MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV

BŘEZEN 2008

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ
Zahájili jsme dobu velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, a prosíme, abychom hlouběji
pronikli do Kristova vykupitelského díla, které je Boží odpovědí na hřích člověka. Než budeme mluvit
o hříchu, který je středem pozornosti dnešního prvního čtení, všimněme si Boží lásky a dobroty, která
stvořila člověka a vytvořila pro něho líbeznou zahradu s chutnými plody. Zároveň dala člověku jakýsi –
řečeno slovy dnešního světa – návod k použití, aby o ten skvělý dar nepřišel. Naproti tomu nepřítel člověka
ukazuje jiný obraz Boha: Bůh vám zakazuje, omezuje vás, nepřeje vám. Jak často
narážíme právě na tento ďábelský obraz Boha ve světě! Jak moudré by bylo,
kdybychom takový obraz nepřejícího Boha dovedli odmaskovat a hned
pojmenovat jeho autora! Snadněji bychom se orientovali a zbavili se
řady pokušení a problémů. Ďábel, který je otcem lži od počátku, začíná zpochybňováním dobrého Boha a probouzením zvědavosti.
Zkušenost Evy ukazuje, že diskutovat s ním je nebezpečné, je to vlastně
přistoupení na jeho lstivou metodu, přijetí jeho stylu a prostředků boje,
začátek prohry. Naopak, zůstaneme-li na poli důvěřování Bohu, nemá
možnost nad námi vítězit, protože on na pole důvěry Bohu nikdy
nevstoupí.
Co je tedy hřích? Odvrácení od Boha, provinění proti
rozumu, pravdě a zdravému svědomí, kterým urážíme
Boha, škodíme sobě a často i jiným, kazíme vzájemné
vztahy.
Je rozdíl mezi chybou a hříchem? Obojí může být stejně
špatné či škodlivé, ale chybu je možné udělat z neznalosti či slabosti, zatímco hříchem se stává každá
chyba, když je vědomá a dobrovolná.
Jsou všechny hříchy stejně závažné? Jde-li o přestoupení Božího zákona v důležité věci s plným vě-

domím a plným souhlasem, naprosto dobrovolně, mluvíme o hříchu těžkém či smrtelném. Ostatním říkáme
všední. Neznamená to však, že všední hřích není nebezpečný. Snad můžeme použít přirovnání k tělesnému
zranění, které může být smrtelné, vážné nebo lehké, ale i to nejlehčí může být nebezpečné, když se neošetří.
Proto je třeba vyhýbat se každému hříchu, a pokud do něj upadneme, je nutné co nejrychlejší ošetření
upřímnou lítostí a nápravou postoje. K uzdravení těžkých hříchů je nutná i svátost smíření, nebo alespoň
dokonalá lítost s povinností jít ke zpovědi při nejbližší příležitosti. V těžkém hříchu nesmíme jít ke svatému
přijímání, bylo by to svatokrádežné. Ale ani lehké hříchy nesmíme zlehčovat. Svatý Augustin o nich říká:
Považuješ je za nic, když je vážíš, ale jaká hrůza, když je počítáš! Mnoho lehkých věcí, když je dáš dohromady, tvoří jednu těžkou: mnoho kapek naplní řeku a mnoho zrnek tvoří hromadu. Jaká naděje tedy
zbývá? Především jít ke zpovědi.
Hřích strhává k dalšímu hříchu. Opakování stejných hříchů plodí neřest. Z toho plynou zvrácené náklonnosti, které zatemňují svědomí a oslabují vůli. Někdy hovoříme o hlavních hříších, jinak bychom je mohli
nazvat kořeny hříchů, z nichž rostou ty další hříchy a neřesti. Jsou to: pýcha, lakomství, smilstvo, závist,
nestřídmost, hněv a lenost.
Písmo mluví o hříchu proti Duchu Svatému, který nebude nikdy odpuštěn. Co se tím myslí? Boží milosrdenství je bez hranic, ale když se někdo nechce dát na pokání, odmítá odpuštění a spásu nabízenou Duchem
Svatým, směřuje k zatvrzelosti a věčnému zavržení. Pokud změní svůj postoj včas, může dosáhnout
odpuštění také.
Katechetická tradice zná i hříchy do nebe volající: bratrovraždu, sodomský hřích, nářek utiskovaných,
cizinců, vdov a sirotků a nespravedlnost vůči zaměstnancům.
Hřích je sice osobní skutek nebo zanedbání, ale kromě toho můžeme mít odpovědnost i za hříchy jiných,
když se na nich přímo a dobrovolně podílíme, když je nařídíme, nebo schvalujeme, či k nim radíme, nebo
jim nezabráníme, když je to naší povinností, když chráníme a kryjeme ty, kteří páchají zlo.
Hříchy mohou vést i ke vzniku hříšných společenských poměrů a struktur, jako jsou krutovlády,
nespravedlivé sociální systémy, mafiánské struktury, systémy úplatků a ničení veřejné morálky. Pak mluvíme o strukturách hříchu a o sociálním hříchu.
V postní době je dobré si toto uvědomit a nazvat věci pravým jménem, abychom se mohli odhodlat
k nápravě. Vědomí hříchu by nás nemělo deptat. Čím více si uvědomujeme spoutání hříchem a jeho
důsledky, tím více v nás může růst touha po Vykupiteli. Jestli Bůh z lásky svět stvořil, z ještě větší lásky jej
vykoupil. Každému chce dát účast na svém vítězství. Jeho milosrdenství je věčné a jeho láska trvá na věky.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

JMENOVÁNÍ MONS. PAVLA POSÁDA POMOCNÝM SVĚTÍCÍM BISKUPEM
ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE
Papež Benedikt XXVI. jmenoval 26.1.2008 biskupa Pavla Posáda, který byl dosud biskupem litoměřickým,
světícím biskupem českobudějovické diecéze a udělil mu titulární stolec ve Ptuji (Slovinsko). Jmenování
bylo zveřejněno v sobotu 26.1.2008 ve Vatikánu.
Pavel Posád byl jmenovám biskupem 24.12.2003 a biskupské svěcení přijal 28.2.2004.
Mons. Pavel Posád se narodil 28.6.1953 v Budkově, okres Třebíč. Pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově
téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali
v zemědělství.
Po ukončení základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po
maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích.
Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26.6.1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro
brněnskou diecézi.
Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně – Židenicích
a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po dvou letech byl na
žádost tehdejší státní zprávy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okr. Břeclav. V 1989 byl ustanoven
duchovním správcem v Třešti. Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech
letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Kromě výchovy
bohoslovců se věnoval formaci kněží a stálých jáhnů brněnské diecéze až do jmenování litoměřickým biskupem.

Slavnostní uvedení do služby proběhne při mši svaté v sobotu 8. března 2008 v katedrále
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích v 10 hodin.

MASOPUSTNÍ FARNÍ PLES
V pátek 1.2. 2008 se konal 2. farní ples v prostorách restaurace u Zlaté podkovy ve Velešíně. Tentokráte to byl ples
maškarní. Týden poté začalo období postní a maškarní ples tak v nejlepší možnou dobu navázal na tradici masopustních
rejů a taškařic.
Přípravné práce probíhaly za spolupráce několika (tedy spíš většího množství) farníků na faře u P. Martina. A věřte, že
každý musel přiložit ruku k dílu.
Pak již nastal den D. A s ním otázky, jak to dopadne? Osloví vůbec farníky a ostatní hosty ono slovo MAŠKARNÍ? Dokáží
si dnes ze sebe udělat legraci? Budu-li mluvit za sebe osobně, tak jsem si to ještě čtvrt hodiny po zahájení plesu nemyslela.
Jedna vodnice spolu s břišní tanečnicí prodávají lístky a to je zatím vše. Tyhle moje obavy se ale rozplynuly s elegantním
naklusáním fotbalového mužstva, příjezdu zdravotního personálu spolu s lékařem (první pomoc se vždy hodí). Příchod
po zuby ozbrojeného a jedlemi maskovaného příslušníka pozemních ozbrojených sil už mě nenechal na pochybách, že
ples bude fajn.
Předtančení ve stylu standardních tanců bylo velice profesionální a patří zajisté k tomu, co na plese má být. Skupina
country tanečníků předvedla ukázku tanců včetně barové scénky z divokého západu. Oběma formacím tleskám.
Překvapením plesu bylo vystoupení folklórního souboru „Radost“, tj. taneční, zpěvácké a muzikantské, v originálních
doudlebských krojích, o jejichž historii jsme se dozvěděli více z výkladů P. Martina a Zuzany Janišové. Páter Martin však
nebyl v kroji doudlebském, ale ve „svém“ valašském.
A co tombola? Bezva, obrovská a hodnotná. Dík všem, kteří přispěli, a že jich bylo….
A nakonec, pominu-li již výše zmiňované zpestření plesu a samozřejmě rej masek a tanec při hudbě kapely, vyhlášení
tří nejlepších masek plesu, kde cena pro vítěze byla…uzené sele! Mňam……
A závěr?
Prima akce, která patří k životu ve farnosti, přiložení ruky k dílu, přispění darem do tomboly nebo koupě lístku i bez
účasti na plesu.
Díky všem!

(leši)

Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: zdenek.vaclik@centrum.cz
http://farnostvelesin.sweb.cz/

WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

FARNÍ CHARITA VELEŠÍN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – OHLÉDNUTÍ A PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 4. a 5. ledna 2008 proběhla ve Velešíně a v přilehlých obcích Tříkrálová sbírka. Do ulic vyšlo
dohromady 16 dětí za doprovodu šesti dospělých. Chtěla bych touto cestou poděkovat Marušce
Ondráškové, Kájině Radové, Pepovi Mikešovi, Honzíkovi, Kubíkovi a Bětce Vaclíkovým, Pavlovi Hrdému,
Fandovi a Klárce Persánovým, Simonce Cibulkové, Verče Valentové, Hance Tučkové, Renatce Švecové,
Filipovi Vítů, Magdalence Votíkové a Tomášovi Novotnému za jejich trpělivost a nadšení, se kterým chodili
od domu k domu a zpívali My tři králové jdeme k Vám... Dík patří také dospělým: Zdeňce Kleinové, Růženě
Hrdé, Zuzaně Levé, Heleně Persánové a Vlaďce Mikešové, které malé krále doprovázely a celou akci pomohly zorganizovat. Poděkování ale patří hlavně všem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli a postarali se
tak o neuvěřitelnou finanční částku 42.160 Kč, která bude rozdělena na několik dobročinných účelů.
Ale o tom zase někdy příště...

(mikl)

SPOLEČENSTVÍ

Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová 724 233 772), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha 739 528 248)

Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková 728 079 522)

KATECHETICKÉ OKÉNKO

PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN
Velešín
30.3. (10.00 hod) Mše svatá pro rodiny s dětmi
(setkání na faře po mši svaté)

Besednice
23.3. (9.45 hod) Mše svatá pro děti

SCHŮZKY DĚVČAT
9. února se uskutečnila další schůzka dívek, které se opět těšily na krásně strávené odpoledne. I když se nás sešlo o něco
méně, čas strávený spolu jsme si velice užily. Odpoledne jsme vyplnily hrou, která sklidila velký úspěch. Spočívala v tom,
že jsme uplatňovaly své dovednosti, jak vyjádřit určité slovo, aniž bychom ho vyslovily. Další část jsme pak věnovaly
hře na pantomimu ve stylu bývalého zábavného pořadu „Kufr“. Na úplný závěr jsme si zazpívaly a netradičně se pomodlily. Mezi děvčaty kolovala svíčka a každá z nás pronesla prosbu a své díky. Podle mého se schůzka opět vydařila
a už se těším na další, která se bude konat 1. března ve 14 hodin.
(kaja)

KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN
V sobotu 9. února jsme měli, kromě her a hodnocení či rozdělování ministrantských služeb,
na programu zkoušku prvních odvážných, kteří chtěli dosáhnout Řádu svatého Jiří. Jedná se
o první stupeň ministrantských zkoušek v naší Legii svatého Michaela, kterou tvoří velká část
ministrantů ze všech tří farností, spravovaných otcem Martinem. Další schůzka bude v sobotu
15. března od devíti hodin.

MINISTRANTSKÁ ZKOUŠKA NA ŘÁD SVATÉHO JIŘÍ
První možnost složení této zkoušky se naskytla na ministrantské schůzce dne 9. 2. 2008. Tento den jsme se odvážili podstoupit zkoušku dva: Jan ze Šelmberka a Pavel z Volfštejna.
Zkouška se skládala ze znalosti životopisu vybraného světce, z popisu kostela, předmětů používaných při mši svaté
a z popisu částí mše svaté, dále z popisu ministrantského, jáhenského, kněžského a biskupského roucha a rádcové a otec
Martin měli posoudit snahu o dobré chování. Oba jsme zkoušku nakonec složili a získali jsme právo nosit odznak (na
běžném oděvu) a řád sv. Jiří (pouze při bohoslužbě).
(java, paro)

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA BŘEZEN 2008
2.3. Neděle

8:00 Za farnost

9.3. Neděle

8:00 Za farnost

11.3. Úterý

17:00 Za Františku Mašatovou

13.3. Čtvrtek

17:00 Za rodinu Douchovu, Švecovu a celé přátelstvo

14.3. Pátek

17:00 Za Josefa a Marii Petrovy, rodiče a sourozence

VELEŠÍN

16.3. Neděle
18.3. Úterý

17:00 Za Václava Jaroše, jeho rodiče a rodáky z Netřebic

20.3. Čtvrtek

18:00 Za farnost

21.3. Pátek

18:00 Obřady Velkého pátku

22.3. Sobota

20:00 Za farnost

23.3. Neděle

8:00 Za farnost

BESEDNICE

16.3. KVĚTNÁ NEDĚLE
20.3. ZELENÝ ČTVRTEK
21.3. VELKÝ PÁTEK
22.3. BÍLÁ SOBOTA

8:00 Za Josefa Jandu a Josefa Foitla, rodiče a sourozence

25.3. Úterý

17:00 Za rodinu Šebánkovu a Machovu

27.3. Čtvrtek

17:00 Za Jana a Annu Ondřichovy, rodiče a sourozence

28.3. Pátek

17:00 Za důstojného pána P. Josefa Jílka, rodiče a sourozence

30.3. Neděle

BŘEZEN

8:00 Za farnost

24.3. Pondělí

SOBĚNOV

Liturgický kalendář

23.3.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

8:00 Za farnost
10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi
Za Janu Jezvíkovou, jejího manžela, dceru Marii, Anežku, syna Ludvíka, Josefa a duše
v očistci

2.3. Neděle

9:45

9.3. Neděle

9:45 Za Růženu Jezvíkovou, její rodiče, bratra Jiřího a duše v očistci

16.3. Neděle

9:45 Za manžele Šindelířovy, rodiče Lysákovy a jejich tři syny

23.3. Neděle

9:45 Za Jana Douchu, prarodiče Růženu a Josefa Vaclíkovy a strýce Jana Vaňka

30.3. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

2.3. Neděle

11:00 Za Františka Jánu, sestru, rodiče, rodiče Hosenseidlovy a děti

9.3. Neděle

11:00 Za rodiče Zemanovy a syna Josefa

12.3. Středa

17:00

16.3. Neděle

11:00

19.3. Středa

17:00

23.3. Neděle

11:00 Za Bohumila Stejskala, bratra, rodiče, rodiče Drdákovy a dva syny

30.3. Neděle

11:00 Bohoslužba slova

Za Josefa a Annu Slámovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo,
dceru Boženu, a za Jana Netočného a vnučku Janičku

KAPLE PANNY MARIE V HÁJKU U SOBĚNOVA
24.3. Pondělí

11:00

Za P. Františka Kašíka, P. Petra Mikeše, P. Václava Koška, P. Antonína Staňka, P. Václava
Frolíka, P. Jiřího Jeřábka a ostatní kněze, kteří zde a v besednické farnosti působili.

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger,
Jana Vaclíková, Lenka Šimánková, Hana Opekarová, Karla Radová,
Jan Vaclík, Pavel Rouha, Michaela Kleinová.
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