Měsíční zpravodaj farností Velešín, Besednice a Soběnov

Prosinec 2007

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ
Advent – slovo, které nás naplňuje příjemnými
vzpomínkami na dobu nabitou energií blížících se
Vánoc – času, který už od dětství milujeme.
Tajemné slovo advent znamená příchod. Příchod Krista
na tento svět, do našeho limitovaného času. Příchod
Ježíše Krista, Pána dějin, toho, který je Alfa i Omega,
počátek i konec. Ten první příchod se už v čase
uskutečnil „A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi“ (srov. Jan 1,14). A ten druhý příchod Krista ve
slávě na konci časů, ve víře v Jeho slovo, očekáváme.
První příchod si v adventní době připomínáme, a tím
si oživujeme vztah k milosrdnému a milujícímu Bohu.
Druhý příchod však skutečně čekáme, ať budeme na
živu v tomto pozemském čase nebo budeme mrtvi
tomuto času, kdy z běhu dějin vystoupíme, protože Pán
dějin přijde jako soudce živých i mrtvých.

P. Martin

Liturgický kalendář
P R O S I N E C
2.12. 1. neděle adventní
6.12. Pam. sv. Mikuláše
7.12. Pam. sv. Ambrože
8.12.

Slav. Neposkvrněného
početí P. Marie

9.12. 2. neděle adventní
13.12. Pam. sv. Lucie
14.12. Pam. sv. Jana od Kříže
16.12. 3. neděle adventní
23.12. 4. neděle adventní
24.12. Štědrý den
25.12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
26.12. Svátek sv. Štěpána
27.12. Svátek sv. Jana apoštola
28.12. Svátek sv. Mláďátek
30.12. Svátek sv. Rodiny

DUCHOVNÍ SLOVO OTCE MARTINA
PORTUS v překladu z latiny znamená „Přístav“. Slovo přístav evokuje
v naší mysli pocit bezpečí, místa kde naleznu odpočinek po namáhavé,
nebezpečné plavbě, místa zakotvení, místa, kde se setkám s lidmi, kteří
mě znají, a kteří mě očekávají. Tedy prostor, kde mohou mít lidé k sobě
blíž.
Toto všechno chce postihnout PORTUS – náš nový měsíční zpravodaj
farností Velešín, Besednice a Soběnov, které nyní patří do společné

ZPOVĚDNÍ DEN

duchovní správy.
Myšlenkou založit farní zpravodaj se už zabýval můj tragicky zesnulý

Advent = Příchod. Každý příchod nutně
vyvolává jednu důležitou reakci, a to
přípravu. Čekám-li skutečně vzácnou
a milou návštěvu, nedá mi to, abych se
na ni nezačal připravovat. Nutí mě to,
a dokonce radostně, uklízet, zdobit
a shánět něco, čím bych očekávanou
návštěvu pohostil. Děje-li se toto
přirozeně v rovině vnější, čím přirozenější by to mělo být v rovině
duchovní.
V sobotu 15.12. 2007 máte možnost přijmout Svátost smíření a tak
přijmout pomoc očištění od hříchů od
samotného Boha. Zkušenost ukazuje,
že lidské nitro pak je schopno plněji vnímat jedinečnou atmosféru vánoční radosti a pokoje.
Velešín:
na děkanství od 10.00 do 12.00 hodin
Soběnov:
v kostele od 14.00 do 16.00 hodin
Besednice:
v kostele od 16.00 do 18 hodin

předchůdce P. Jiří Jeřábek, O. Melit. Účelem našeho zpravodaje je informovat o dění a aktivitách ve farnostech a také duchovní povzbuzení.
V obsahu zpravodaje (který je stále ve fázi vývoje) naleznete informaci
k liturgické době, kterou budeme v daném měsíci prožívat, duchovní
slovo, okénko pro ministranty a okénko pro děvčata, kteří se
pravidelně scházejí ve Velešíně na děkanství. Dále katechetické
okénko pro děti a dětské mše sv., okénko pro Velešínský chrámový
sbor, okénko velešínské Charity, okénka společenství Rodin, Vincencského, Fatimského, atd. Na závěr budou informace o bohoslužbách
a úmyslech, za které budou slouženy v daném měsíci. Proto je nutné,
abyste vždy v posledním týdnu od třetí neděle v měsíci nechali zapsat
intence v zakristii.
Věřím, že náš zpravodaj bude přínosem v životě našich farností a svým
obsahem poslouží a povzbudí vás, kteří se aktivně zapojujete do služby
Bohu a bližním, tak i vás, kteří díky nemoci a vysokému stáří nesete
kříž fyzického odloučení a sloužíte svými modlitbami, oběťmi a dary.
V královské modlitbě Otče náš se modlíme: „Přijď království tvé …“
a sám Kristus a apoštolové nás v Evangeliu vybízí, abychom pomáhali
budovat a šířit Boží království. Proto vnímám vaše osobní nasazení ve
všem, co se děje v našich farnostech jako snahu odpovídat na toto Boží
volání.

Svátostí smíření vám poslouží
vikář P. Václav Pícha z Č. Krumlova,
P. Andrzej Urbisz z Křemže,
P. Ivan Marek Záleha O.Praem. ze Světlíku a P. Martin Bětuňák z Velešína.

Děkuji nově vznikající redakční radě Portusu za aktivní spolupráci
a vyprošuji vám všem Boží požehnání.

V Kristu váš P. Martin

CHRÁMOVÝ SBOR
Při chrámu Sv. Václava ve Velešíně existuje smíšený chrámový sbor. Jeho novodobé kořeny sahají do poloviny minulého
století. V roce 1940 byl založen malý pěvecký sbor, který měl 12 zpěváků pod vedením Marie Konrádové – Vaclíkové.
Zpíval při bohoslužbách na Vánoce, velikonoce a mariánských pobožnostech.
Dnes Velešínský chrámový sbor čítá 55 zpěváků pod vedením sbormistrové Marie Peškové, který zkouší pravidelně
každou neděli odpoledne na děkanství.
Sborovým varhaníkem je Vladimír Jantač.
Při chrámovém sboru existuje malý smyčcový orchestr v počtu 17 hudebníků, které
taktéž vede Marie Pešková. Sbor doprovází
slavnostní bohoslužby během liturgického
roku a pořádá koncerty duchovní hudby po
celé republice a je zván na koncerty i do
zahraničí.

SBOROVÝ DIÁŘ
2.12. Velešín 17.00 hodin

Otevírání adventu – Vránkovy koledy u vánočního stromu

24.12. Velešín 22.00 hodin

Půlnoční mše svatá – J.J. Ryba : „Hej mistře“

25.12. Velešín 8.00 hodin

Hod Boží vánoční – Slavnost Narození Páně – Missa Pastoralis

30.12. Velešín 17.00 hodin

Vánoční koncert v kostele – Jiří Pavlica: Missa brevis

FARNÍ CHARITA VELEŠÍN
Toto okénko je připraveno pro informace farní charity Velešín.

FATIMSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Toto okénko je připraveno pro informace Fatimského společenství, které se schází vždy třináctého dne v měsíci
a pravidelně se účastní první sobotu v měsíci mariánské poutě na Lomeček.

VINCENCSKÉ SPOLEČENSTVÍ SV. VÁCLAVA
Vznik ve Velešíně v roce 1993, v jižních Čechách v roce 1991.Vedení se ujala paní učitelka Marie Havlová. S funkcí
skončila v roce 2001.
Společenství se stará po vzoru sv. Vincence z Pauly o nemocné a lidi v nouzi. Navštěvuje staré lidi v Domovech důchodců
a pacienty v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Organizuje humanitární pomoc a účastní se Misijního díla. Mecenášem
tohoto hnutí je servitský řád v Rakousku.
Do názvu jsme přidali sv. Václava - patrona české země a této farnosti.

SPOLEČENSTVÍ RODIN
V našich farnostech se schází několik modlitebních společenství. V tomto okénku se budou objevovat informace o nich
a také termíny jejich setkání.

Velešín
Společenství rodin, nejbližší setkání 14.12. v 20.30 hod (kontakt Jana Vaclíková 728 079 522)
Besednice
Společenství rodin, nejbližší setkání 8.12. v 20.30 hod u Paťhů. (kontakt Ludmila Paťhová 724 233 772)
Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha 739 528 248)

KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN

SCHŮZKY DĚVČAT
Dne 3. listopadu 2007 se uskutečnila
první dlouho očekávaná schůzka
děvčat. Protože chlapci – ministranti
už se schází více než rok, přišla tentokrát řada také na děvčata. Sešlo se
téměř 20 dívek ve věku od šesti do
patnácti let. Schůzku zahájil p. Martin
Bětuňák a pak předal režii Vlaďce
Mikešové a Evě Opekarové, které měly
pro děvčata nachystaný program.
Společně jsme se seznámily, hrály

Ministranti všech našich farností se už skoro rok schází pravidelně jednou

různé hry a zpívaly. Nechybělo ani

měsíčně na svých schůzkách.

malé občerstvení. Celou schůzku jsme

Na tomto místě bychom chtěli seznamovat všechny farníky s tím, co se na

zakončily krátkou modlitbou, která by

našich setkáních děje nebo jaké plánujeme další akce.

nás měla provázet až do dalšího

Na našich schůzkách se snažíme zdokonalit v ministrantské službě, sezna-

setkání. To se uskuteční v sobotu

mujeme se s událostmi a postavami z Bible a hlavně hrajeme různé hry.

1. prosince 2007 od 14 hodin opět na

Všichni chlapci jsou rozděleni do hradních rodů, které mají své hrady a erby.

faře. Program bude tentokrát trochu

V dalším čísle našeho listu vás seznámíme se členy jednotlivých hradních

vánoční, protože budeme společně

družin.

zdobit vánoční perníčky. Těšíme se na
další schůzku, zvány jsou samozřejmě
Družina z hradu Rejtštejna má v erbu
zlatou podkovu v zeleném poli.

i další děvčata, která by měla zájem
mezi nás přijít.

Vartemberk má ve znaku
stříbrnou věž na modrém
pozadí.

Chlapci z hradu Šelmberk
mají na štítech zlatou tlapu
šelmy v červeném poli.

Znak pánů z Volfštejna tvoří černá
hlava vlka ve zlatém poli.

KATECHETICKÉ OKÉNKO

PLÁNOVANÉ AKCE

Advent

Velešín
2.12. (10.00 hod) Mše svatá pro rodiny s dětmi
(setkání na faře po mši svaté)

je doba přípravy na Ježíšovo narození
a patří k ní také výzva ke změně smýšlení, změně
chování a jednání. Jsme vybízeni k obrácení se
k dobrému. Ale neznamená to, že jen v době před
Vánocemi budeme lepší, a po Vánocích budeme
zase jako dřív.
Biblickou postavou vyzývající ke změně smýšlení
byl Jan Křtitel. Přečtěte si o něm v Evangeliu podle
Lukáše v první kapitole, verše 57-80 a v Evangeliu
podle Matouše ve třetí kapitole, verše 1-8.

NA PROSINEC
26.12. (10.00 hod) Mše svatá pro rodiny s dětmi
(setkání na faře po mši svaté)
Besednice
23.12. (9.45 hod) Mše svatá pro děti
23.12. (17.00 hod) Živý Betlém, u kostela
24.12. (16.00 hod) Štědrý den,
bohoslužba slova

Pak už bude pro vás hračka vyluštit křížovku.
Tajenku si napište na papír, podepište svým
jménem a určitě nezapomeňte přinést na nejbližší
mši svatou pro děti, kde bude jeden z vás vylosován a odměněn.

Jan Křtitel byl poslední…
Jeho maminka se jmenovala…
Jeho otcem byl…
Ve Starém zákoně mluví o Janu Křtiteli prorok…
Místem, kde Jan žil, byla…
Jana dal popravit král Herodes zvaný…
Zvíře, z jehož srsti měl Jan šaty, se jmenuje…
Jan křtil lidi z celého Jeruzaléma i z…
Jan jedl kobylky a…

A pro ty, kdo rádi malují, ještě jeden úkol. Zkuste
namalovat postavu Jana Křtitele. Své obrázky
přineste také s sebou. Uděláme si krásnou výstavu.

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA PROSINEC 2007

Velešín

Besednice

Soběnov

2.12.

Neděle

4.12.

8:00

Za farnost

10:00

Za farnost – pro rodiny s dětmi

Úterý

17:00

Za Františka a Františka Radovi a duše v očistci

6.12.

Čtrtek

17:00

Za Jana Uretschlegera, manželku a rodiče

7.12.

Pátek

17:00

Za Annu Strapkovou a celé přátelstvo

9.12.

Neděle

8:00

Za farnost

11.12.

Úterý

17:00

Za Marii Paťhovou a rodiče z obojí strany

13.12.

Čtvrtek

17:00

Za E. Polickou, manžela, bratra Bernarda a paní Polívkovou

14.12.

Pátek

17:00

Za Jaroslavu Podholovou, V. Jantače a celý rod

16.12.

Neděle

18.12.

Úterý

17:00

Za p. Kukolíka a matku, za rodinu Čurdovu a Šedivých

20.12.

Čtvrtek

17:00

Za Emilii Kazdovou, jejího manžela a celý rod

21.12.

Pátek

17:00

Za rodinu Bůžkovu, Kamarýtovu a Koidlovu

23.12.

Neděle

8:00

Za farnost

24.12.

Pondělí

22:00

Za farnost

25.12.

Úterý

8:00

Za farnost

26.12.

Středa

10:00

30.12.

Neděle

8:00

Za farnost

2.12.

Neděle

9:45

bohoslužba slova

9.12.

Neděle

9:45

Za Marii Paťhovou a rodiče z obou stran

16.12.

Neděle

9:45

Za Marii a Františka Řehoutovi a rodiče z obou stran

23.12.

Neděle

9:45

Za Anežku Šímovou, jejího manžela, rodiče a syna Václava

25.12.

Úterý

9:45

Za Marii Jezvíkovou, její rodiče a sourozence

30.12.

Neděle

9:45

Za Františka Placha, sestru Marii, švagra Jana a rodiče z obou stran

8:00

Za farnost

Za farnost – pro rodiny s dětmi

2.12.

Neděle

11:00

bohoslužba slova

5.12..

Středa

17:00

Za Kašpara a Marii Čurdovi a celé přátelstvo

9.12.

Neděle

11:00

Za Josefa a Marii Zemanovi, syna Josefa a celé přátelstvo

12.12.

Středa

17:00

Na úmysl dárce

16.12.

Neděle

11:00

Za Františka Drdáka, bratra, rodiče a za rodiče Hruškovi a děti

19.12.

Středa

17:00

Na úmysl dárce

23.12.

Neděle

11:00

Za Matouše a Marii Holbovi, rodiče a sourozence z obojí strany

25.12.

Úterý

11:00

Za Marii a Jaroslava Jelenovi, rodiče a sourozence z obojí strany

30.12.

Neděle

11:00

Za Ondřeje Wortnera, rodiče, manželku, sourozence a celé přátelstvo

POŘAD BOHOSLUŽEB – VÁNOČNÍ SVÁTKY
Velešín
Soběnov
Besednice
Soběnov
Besednice

8.00
9.45
11.00
15.00
16.00

Velešín

22.00

Úterý
25.12.

Velešín
Besednice
Soběnov

8.00
9.45
11.00

Slavnost Narození Páně
(Zasvěcený svátek)

Středa
26.12.

Velešín

10.00

Svátek sv. Štěpána
Mše sv. pro rodiny s dětmi

Neděle
30.12.

Velešín
Besednice
Soběnov

8.00
9.45
11.00

Svátek Svaté Rodiny

Pondělí
31.12.

Velešín

15.00

Adorace na poděkování za uplynulý
rok 2006 a svátostné požehnání

Úterý
1.1.

Velešín
Besednice
Soběnov

8.00
9.45
11.00

Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Zasvěcený svátek)

Neděle
23.12.

Pondělí
24.12

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Besednice a Soběnov
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4. neděle adventní
Bohoslužba slova před Štědrým večerem
Bohoslužba slova před Štědrým večerem
Půlnoční mše sv.
Vigilie Slavnosti Narození Páně

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin Bětuňák, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha,
Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, David Hibsch, Ludmila
Paťhová, Pavla Říhoutová, Eva Opekarová, Marie Pešková.

