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+P O R T U S

ŘÍJEN 2010

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

Pane, co mi chceš naznačit?
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ROZHOVOR
Tak vidíš to, Pane Ježíši, já prosím a modlím se takovou dobu – a nic… Zkoušíš moji trpělivost?
Zda opravdu stojím o to, za co prosím? Nebo chceš, abych zpytoval pravý motiv, který mě vede k té, či oné
prosbě? Jestli chci opravdu to, co je pro toho druhého nebo pro mne samotného opravdu dobré…?
Když je tedy toto všechno v pořádku, a ty přesto mlčíš k mé vytrvalé modlitbě a úpěnlivým prosbám –
Pane, co mi chceš naznačit?
…aha, že jsem přerušil spojení s tebou svými hříchy, pyšným životním postojem, hněvivým a sobeckým
postojem, neupřímností…?
Hm…pak se Ti ani nedivím, že mě nevyslyšíš tak, jak si přeji, protože bych asi i Tvůj sebelepší dar potřísnil a znehodnotil takto znečištěnýma rukama…
Ale z poznání Tebe skrze Písmo svaté a zkušenost v Církvi vím, že musím mít srdce upřímné jako dítě,
abych mohl k Tobě pozvednout svůj hlas, můj Bože. Vím a věřím, že dětsky pokornému – to je skutečně
pravdivému – hlasu modlitby Ty vždy nakloníš svůj sluch. Bez tohoto předpokladu prosím špatně.
Bože Duchu svatý, ukaž mi mé hříchy i viny, jenž jsou mi dosud skryty. A dej mi dar lítosti a sílu k vyznání. Očisti prosím, tak jak slibuješ, moji duši ve svých svátostech. Ve Tvé moci je učinit mé srdce srdcem
dítěte Božího.
Pak mám jistotu, že – podle Tvých slov – budu vyslyšen, kdykoli budu prosit ve jménu Tvém o cokoli,
neboť mé srdce bude jedno se srdcem Tvým.

PLÁNOVANÉ AKCE • ŘÍJEN
VELEŠÍN
• 15.10. pátek – setkání seniorů po mši svaté na děkanství
• 17.10. neděle 10 hodin – mše svatá pro rodiny s dětmi
• 23.10. sobota 9 hodin – ministrantská schůzka na děkanství
• 23.10. sobota 14 hodin – schůzka dívek na děkanství

BESEDNICE
• 30.10. sobota 18:00 – Hubertská mše

SVATÝ JAN
• 10.10. neděle 9:45 – mše svatá pro rodiny s dětmi

LOČENICE
• 20.10. středa 18:00 – mše svatá v kapli

NESMĚŇ
• 23.10. sobota 14:30 – svěcení kříže

MARKVARTICE
• 10.10. neděle 11:00 – mše svatá v kapli - posvícení

Murillo: Madona s růžencem
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HLAD A OHEŇ
V letech 1770 až 1772 začaly ve Velešíně neúrodná léta, „takže každý velmi velký hlad zkusit musel.“ Byla to
mokrá léta, obilí bylo málo a tak drahé, že „žebravého lidu tolik šlo, že 20 i 30 jich za den s plačlivejma očima
a kleče o kousek chleba prosilo. Na to ty léta povstaly velmi nakažlivé nemoce, takže mnoho lidu jak starého
tak mladého smrtí ze světa sešlo.“ V roce 1773 byla, dle zápisů velešínské kroniky i farní pamětnice, dobrá
úroda a „obyvatelé Velešína bídu těch neúrodných let zapomenuli.“
Na den svaté Voršily, 21. října 1773 kolem půl desáté, „jdouce lid z kostela, vidět bylo, že velmi hustý dým skrze
střechu na Vlachovu stranu se tlačí.“
Oheň se prudce rozšířil na obě strany náměstí a mnohem větší zkáze zabránil mlynář Matouš Štifter, který
řídil „shazování střech, ulejvání krokvic a latí. Tím tak ta strana okolo královské silnice tím způsobem
zachráněna byla. Do dolejší strany totiž do Latránu, oheň ten všecko v popel obrátil. Fara a škola v největším
ohni stály.“
Suchého stodola a kostnice na hřbitově „velmi prudký oheň vydávaly.“ Na kostele sv. Václava byla prejzová
střecha a nad ní oplechovaná báň věže. Přesto ale „za malou chvíli bylo plamen spatřit a tak střecha věže
k největšímu zármutku všech lidí velmi prudce hořet počala, že skrze to nejenom zvony, ale i celý kostel v tom
nejhorším nebezpečenství stál v zkázu zajít.“
Z kostela byl postupně vynášen nejen inventář, ale i dřevěné sochy „do polí, poněvadž žádné naděje nebylo kostel od téhož ohně ochránit.“ Antonín Papír a Jan Němeček se odvážili „až ke zvonům se nahoru vážit, kdežto
nalezli díru u schodů. Z horních oken velké kusy dřev z krovů dolů padaly a již prkna pod zvony se chytající.
Skrz šturmování velkým zvonem lid s vodou nahoru přivolali a tak věž, zvony a kostel skrze velikou práci
a hašení zachráněny byly.“
Kostnice a všechny kosti shořely a zvonek kostnice s věžičkou se roztavil. Zvonovinu „po čase z toho popela vyhledali a zase ten zvoneček přelitý byl“ a stal se z něj zvonek při pozdvihování. Po uhašení požáru byl vynesen
z kostela i hlavní oltář za kostel a u oltáře byla „držena stráž. Velebná Svátost na poli býti nesměla a byla z toho
pole s procesím do hořejšího chrámu Páně odnesena.“ Na faře shořelo horní patro a kaplanský pokoj, v přízemí
se zachránil sklenutý strop. Farář Antonín Mikšicžek bydlel čtyři roky u Adama Hniličky a kaplan Vojtěch Metla
bydlel stejnou dobu u Jana Kaliny. Dlouhé čtyři roky trvalo než byla fara po požáru opravena.
František Schusser
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KATECHETICKÉ OKÉNKO
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SCHŮZKY DÍVEK
První schůzka dívek naší farnosti po prázdninách se konala v pátek 24. 9. Sešlo se nás hojně, dokonce jsme přivítaly dvě nové tváře, mohly jsme si tak zahrát velkou „akční“ hru. Dívky se nejprve rozdělily do dvou skupin,
které mezi sebou soutěžily. Každá z nich potom obcházela různá stanoviště, na nichž musela splnit nějaký úkol
a podle toho, jak dobře ho svedla, byla oceněna body. Stanoviště byla různá. Od chytání rybiček, přes malování
levou (leváci pravou) rukou, až po nošení vody z misky do misky (nejčastěji v ústech). Na konci jsme si ještě zazpívaly pár písniček, vyhlásily jsme všechny vítěze (a také náležitě odměnily) a nechyběla samozřejmě ani
modlitba. Věřím, že se schůzka povedla a všechny moc bavila. Další schůzka bude 23. října od 14:00 na faře,
ale uvidíme se již 17. na dětské mši svaté, na které si společně zazpíváme.
(mari)

Na tomto čísle spolupracovali:

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

P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha,
Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, František Schusser, Ludmila
Ehrlichová, Marie Ondrášková, Martin Jaroš.
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SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
(III. BITVA VÁLKY RŮŽÍ)
Tato veleúspěšná bitva proběhla ve dnech
17.9 – 18.9, tj. pátek a sobota, na faře v Soběnově
a v jejím okolí. Akce započala společnou mší svatou v místním kostele. Mše byla povedená, ale
bohužel nezpívaná. Po tomto lehkém zklamání dorazili ministranti ze Sušice i se svým duchovním otcem P. Turkem,
opět však pozdě.
Z chrámu jsme se vydali na farní zahradu, kde jsme povečeřeli například klobásy opečené na ohni nebo jsme
si připomněli své šermířské umění. Poté mnozí ministranti odešli na faru, ale ti kteří zůstali, byli odměněni v podobě možnosti si zazpívat s preceptory staré známé zbojnické písně.
Budíček, provedený stylově rohem, nás vytrhl z našich krátkých snů. Posléze jsme posnídali z vlastních zásob
a mohla proběhnout obávaná kontrola zbraní, které se ujali již dříve pasovaní Páni z růže. Při ní byly některé
nebezpečné zdravíohrožující zbraně vyloučeny, avšak velká většina prošla a mohla se zúčastnit bojů.
Tak jsme se tedy vydali na bitevní pole, kde nám byly zopakovány pravidla a kde jsme také byli rozděleni do
dvou skupin, přičemž my (páni z Landštejna a ze Sušice) jsme stáli proti strašné přesile. A po tomto nešťastném
kroku už jsme mohli započít samotné boje. Nejprve proběhlo bránění a dobývání pevnosti, poté byla pauza
naplněná vzrušujícími exhibicemi, v nichž každý mohl vyzvat každého.
Následně na to byly liniové bitvy na rovině, v níž jsme mohli využít různých strategií a taktik. I přes ohromnou
početní nevýhodu jsme se bili jako lvi. Následovala novinka, souboje harcovníků, což mělo svůj historický podklad.
Po obědě, který proběhl na faře, jsme snědli, co jsme měli, a vrátili jsme se na bojiště a nachystali jsme se k hlavnímu lákadlu celé akce, bitvě o vlajky. Boje byly dva, avšak druhý jsme nestihli celý a tak se muselo rozhodnout
opět v otevřené bitvě na jeden život. V té naše strana, s nasazením posledních sil, v úžasném výkonu přehrála
soka. Po bitvě následovalo povýšení tří nejlepších bojovníků (bohužel však všech z nepřátelského tábora) do
Řádu růže, kteří si tak vydobyli privilegium nosit na dalších bitvách odznak Pánů z růže. Poté jsme se vrátili
na faru, zabalili jsme si, uklidili jsme a s radostí v duši jsme se vydali do našich domovů.
Myslím si, že se akce velmi podařila, a že i neshod bylo méně než minule. Další bitva, v pořadí už čtvrtá, by se
měla uskutečnit na jaře, a už se jí nemůžeme dočkat.
Martin Jaroš
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BESEDNICE

SV. JAN

VELEŠÍN

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA ŘÍJEN 2010
Pátek

18:00

3.10.

Neděle

8:00

5.10.

Úterý

18:00

Za Bohumila Máče a sourozence

7.10.

Čtvrtek

18:00

Za rodiče Trummerovy, zetě Josefa Martínka, vnuka Radka
a Jana Karola

8.10.

Pátek

18:00

Za Františka Ondráška, sestru, rodiče celé přátelstvo a duše
v očistci

2.10. Pam. Svatých andělů strážných

10.10.

Neděle

8:00

Za farnost

3.10. 27. neděle v mezidobí

12.10.

Úterý

18:00

Za Karla a Terezii Šimkovy, sourozence a ostatní přátelstvo

14.10.

Čtvrtek

18:00

Za rodinu Glaserovu, Lieslerovu a za Františka Peterku a sestru

15.10.

Pátek

18:00

Za rodinu Vaclavíkovu

17.10.

Neděle

19.10.

Za farnost

Za farnost

Ř Í J E N
1.10. Pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše

4.10. Pam. sv Františka z Assisi
7.10. Pam. Panny Marie Růžencové
10.10. 28. neděle v mezidobí

10:00

Za farnost, pro rodiny s dětmi

Úterý

18:00

Za rodinu Mikešovu, Kolářovu, Hrdličkovu a Mikšátkovu

21.10.

Čtvrtek

18:00

Za rodiny Syslovy, Vaclíkovy a za duše v očistci

17.10. 29. neděle v mezidobí

22.10.

Pátek

18:00

Za rodiče Trestrovy, syna Františka, snachu a rodiče z obojí strany

18.10. Svát. sv. Lukáše, evangelisty

24.10.

Neděle

8:00

Za farnost

31.10.

Neděle

8:00

Za farnost

3.10.

Neděle

9:45

10.10.

Neděle

9:45

13.10.

Středa

18:00

17.10.

Neděle

9:45

24.10.

Neděle

9:45

31.10.

Neděle

9:45

Bohoslužba slova
Za rodinu Pechingerovu a rodinu Šubovu
Za Tomáše a Boženu Kleinovy a za Radko Kleina Jánského
Bohoslužba slova
Bohoslužba slova
Za Miroslava Kopta, jeho rodiče a rodiče Syslovy a syna Jana

3.10.

Neděle

9:45

10.10.

Neděle

9:45

17.10.

Neděle

9:45

24.10.

Neděle

9:45

30.10.

Sobota

18:00

31.10.

Neděle

9:45

3.10.

SOBĚNOV

8:00

Za Josefa a Marii Petrovy a rodiče z obojí strany

Liturgický kalendář

1.10.

Neděle

11:00

6.10.

Středa

18:00

10.10.

Neděle

11:00

17.10.

Neděle

11:00

24.10.

Neděle

11:00

31.10.

Neděle

11:00

10.10.

Neděle

11:00

20.10.

Středa

18:00

23.10.

Sobota

14:30

15.10. Pam. sv. Terezie od Ježíše

24.10. 30. neděle v mezidobí
28.10. Svát. sv. Šimona a Judy
31.10. 31. neděle v mezidobí
Guercino: Sv. František s andělem
hrajícím na housle

Za Václava Šimka, jeho manželku Annu a syna Václava a rodiče
z obojí strany.

Bohoslužba slova
Bohoslužba slova

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

Bohoslužba slova

Kostel Panny Marie v Hájku Pouť
Za Josefa Perouta, dceru Ivanku, rodiče Peroutovy, Bohdalovy,
Širůčkovy, Marii Liškovou, Josefa a Věru Kotvovy a ostatní zemřelé
přátele
Za Bohunku Oltovou, rodiče Mrázovy, rodiče Oltovy, jejich dceru
Libuši, vnuka Petra a celé přátelstvo
Bohoslužba slova
Bohoslužba slova
Za Viktora Sýkoru, rodiče a sourozence z obojí strany
Za Jaroslava a Terezii Komendovy, rodiče a sourozence z obojí strany
Markvartice Za farnost, posvícení
Ločenice Mše svatá v kapli
Nesměň Svěcení kříže

31. října konec letního času!
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

