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Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu...

HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu...
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu,
aby ho odevzdali Bohu. Je obohacen symbolem svěcení svící, které mají významnou symbolickou úlohu.
Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo...
Bože, Ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom
nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po Tvých cestách.

DUCHOVNÍ DEPRESE?
„Vyschl můj duch, poněvadž zapomněl pásti se v Tobě, můj Bože.“ Sv. Jan od Kříže
Snad každý, kdo usiluje o živý vztah s Bohem, zná také občas stav suchopáru, osamocení, nicotnosti
a vše co dělá a co jej dříve naplňovalo a těšilo, se propadá v nudu a prázdnotu. Nepomáhají
spolehlivé prostředky odreagování, milovaní lidé, koníčky, sport ani romantika
přírody…
Často je to vysušení způsobeno spáchanými, nevyznanými hříchy a následky hříchů, které trvají
a je nutné je odčinit. Když jsme důslední a naše touha po Bohu nás dovede k vyznání a lítosti ve
svátosti smíření, opravdu se dost uleví. Ale co když záhy zjistím, že můj duch je prázdný a stav vysušení trvá? Pak půjde asi o hlubší problém. O problém vztahu.
Dá se nazvat vztahem, když jdu za Bohem jako k lékaři, aby mě zbavil problému, pak poděkuji, popř.
se s ním nějak vyrovnám a hotovo? Boha potřebuji, jen aby mě pomohl z mého stavu? Co když Bůh
stojí o jiný vztah? Nevolá mě do něj právě tou zkušeností smutné prázdnoty a suchopáru?
„Vyschl můj duch, poněvadž zapomněl pásti se v Tobě…“ Jak mi toto poznání renesančního světce
a učitele církve Jana od Kříže připomíná výrok o 1000 let staršího svatého Augustina: „Nepokojné
je srdce člověka, dokud nespočine v Bohu.“ Lidská duše se nedokáže nasytit hmotnými věcmi, byť
by byly dobré a krásné, jako tělo se nenasytí pouhým pohledem na vybraná jídla a nápoje. Duše se
sytí láskou a tím, co obsahuje lásku. Ale jak toto okoušení lásky roste a duše zraje a sílí poznáním,
roste i touha. A je jasné, že dospělý se nemůže spokojit se stravou kojence …
Že je to všeobecně lidská zkušenost, napovídá i výrok další osobnosti dějin Sv. Terezie z Avily: „Co je
pro mě všechna stvořená krása! Byla bych nešťastná, kdybych ji vlastnila, mé srdce by bylo tak
prázdné! … Je neuvěřitelné, jak velké se mi zdá mé srdce, když uvažuji o všech krásách země,
neboť vidím, že ani všechny dohromady by mě nedokázaly uspokojit. Ale když myslím na Ježíše,
jak se mi zdá malé!“
A co k tomu říká sám Pán? „Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás … Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce
a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby se
naplnila.“ (J 15,4-11)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Hrstka z nás ještě ani neodzdobila vánoční stromečky a my už Vám můžeme
nabídnout souhrn Tříkrálové sbírky 2011. Byla opravdu úspěšná, opět
nejúspěšnější za celou dobu jejího konání. Celkem se ve všech obcích vybralo
86.488 Kč. Své působiště jsme tento rok rozšířili o Žaltice a Mirkovice, čímž bych
chtěla velice poděkovat paní Růženě Charvátové. A tímto začíná ta nejdelší, ale
také nejdůležitější část článku, a to děkování.
Velký dík nejprve patří velešínskému panu děkanovi, který nám, stejně jako všechny
předešlé roky, zajistil zázemí na faře, a to i s bohatým občerstvením. Dále chci na tomto místě poděkovat paní Valouškové
za upečení krásných (a velice chutných) perníčků Tří králů a také mé mamce za obrovskou pomoc při organizaci celé sbírky.
A na závěr uvádím jména všech koledníků a jejich dospělých doprovodů, bez kterých by tato akce vůbec nemohla proběhnout.
Dík Vám:
Mojné, Zahorkovice,Černice - dospělí Jana Vaclíková, Dana Vaclíková, děti Bětka a Jakub Vaclíkovi, Klárka Vaclíková.
Žaltice, Mirkovice - dospělí Růžena Charvátová a Veronika Doležalová, děti Jindra a Vendulka Charvátovi, Jiří a Mirek
Doležalovi. Svatý Ján nad Malší a Sedlce - dospělí Josef Janošťák, Lenka Maňásková, děti Marcela a Dominik Kučerovi,
Pavel Chovanec, Filip Suchý, Ondra Frána, Kačka Ballaková, Jakub Kostohryz, Terezka Podhradská, Radka a Jolanka Janišovi,
Madlenka, Zuzka a Stáník Maňásků. Ločenice - dospělí Ivona Kyrianová, Květa Berková, děti Denisa Berková, Adéla
Žemličková, Sára Stejstkalová, Markéta Kropáčková, Barbora Suchanová, Petra Schneiderová. Mokrý Lom - dospělí
Ludmila Ehrlichová, děti Jaroslav Petr, Petr a Zuzana Dychtlovi. Velešín, Velešín Nádraží, Markvartice, Skřidla, Bor,
Chodeč - dospělí Michaela Čápová, Zdeňka Kleinová, Růžena Hrdá, Eva Rytychová, Zuzana Levá, Helena Persánová, Jana
Voráčková starší i mladší, Hana Vítů, Hana Zahálková, děti Kristýna a Jiří Cábovi, Stáník, Honzík a Fanda Bůžkovi, Filip
Jeřábek, Zuzka Gregorová, Matěj Dzietonický, Šárka Fojtíčková, Terezka, Veronika a Magdalenka Votíkovi, Eliška Bartoňová,
Johanka Wolfová, Dora Olišarová, Veronika, Vojta a Vašík Zahálkovi, Denisa Slamková, Aneta Smolíková, Klárka Persánová,
Ludmila Rouhová, Tereza a Kačka Maškovi, Martin Pitra, Anežka Klementová, Ondřej Tomášek a Renata Švecová.
A také chci opět poděkovat Vám všem, kdo jste přispěli a tím pomohli dobré věci. Velice si toho vážíme. Těm, ke kterým to
Tři králové již nestihli, se tímto omlouváme a slibujeme, že se budeme snažit vše příští rok napravit. Pokaždé je nás sice stále
víc a víc, ale i tak není v našich silách obejít celý Velešín. Pokud má tedy kdokoliv zájem stát se dalším dobrovolníkem, velice
rádi jeho pomoc uvítáme. Na závěr uvádím důležitá čísla, která signalizují, že se mezi námi najde ještě mnoho dobrých lidí:
Mojné, Zahorkovice,Černice - 5 617 Kč, Žaltice, Mirkovice - 2 334 Kč, Svatý Ján nad Malší a Sedlce - 9 115 Kč, Ločenice - 9 981 Kč,
Mokrý Lom - 5 435 Kč, Velešín, Velešín Nádraží, Markvartice, Skřidla, Bor, Chodeč - 54 006 Kč.
Spokojený a úspěšný rok 2011 Vám za FCH Velešín přeje Michaela Čápová.
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V pátek 21. ledna oslavil 80 let
náš dlouholetý duchovní správce
P. Adolf Kubeš. Rádi bychom mu
touto cestou poděkovali za všechny
ty roky jeho služby v našich farnostech. Přejeme mu všechno nejlepší,
hodně Božího požehnání, zdraví
a stále dobrou a veselou mysl.

VELEŠÍN
• 5.2. sobota 14 hodin –
schůzka dívek na děkanství
• 18.2. pátek – setkání sen
iorů po mši svaté na děkans
tví
• 19.2. sobota 9 hodin –
schůzka ministrantů na děk
anství
• 20.2. neděle 10 hodin
– mše svatá pro rodiny s dět
mi

SVATÝ JAN

• 6.2. neděle 9:45 – dětská

mše svatá

LOČENICE

• 19.2. sobota 15:00 – mš

e svatá v kapli

ROUHŮV VELEŠÍNSKÝ BETLÉM
Velké poděkování panu Pavlu Rouhovi, celé jeho rodině a všem dobrým lidem za úsilí, nepohodlí a spoustu času, které pro naši
radost věnovali při přípravě a po dobu výstavy Betlému. Určitě jim patří to nejstarší a nejúčinnější
poděkování – upřímné Pán Bůh zaplať.
Anna Hovorková

KOSTEL SVATÉHO PROKOPA V BESEDNICI
Majitelem Besednice byla v letech 1738 až 1745 českokrumlovská prelatura a v Besednici byla v té době kaple
svatého Prokopa, která patřila pod faru v Soběnově. Teprve v roce 1746 byla v Besednici zřízena lokalie pod
patronátem náboženského fondu. Prvním lokalistou se stal bývalý mnich páter Otto Borový ze zrušeného cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně. S novou funkcí kostela v Besednici bylo třeba jej opatřit novým vnitřním
zařízením. Z úsporných důvodů bylo použito vybavení ze zrušeného farního kostela ve Zlaté Koruně, protože
jeho funkci převzal zaniklý klášterní chrám Nanebevzetí P. Marie.
Již 29. října 1786 věnoval výběrčí daní českokrumlovské prelatury Jakub Charius besednickému kostelu varhany z kaple Andělů strážných ve Zlaté Koruně a 27. září 1787 hlavní oltář Čtrnácti pomocníků z kostela svaté
Markéty ve Zlaté Koruně. Oltář pro Besednici byl ohodnocen na 14 zlatých a 34 krejcarů. Již v březnu 1787
byla z kostela svaté Markéty ve Zlaté Koruně přenesena do kostela svatého Prokopa v Besednici kazatelna.
Původně zlatokorunský oltář svaté Markéty a čtrnácti pomocníků byl v kostele svatého Prokopa v Besednici
jen patnáct let. Devátého září 1802 kostel v Besednici vyhořel a plameny zničily i oltářní obraz. Autor oltářního
obrazu svaté Markéty a 14 pomocníků, který byl přenesen ze Zlaté Koruny do Besednice, není znám. S velkou
pravděpodobností jím však byl některý malíř, který v polovině 18. století působil přímo v cisterciáckém klášteře Zlatá Koruna nebo ve schwarzenberských službách v Českém Krumlově.
František Schusser

Výše umístěný článek jsem dostal mailem už v polovině listopadu.
Pan Schusser mi ho poslal dříve s tím, že se chystá do nemocnice a že
nestihne do dalšího vydání Portusu nový článek poslat. Netušil jsem,
že je to opravdu to poslední, co mi tento pilný sběratel zpráv o historii
našich farností poslal a že toto povídání o besednickém kostele vyjde
v našem časopise v době, kdy bude jeho autor po smrti.
Pan František Schusser totiž 27. prosince 2010 po delší těžké nemoci
zemřel ve věku nedožitých 73 let.
Pán Bůh mu zaplať za všechno, co pro nás a naše farnosti udělal.
(zv)

KLOBOUKOVÝ BÁL
V pátek 14. ledna by náhodný (a neinformovaný) chodec, který navečer zabloudil ve Velešíně ke Zlaté podkově, mohl být udiven – viděl by totiž tolik různých pokrývek hlavy, až by mu oči přecházely. Jubilejní 5. farní
ples byl pojat jako kloboukový, a tak hlavy jeho návštěvníků zdobily různé kloboučky, čepice, klóbrcy, hučky,
širáky, buřinky, cylindry, slamáky, jarmulky, stetsony, sombréra a tak podobně.
U vchodu všechny uvítal obrovský klaun Vítek na chůdách, jak jinak než v klobouku, a potřásl si s každým svou
tlapou. Pomohl také panu faráři oficiálně zahájit bál, při kterém k tanci i poslechu vynikajícím způsobem hrála
skupina Paravan. Zpestřením večera bylo předvedení country tanců taneční skupinou Širák (jak příhodný
název!) a vystoupení dívčího seskupení A-dance s moderním výrazovým tancem.
Odvážní účastníci, kteří se přihlásili do několika kloboukových soutěží o hodnotné masité ceny (např. pečený
králík z klobouku), si svými výkony rozhodně zasloužili obdiv přihlížejících. Hlavní soutěž o nejlepší klobouk
byla napínavá, nakonec vyhrály nejoriginálnější modely ve 3 kategoriích: mužský, ženský a nej-klobouk.
Všechny také dozajista potěšila početná tombola, protože každá z cen jako vždy stála za to – ať již měla praktickou, duchovní nebo kalorickou hodnotu. Půlnoční překvapení obstaral opět kumštýř Vítek, který předvedl
nádhernou světelnou show. Takže suma sumárum – kdo letos nepřišel na farní bál, přišel o hodně. (ehm)

JSME „SPRÁVNÁ KATOLICKÁ“ RODINA?
Úsměvné zamyšlení
Kladné body
+ V rodině rozhoduje zásadně muž (2 body)
+ Žena je v domácnosti (2 body)
+ Počet dětí (za každé se připočítává 1 bod, pokud ministruje 2 body)
+ Staráte se doma o někoho ze starých rodičů nebo příbuzných (1 bod)
+ Žena hraje v kostele na varhany (1 bod)
+ Muž je kostelník nebo pravidelně v kostele čte (1 bod)
+ Alespoň někdo z rodiny zpívá v kostelním sboru (1 bod)
+ Alespoň 1x měsíčně uklízíte kostel (1 bod)
+ Do nedělní sbírky přispíváte ….. Kč (1 bod za každých celých 50 Kč)
+ Alespoň 1x měsíčně zvete faráře na oběd či večeři (1 bod)
+ Všichni z rodiny chodí přibližně měsíčně ke zpovědi (1 bod)
+ Všechny děti navštěvují náboženství (1 bod)
+ Žena je dobrovolný pomocník farní charity (1 bod)
+ Používáte prakticky výhradně oblečení od známých či ze „sekáče“ (2 body)
Trestné body
– Nežijete v platném církevním manželství (-7 bodů)
– Někdo z rodiny kouří (-2 body za každého provinilce)
– Žena či dcera používá líčidla (-3 body za každého provinilce)
– Někdo v rodině má piercing (-2 body za každý)
Vyhodnocení testu
25 a více bodů: Jste chloubou svého faráře. Moc přátel nemáte, protože většina lidí je zkažená
světem, ale nenechte se ničím odradit. Jen tak dál.
20-24 bodů: Nejste na tom zcela špatně, ale chce to trošku přidat. Což takhle nové dítě do rodiny
a pro farnost časem nový ministrant? Nebo podstatně zvyšte příspěvky kostelu. Rozhodně ještě
máte rezervy.
15-19 bodů: Je třeba se vážně zamyslet! Tímto počtem bodů se začnete velmi brzy v kostele cítit
trapně. Bez odborné pomoci faráře se neobejdete.
14 a méně bodů: Je odvahou vůbec tento test dělat. Jste ostudou farnosti.
A na závěr ještě jedna otázka: jak dobře se v naší farnosti mohou cítit rodiny, které nepatří do
těch prvních kategorií?
Převzato z časopisu Rodinný život

OKÉNKO PRO SENIORY
Abychom tolik nestárli…
Svěží a čilí zůstáváme i tím, máme-li nějaké koníčky, které nás dovedou zaměstnat.
Máme-li zájem o přátele, o druhé lidi.
Dokážeme-li se ještě něco učit a dál poznávat nové věci.
Umíme-li projevit pozornost o potřeby svého bližního.
Bojujeme-li s vlastní pohodlností.
Ale také umíme-li si přiznat svůj věk a umíme-li ho reálně zhodnotit.
Hlavně však začínat každý den s Pánem, protože vše podléhá jeho zákonům.
Sebedůvěru a úctu nám zachová práce, i kdyby to bylo jen pěstování kytiček za okny.
Zaměstnávejme a cvičme si dál mozek.

Dokázali bychom vyřešit tento kvíz?
1. Kolik let bylo stařečkovi Simeonovi
a vdově Anně?
a) přes 80
b) přes 90
c) Písmo věk neuvádí
2. Kolik bylo Abrahámovi a jeho ženě Sáře,
když se jim narodil syn Izák?
a) věk není uveden
b) Abrahámovi 70 a Sáře 60
c) 100 a 90
3. Jak starý byl sv. Josef při narození Ježíše?
a) byl stařec
b) byl mladý
c) nevíme, evangelium to neříká

4. V kolika letech musí římskokat. biskup nabídnout papeži svůj odchod do důchodu?
a) když dovrší 65 roků
b) 75
c) 80
5. Papeže může kardinál volit, nepřekročí-li
a) 70 roků
b) 80
c) není věkem omezen
Zkuste nejdříve luštit!

(Pro kontrolu 1. Anna-a, Simon-c, 2.c, 3.c, 4.b, 5.b)

Caravaggio (1571 - 1610)

Obětování Izáka
(Detail: Abraham a anděl)

KATECHETICKÉ OKÉNKO

SCHŮZKY DÍVEK
V předvečer Štědrého dne 23. prosince si dívky z našich farností připravily na základě povídky spisovatele a kněze Bruna Ferrera vánoční divadelní scénku
„Balíček ve zlatém papíře“. Role scénáristky a režisérky se ujala Terezka Kropáčková. Po dlouhém a pilném nacvičování všech zúčastněných nám dívky
předvedly krásné představení o pěti dějstvích, na
které si sami připravily kostýmy i kulisy.
Vánoční atmosféru ve zcela zaplněném kostele děvčata dotvořila pásmem koled a jiných krásných skladeb. Na klávesy doprovázela Eva Opekarová a Vlaďka
Mikešová, která se statečně ujala i role moderátorky
celého odpoledne. Za všechny diváky – děkujeme.
Celou akci dívky zakončily pozváním ke krátkému
pohoštění a popovídání na faře.

„ROUBÍČEK, NEMOHLI BY ...

„Pane vrchní, dal bych si ten řízek, co má támhleten pán.“
„No, a myslíte si, že vám ho dá?“

...by mi půjčit stovku?“
„Je mi líto, nemám u sebe peníze.“
„A co doma?“
„Děkuju, všichni zdrávi.“

Co jsou to středoškoláci?
To jsou školáci, kteří chodí do školy pouze ve středu.

Inzerát:
Prodám všeobecnou encyklopedii, 45 dílů.
Již ji nepotřebuji, před dvěma měsíci jsem se oženil.
Moje manželka ví naprosto všechno!
Ptá se lord sluhy:
„Má citron zobáček?“
„Ne, pane.“ odpoví sluha.
„A nožicky?“
„Ne, pane.“
„Tak to jsem si do čaje vymačkal kanára.“

M Ě S Í Č N Í

„Doma mně říkali, že pocházíme z Adama a Evy.“
„To není pravda, mně říkali, že pocházíme z opice.“
„Tak to bude u každého asi jinak.“
„Jak to, že máš zablácené boty i nohavice, když venku
žádné bláto není?“
„Ale je, mami, jenom se musí umět hledat!“
Dva sourozenci se honili po bytě a dostali za to nařezáno od maminky. Tatínek přijde z práce a ptá se jich:
„Kluci, co že jste takoví zaražení?“
„Ale, maminka nám nařezala za nedovolenou rychlost.“

Z P R A V O D A J
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Na tomto čísle spolupracovali:
P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha,
Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, František Schusser, Marie
Mlejnková, Hana Opekarová, Michaela Čápová.

VELEŠÍN

MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA ÚNOR 2011
1.2. Úterý

17:00 Za rodinu Březinovu a celé přátelstvo

Liturgický kalendář

3.2. Čtvrtek

17:00 Za rodinu Kořenských a Pučeglovu

4.2. Pátek

17:00 Za P. Petra Mikeše a celý rod

Ú N O R

6.2. Neděle

8:00 Za farnost

13.2. Neděle

11:00 Za farnost

15.2. Úterý

rodinu Stehlíkovu, Lhotovu, Klímovu, Soukupovu
17:00 Za
a Procházkovu

17.2. Čtvrtek

17:00 Za Jana Žlunku, jeho bratra a rodiče Papírovy

18.2. Pátek
20.2. Neděle

3.2. Pam. sv. Blažeje
5.2. Pam. sv. Agáty
6.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. Pam. sv. Scholastiky
11.2. Pam. Panny Marie Lurdské

22.2. Úterý

17:00 Za Marii Severovou, rodiče a duše v očistci

13.2. 6. neděle v mezidobí

24.2. Čtvrtek

rodinu Bartekovu, Kujbidovu, Pelánovu a duše
17:00 Za
v očistci

20.2. 7. neděle v mezidobí

25.2. Pátek

Anežku a Františka Kořenských, rodiče z obojí
17:00 Za
strany a duše v očistci

22.2. Svát. Stolce sv. Petra

6.2. Neděle
SV. JAN

8:00 Za farnost

Svát. Uvedení Páně
do chrámu

10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi

27.2. Neděle

BESEDNICE

17:00 Za Rudolfa Pavla a Kateřinu Pavlovou

2.2.

13.2. Neděle
16.2. Středa

8:00 Za farnost
9:45 Za Marii a Jana Marchalovy
9:45 Bohoslužba slova
rodiče Říhovy a Zelenkovy, za Růženu a Františka
17:00 Za
Táchovy a za Radka Kleina Jánského

20.2. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

27.2. Neděle

9:45 Za rodinu Kyrianovu a rodinu Holých

6.2. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

13.2. Neděle

9:45 Bohoslužba slova

20.2. Neděle

11:00 Za Emila Rataje, rodiče Mikolášovy, Ratajovy a celé
přátelstvo

23.2. Středa

17:00 Za rodinu Kubínovu, Smolíkovu a rodiče Blažkovy

27.2. Neděle

21.2. Pam. sv. Petra Damianiho
23.2. Pam. sv. Polykarpa
27.2. 8. neděle v mezidobí
Hans Holbein starší (1460 - 1524)
Uvedení Páně do chrámu

9:45 Bohoslužba slova

SPOLEČENSTVÍ

SOBĚNOV

2.2. Středa
6.2. Neděle
13.2. Neděle
20.2. Neděle

Marii Hosenseidelovovu, rodiče Bendovy, celé
17:00 Za
přátelstvo, rodiče Hosenseidelovy a celé přátelstvo
Za Josefa Štěpána, jeho rodiče, vnuka Ladislava a
11:00
Marii Vágnerovou a její rodiče
11:00 Bohoslužba slova
–

Pouze společná mše sv. v Besednici v 11:00

27.2. Neděle

Františka Jánu, sestru, rodiče, celé přátelstvo,
11:00 Za
za rodiče Hosenseidelovy a děti

19.2. 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

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

