnek od kafe, od čaje a sklenici od piva a politý ubrus. Na rozdíl od mamky (i když má taky dvě ruce) přichází domů vždy s prázdnýma rukama, někdy se
přihlouple směje a usíná na gauči dřív, než přečte noviny. Jestli umí násobilku, to nevím, ale psát asi neumí, protože žákajdu mi ještě nikdy nepodepsal. Ještě jsem ani nestihnul prozkoumat, proč patří do kategorie „rodiče“,
protože na rodičovském sdružení taky ještě nikdy nebyl.
Pan učitel řekl, abychom se při psaní této slohové úlohy zamysleli nad prací svých rodičů.
Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí se, k dobrému a usilovnému žákovi. Myslím si tedy, že
při svatbách přidělují chlapy k ženám, aby je něčemu dobrému naučily a měly na ně kladný vliv. Mojí mamince
se to zatím nepodařilo…
(převzato z časopisu Rodinný život)
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SCHŮZKY DÍVEK
V sobotu 23. října jsme se opět sešly na velešínské faře. Netradičně jsme naše setkání začaly tím, že jsme si sdělily plány na příští schůzky – totiž konkrétně plán na vánoční představení. Až potom následovalo obvyklé kolečko, ve kterém jsme se představily novým děvčatům a řekly, co je u nás nového nebo co se chystáme dělat
o podzimních prázdninách (většinou se chystáme odpočívat :-).
Jak už bylo řečeno, chystáme se na vánoční představení, ve kterém i něco zazpíváme. Proto jsme už dnes začaly
trénovat. Aby si naše hlasivky odpočinuly, zahrály jsme si po zpěvu hru s názvem ,,Romeo a Julie“. Ta, která byla
Romeo, musela se zavázanýma očima najít Julii, která měla svázané nohy a neustále se Romeovi snažila utéct.
Po této zajímavé hře jsme se začaly seznamovat s další částí chystaného vánočního představení – divadelní
hrou. Nakonec jsme se pobavily tím, že jsme si kreslily zábavné obrázky, poskládané z hlav, těl, horních končetin, dolních končetin a jiných částí těla zvířat. Naše setkání jsme zakončily modlitbou. A napříště se sejdeme
v sobotu 13. listopadu opět na faře. Tato schůzka je důležitá zejména pro všechny dívky, které se s námi
budou chtít podílet na vánočním představení, budeme totiž rozdělovat herecké role k chystané hře. (bety, teri)
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SCHŮZKA MINISTRANTŮ
Na začátku prázdnin jsme společně prožívali už čtvrtý tábor VIA LEGENDA, v září proběhlo další setkání ministrantů na Válce růží a tak jsme se po dlouhé době sešli opět na schůzce ministrantů našich farností až v sobotu
23. října.
Toto setkání bylo v mnoha ohledech jiné než ta předchozí. I když jsme nebyli úplně všichni, napočítal jsem
26 ministrantů ve věku od pěti do sedmnácti let! Další rozdíl byl také v tom, že si schůzku připravili především starší kluci (armigeři) a tím opravdu hodně pomohli preceptorům, na kterých doposud organizace schůzek ponejvíce ležela. Přestože nás bylo opravdu hodně, nezdálo se, že by se někdo nudil. Připravené hry vtáhly
všechny a čas vymezený na setkání rychle uběhl.
Zpestřením byla i oslava Fandových narozenin, který si pro nás připravil příjemné občerstvení (dík patří také
Fandově mamince). V době občerstvování a odpočinku mezi hrami nám ale zbyl i čas na doplnění některých
pravidel, která se týkala správného ministrování a chování při bohoslužbách. Podle závěrečného povzbuzení
P. Martina se můžeme také těšit na nové služebníky oltáře, kteří chtějí složit první ministrantskou zkoušku
a nosit náš ministrantský Řád sv. Jiří, a snad se i dočkáme přípravy a skládání zkoušek na řád druhý.
To vše nás čeká na další schůzce, která bude v sobotu 4. prosince opět v 9 hodin.
(zv)

M Ě S Í Č N Í

Z P R A V O D A J

+P O R T U S
FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ BESEDNICE A SOBĚNOV

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha,
Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, František Schusser, Hana
Opekarová, Eva Opekarová, Jan Vaclík, Tereza Kropáčková
a Alžběta Vaclíková.
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SOBĚNOV

BESEDNICE

SV. JAN

VELEŠÍN

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA LISTOPAD 2010
1.11.

Pondělí

18:00

Mše svatá a vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Liturgický kalendář

4.11.

Čtvrtek

17:00

Za Karla Radu, rodiče, bratra a jeho manželku
Za Marii Uretschlägerovou, manžela a sourozence

LISTOPAD

5.11.

Pátek

17:00

7.11.

Neděle

8:00

9.11.

Úterý

17:00

Za Marii Bláhovou a duše v očistci

11.11.

Čtvrtek

17:00

Za rodiny Rolníkovu, Trojákovu, Lavrinčíkovu, Piškovu, Malegovu
a Kutlákovu

13.11.

Sobota

17:00

Fatimský den

14.11.

Neděle

8:00

16.11.

Úterý

17:00

Za farnost

Za farnost
Za manžele Markovy a syna Jiřího

1.11. Slav. Všech svatých

2.11.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

4.11. Pam. sv. Karla Boromejského
7.11. 32. neděle v mezidobí
9.11. Svát. Posvěcení lateránské baziliky

18.11.

Čtvrtek

17:00

Za Annu Holubovou

10.11. Pam. sv. Lva Velikého

19.11.

Pátek

17:00

Za Rudolfa Ryanta, rodiče, celý rod a duše v očistci

11.11. Pam. sv. Martina

21.11.

Neděle

8:00

Za farnost

12.11. Pam. sv. Josafata

23.11.

Úterý

17:00

Za Františka a Františku Radovy a duše v očistci

13.11. Pam. sv. Anežky České

25.11.

Čtvrtek

17:00

Za Františku Mašatovou a duše v očistci

14.11. 33. neděle v mezidobí

26.11.

Pátek

17:00

Za rodinu Bůžkovu, Kamarýtovu a Kojdlovu

17.11. Pam. sv. Alžběty Uherské

28.11.

Neděle

8:00

Za farnost

21.11. Slav. Ježíše Krista Krále
22.11. Pam. sv. Cecílie

30.11. Svát. sv. Ondřeje

30.11.

Úterý

17:00

Za Marii a Františka Koukolovy, za Annu a Vojtěcha Hůlkovy a celé
přátelstvo

2.11.

Úterý

18:00

Mše svatá a vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.11.

Neděle

9:45

10.11.

Středa

17:00

Bohoslužba slova
Za Stanislava Ilinicha a rodiče Juríkovy a Ilinichovy

9:45

Za rodiče Vojtěcha a Albínu Fojtlovy a manžele Josefa a Marii
Bednářovy

14.11.

Neděle

21.11.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova

28.11.

Neděle

9:45

Za Josefa a Boženu Janišovy a Františku Chrtovou

2.11.

Úterý

16:30

7.11.

Neděle

9:45

28.11. 1. neděle adventní

Mše svatá a vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, Jana Vaňka a Milana
Štěpánka

Bohoslužba slova

14.11.

Neděle

9:45

17.11.

Středa

17:00

21.11.

Neděle

9:45

Za Petra Drdáka a jeho rodiče, za Blaženku a Vláďu Vachovy
a jejich rodiče

28.11.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova

1.11.

Pondělí

16:00

Mše svatá a vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.11.

Neděle

11:00

Za Františka a Kateřinu Čurdovy, rodiče z obojí strany a celé
přátelstvo
Za rodinu Přibylovu a Čurdovu a celé přátelstvo

Na úmysl dárce

14.11.

Neděle

11:00

21.11.

Neděle

11:00

28.11.

Neděle

11:00

Za Václava a Marii Klimešovy, syna Václava, Jana Martinů a celé
přátelstvo

20.11.

Sobota

15:00

Ločenice Mše svatá v kapli

Kontakt na duchovního správce farností:
P. ThMgr. Martin Bětuňák • Náměstí J. V. Kamarýta 44 • 382 32 Velešín • Telefon: 605 446 007

SPOLEČENSTVÍ
Velešín
Společenství rodin
Jana Vaclíková
728 079 522
Besednice, Svatý Jan
Společenství rodin
Ludmila Paťhová
724 233 772
Farní společenství
Zdeněk Bláha
723 032 396
http://farnostvelesin.sweb.cz

redakce: zdenek.vaclik@centrum.cz

