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DOBA VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ
Vrcholem a středem křesťanské liturgie je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání
Páně“. Toto třídenní začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval
o velikonoční neděli. Svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou,
Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.
Mnohdy se bohužel pozornost v těchto dnech soustředí především na Ježíšovo utrpení a smrt a oslava vzkříšení se dostává do
pozadí. Velký pátek a Velikonoční noc jsou ale dvě stránky
téže skutečnosti: bez smrti není zmrtvýchvstání, smrt
je jen bránou do slávy. Proto tvoří tyto svaté dny ve skutečnosti den jediný.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního
dne po sobotě“ (sobota byla podle
židovského kalendáře posledním dnem
týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil
Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto
se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému
„lámání chleba“ a tento den nazvali
„dnem Páně“. Každá neděle v roce je
tedy „oslavou Velikonoc“ – zvláštním
zpřítomněním Kristova vykupitelského
činu. Jedině z něho můžeme čerpat
posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

VELIKONOČNÍ RADOST
„Neplač! Hle, zvítězil Lev z Judova kmene…!

Zj 5,5

Jeden básník si představoval, co vyprávěl římský setník přítomný onoho dne na Kalvárii:
„Nikdy nebyla smrt, jako tato, a teď jsem si to uvědomil … On nebojoval se smrtí, smrt byla jeho služkou,
ne jeho paní. Nebyl jako poražený člověk … Na kříži sváděl bitvu s něčím mnohem vážnějším než s trpkými jazyky farizeů. Ne, jeho bitva byla něco jiného. Nakonec vyrazil mocný vítězný výkřik. Všichni se
tázali, co to je, ale já něco vím o krutých bojích a bojujících. Poznám výkřik vítěze mezi tisíci!“
(Srov., F. Topping, An Impossible God)
Vítězstvím je právě ona smrt přijatá v naprosté poslušnosti k Otci a z lásky k lidem. Podle evangelisty Jana
Zmrtvýchvstání Páně jen vyneslo skryté vítězství dobyté na kříži. Ježíš Kristus je vítěz, protože je oběť –
Beránek Boží, který snímá hříchy celého světa a lidských dějin. Skrze Něho usmířil Bůh se sebou celý svět,
On je Alfa i Omega, Počátek i Konec, On je Cesta, Pravda a Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Něho
(Srov. J 14,6).
Velikonoce jsou nádherným liturgickým vyjádřením radosti a vděčnosti společenství Kristovy církve za
tento nevýslovně cenný dar Boží lásky. Každý křesťan je zván k účasti na největší slavnosti celého liturgického roku. Usilujme být živými ratolestmi na Kmeni Kristova mystického těla, aby nás zaplavila radost
a milost Boží jako životodárná míza.

V Kristu váš P. Martin

V Hájku u Soběnova bude mše svatá v pondělí velikonoční 24.3. v 11 hodin.

OKÉNKO CHRÁMOVÉHO SBORU
Také o letošních Velikonocích zaznělo několik skladeb v podání chrámového sboru a orchestru. Na Květnou
neděli to byly Pašije sv. Matouše, dále Improperia skladatele G. P. Palestriny a orchestr zahrál dvě
skladby J. S. Bacha – Gavota a Sarabanda.
Během velkopátečních obřadů zazněly Pašije sv. Jana.
Konečně v neděli na Boží hod velikonoční zpíval sbor v doprovodu orchestru Missa in honorem Josepha
Haydna, Alleluja od G. P. Palestriny a slavnostní Aleluja, které složil G. F. Händel.

SLAVNOST KŘTU

PRVNÍ SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ

Po dlouhé době můžeme být o letošních Velikonocích svědky přijetí
svátosti křtu dospělého. Katechumenku, paní Zuzanu Janišovou, na
tuto nádhernou událost připravoval
P. Martin celý rok. Při křtu si zvolila
jméno Magdaléna.
Je to jistě radostí a povzbuzením pro
celou naši farnost. A tak jako dobrá
rodina přijímá každé své dítě s láskou a odpovědností, tak věřím, že
i naši novou sestru přijmeme do
svých modliteb s ochotou pomoci,
když to bude potřebovat.

Stejně jako v minulých letech budou i letos přistupovat některé děti poprvé ke svatému příjímání. Tato událost, která je
slavností pro celou farnost, proběhne 25. května, t.j. v neděli
po slavnosti Těla a krve Páně.
Protože se kromě přípravy, kterou mají děti na hodinách
náboženství, sejdou ještě na dalších třech setkáních s P. Martinem na faře ve Velešíně společně s rodiči, uvádíme zde termíny těchto schůzek předem.
Setkání na faře

neděle

4. května

15 hodin

neděle

11. května

15 hodin

neděle

18. května

15 hodin

Svátost smíření

sobota

24. května

První svaté příjímání

neděle

25. května

MŠE SVATÉ PRO RODINY S DĚTMI
Již od podzimu roku 2006 se každou poslední neděli v měsíci koná mše svatá určená především pro rodiny s dětmi.
Schází se na ni mnoho dětí, mladých i starších lidí nejen z velešínské farnosti. Hlavní části bohoslužby jsou pochopitelně
zanechány, ale například kázání nebo pozdravení pokoje je upraveno pro děti.
Při kázání se všechny děti shromáždí před oltářem a poslouchají otce Martina, který má vždy připravené povídání na
určité téma, které je pro tu neděli aktuální. Témata mší jsou různá a většinou bývají ovlivněna liturgickým rokem. Na
mnoho věcí se dětí i zeptá. Odměnou pro ty odvážné, co se nestydí promluvit na mikrofon, jsou pak přichystány cihličky,
které doma podepíší nebo je opatří svou značkou a přinesou je na následující mši svatou. Z těchto cihliček se staví
společné dílo – hrad, který je během této bohoslužby vystaven v presbytáři kostela.
Přímluvy jsou také v rukách dětí. Myslím, že od některých by se mohli dospělí i přiučit. Dary nesou samozřejmě také
děti. Při úkonu pozdravení pokoje a následném slavení eucharistie (myslím tím svaté příjímání ) děti utvoří velký kruh
kolem oltáře. Dále pokračuje mše jako každá jiná.
I písně, které se zde zpívají, jsou jiné a jsou doprovázeny na kytary. Na svátek sv. Štěpána nám dokonce hrála koledy
„kapela“ složená z dětí, které hrají na nějaký hudební nástroj.
Na konci bohoslužby pak děti dostanou známku, kterou si nalepí do alba, vytvořeného právě pro tuto příležitost. Pilné
děti, které doposud žádnou dětskou mši nevynechaly mají už celkem patnáct různých známek.
Po mši svaté je pro všechny přichystané malé občerstvení na faře. Všechny tyto neděle jsou skvělou možností navzájem
se ve farnosti více poznat.
(mari)

Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: zdenek.vaclik@centrum.cz

ZMĚNA NA LETNÍ ČAS
Poslední víkend v březnu dochází k pravidelné změně na letní čas. Nezapomeňte si v sobotu 29. března večer
posunout hodiny o jednu hodinu dopředu, abyste přišli na nedělní mši svatou včas.
Od této neděle budou také mše svaté během týdne začínat ve Velešíně i v Soběnově v 18 hodin a přesunou
se z kaple zpět do kostela.

http://farnostvelesin.sweb.cz/

Každou první sobotu v měsíci jezdíme pravidelně na pouť na
Lomeček. Stejně tak i 5. dubna, kdy se zde bude konat jarní pouť,
na které bude hlavním koncelebrantem plzeňský biskup Mons.
František Radkovský.
Počínaje květnem se bude odjíždět až v 15 hodin. Tento čas odjezdu
platí pro všechny lomecké poutě, na které poputujeme v letním
období. Pro zájemce je připraven i pamětní kalendář z Lomečku na
rok 2009, který je možné zakoupit i na faře za 50 Kč.
(ruva)

WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

POZVÁNKA NA LOMECKÉ POUTĚ

Ahoj děti,
ještě vám na tvářích září radost? Jaká radost? No přece ta velikonoční. Vzpomínáte, jak jsme slavili
Kristovo zmrtvýchvstání v sobotu večer před velikonoční nedělí? Před kostelem hořel oheň, lidé
se kolem něj shromáždili, pan farář požehnal a rozsvítil velikonoční svíci – paškál a pomalu vcházel
do tmavého kostela. I ostatní lidé rozsvěcovali své svíčky, nesli je v rukou a noc se od nich rozjasnila. Začalo se opět zpívat, rozezněly se zvony i varhany. Kristovo světlo přemohlo tmu.
A všechno to, co jsme zažili v kostele, měli bychom zažít i ve svém vlastním životě. Ježíš nás
zachránil od zla, trápení a hříchu, přemohl i smrt. Nemusíme se bát! To je ta velikonoční radost.
A co až velikonoční doba skončí?
Odpověď hledej ve vyluštění šifry. Šifrovací klíč – každé třetí pryč.

Na správnou odpověď se už těší P. Martin na další mši sv. pro děti ve Velešíně.
Podle knihy Od adventu do adventu od J. Kotase a M. Špinkové.

(lípa)

PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN
Velešín
27.4. (10.00 hod) Mše svatá pro rodiny s dětmi
(setkání na faře po mši svaté)

Besednice
20.4. (9.45 hod) Mše svatá pro děti

SPOLEČENSTVÍ

KAAŽDBÁDCALDŠÍENEFDĚGLEHDNIEMJVEKLILKOMNONČNOÍRPADQOSRTI

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

I když Velikonoce skončí, pro křesťany bude..................................................................................................

Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová 724 233 772), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha 723 032 396)

KATECHETICKÉ OKÉNKO

SCHŮZKY DĚVČAT
V sobotu 1. března jsme se opět sešly na velešínské
faře k našemu setkání děvčat. Na začátku jsme si
zahrály hru, pomocí které jsme se lépe poznaly.
Rozdělily jsme se na dva kroužky a v nich jsme
navzájem hádaly, kdo má jakou oblíbenou barvu,
knihu, jídlo, sport nebo hračku. Bylo to zábavné
a zjistily jsme, které z nás mají stejné zájmy. Následně jsme si procvičily rychlou reakci při hře ,,Židle“. Při dalších hrách
jsme si dokonce i zacvičily a vyzkoušely si svou pozornost. Hravě a vesele strávené odpoledne jsme završily písní
a společnou modlitbou. Příští setkání se uskuteční 5.dubna.
(teri)

KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN
VIA LEGENDA 2008
Na duben jsme připravili místo ministrantské schůzky na faře víkendovou výpravu, která proběhne 25. a 26. dubna
v Diecézním centru mládeže na Ktiši. Zajištěno zde máme ubytování a stravu a vše ostatní už bude na nás. Můžeme se
těšit, jak se nám podaří postupovat v naší rytířské cestě VIA LEGENDA, kterou jsme započali na loňském ministrantském
táboře v Klučenicích.
Odjezd bude v pátek v odpoledních hodinách (pro účastníky bude včas upřesněn) a příjezd zpět v sobotu v podvečer.
Na Ktiš bohužel nic z Velešína ani z našich ostatních farností nejede, proto prosíme rodiče ministrantů o pomoc
s odvozem.
A ještě hodně výhledově:
Ministrantský tábor VIA LEGENDA letos opět bude a to od neděle 6. července do soboty 12. července. Místo už máme
také, ale prozradíme ho až později.

1.4. Úterý

18:00 Za rodinu Bartekovu, Kujbidovu a Pelánovu

3.4. Čtvrtek

18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence

4.4. Pátek

18:00 Na poděkování

6.4. Neděle
10.4. Čtvrtek

18:00 Za Vlastimila Plavce, Miroslava Trollera a duše v očistci

11.4. Pátek

18:00 Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci

VELEŠÍN

13.4. Neděle

18:00 Za Annu Kyselovou a za Marii a Karla Janouchovy

17.4. Čtvrtek

18:00 Za Annu Holubovou

18.4. Pátek

18:00 Za Jana Herála, rodiče, sourozence a přátelstvo
8:00 Za farnost

22.4. Úterý

18:00 Za Jiřího Krnínského a jeho rodiče

24.4. Čtvrtek

18:00 Za rodinu Pučeglovu, Kořenských a celé přátelstvo

27.4. Neděle

29.4. Úterý

6.4. Neděle
BESEDNICE

8:00 Za farnost

15.4. Úterý

20.4. Neděle

SOBĚNOV

8:00 Za farnost

8:00 Za farnost
10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi
18:00 Na poděkování

9:45 Za Jana Manocha, jeho manželku Ludmilu a rodiče z obojí strany

13.4. Neděle

9:45

Za Petra a Františku Hodulákovy, syny Stanislava a Josefa
a vnuka Josefa

20.4. Neděle

9:45

Za rodiče Machovy, syny Františka, Bohumíra, Jiřího, dceru
Marii a všechny příbuzné

27.4. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

2.4. Středa

18:00 Za Václava Míku a rodiče

6.4. Neděle

11:00 Za Václava a Kateřinu Wortnerovy a celé přátelstvo

9.4. Středa

18:00 Za Karla Přibyla, rodiče a sourozence

13.4. Neděle

11:00

Za Martina a Kateřinu Promerovy, dvě dcery, rodiče
a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo

16.4. Středa

18:00 Za rodiče Machovy, tři syny, dceru a zetě

20.4. Neděle

11:00 Za Jiřího Aichmajera a Ladislava Haislera

23.4. Středa

18:00

27.4. Neděle

11:00 Bohoslužba slova

30.4. Středa

18:00

Za Jana Ottenschlägera, rodiče, sourozence, švagry,
švagrové, Milušku Špulkovou a celé přátelstvo

LITURGICKÝ KALENDÁŘ DUBEN: 23.4. Svátek sv. Vojtěcha 25.4. Svátek sv. Marka

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA DUBEN 2008

Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger,
Jana Vaclíková, Terezka Kropáčková, Ludmila Paťhová, Růžena Vaclíková
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