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Zpravodaj
Pro farnost Jeníkov
Jeníkov hudcov oldøichov

Lahoš

Nezapomeň
Nezapomeňme objevit ten
nejúžasnější vánoční dar:
narozeného Bo
Božího Syna!

1930
• Na Štědrý den jsme se všichni postili
v naději, že uvidíme zlaté prasátko.
Jak vyšla první hvězda, mohlo se již
jíst.
• Kapra jsme neznali, ani jiné ryby.
K večeři jsme měli vánoční oplatky,
které pekl na Štědrý den kostelník
z vody a pšeničné mouky. Jedli jsme
je s medem a každý z rodiny snědl
jeden. Potom byla krupičná kaše.
V ní byl důlek a v něm omáčka
z mléka, smetany a másla. Jako třetí
chod bylo vánoční cukroví s medem.
• Po večeři se rozzářil stromek – byly
na něm svíčky, cukroví, řetězy
z barevných papírů i prskavky už
tenkrát byly. Ale pod stromečkem
byl jen betlém z papíru – žádné dárky.
• A za zpěvu koled se čekalo na půlnoční. Když jsme usnuli, máma nás
probudila.
Měli
jsme
radost
z klanícího se černouška a po půlnoční jsme rádi ulehli do peřin.

2008
• Průměrný český muž či žena letos za
vánoční dárky shodně utratí 7850 korun. Za dalších 3410 korun pak plánují nakoupit potraviny, nápoje, vánoční stromky a další vánoční zboží.
• Průměrná čtyřčlenná rodina tak na
Vánoce utratí celkem zhruba 22 520
korun. Vánoční útraty Čechů jsou
dvakrát vyšší, než jsou tyto výdaje
například u Lotyšů, Rumunů nebo
Rusů.
• Zhruba třetina Čechů přitom hodlá
nakupovat dárky v zahraničí, kde
jsou ceny spotřebního zboží často
nižší než v tuzemských obchodech.
• Tři z deseti dospělých letos plánují si
na dárky půjčit. Nejčastěji přitom
uvažují o krátkodobém úvěru z kreditní karty.
• Osm procent z těch, kteří se na Vánoce chtějí zadlužit, plánují využít
spotřebitelskou půjčku.
P.S. Nebojme se být podprůměrní
v nákupech a nadprůměrní v jiných
projevech lásky.

169x „To už nefrčí“!
Různé dary dávají rodiče svým dětem, ale nedarovat srdce, čas, lásku, pokoj a dobro
může být velkým ublížením…
Byl Štědrý večer. U dědečka se shromáždily rodiny obou dcer. Pod stromečkem bylo
přichystaných 169 dárků. Do duše se ale přesto vkrádal smutek. Vnoučata rozbalovala
dárky a se slovy „To už nefrčí“ je zase rychle odkládala. A nebyly to dárky obyčejné.
Dědeček si postěžoval: „Děti bez radosti, děti bez vděčnosti…“ Za těchto okolností nebylo vhodné zpívat „Narodil se Kristus Pán“…

Půlnoční mše svatá bude
24. 12. 2008 ve 24.00
ve Hrobě, Modřanech a Mikulově.
V Teplicích bude v 15.00 koncert
(Rybova vánoční mše) v děkanském kostele.
V 16.00 bude mše svatá především
pro rodiče s dětmi v Trnovanech.
Dále bude v Teplicích mše sv. ve 21.30
v Trnovanech a o půlnoci bohoslužba slova
v děkanském kostele.
25. 12. můžete oslavit narození Páně
v kostele v Hrobě v 8.30
nebo v Duchcově v 10.30
Po novém roce navštíví vaše domácnosti opět tři králové, aby vás poprosili o váš dar na
dobré účely. Mějte pro ně otevřená svá srdce a nenechte se zmýlit těmi, kteří se za krále
jen vydávají.

Vánoce jsou Boží svátky nedržte se lidi zpátky
Otevřete svá srdíčka, aby aspoň kapička
Od každého malá lásku a dík Bohu vzdala
Za to, že tu můžem být za to že se můžem mít.
Marta Keilova

Kaādé vánoce mùāeme novì proāívat pøíchod Boha na svìt. I kdyā
to mnozí nechápou, protoāe je to taková událost, āe pøesahuje
naše chápání, pøesto lidé vnímají atmosféru vánoc. Dìje se nìco
zvláštního, lidé mají ksobì blíā. Èím to je? Vlidských srdcích se
rodí Boāí láska.
Pøeji vám všem, aby se Boāí svìtlo rozlilo i ve vašich srdcích
o. Nik

Co je nového?
Litoměřická diecéze má nového biskupa, již dvacátého. Stal se jím Mons. Jan Baxant.
Narodil se 8.10.1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je
rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v
Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 23.6.1973 v
Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.
Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil
jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze – Holešovicích (v letech 1983 až 1990). V roce 1990 byl
jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně,
a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze.
1.1.2003 byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze.
Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích a jmenování bylo oznámeno dne 4. 10. 2008, v den svátku sv. Františka z
Assisi, ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství.
Biskupské svěcení přijal v sobotu 22. listopadu 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích.
Znak 20. diecézního biskupa litoměřického Mons. Jana
Baxanta je čtvrcený, kombinací diecézního a osobního. V
prvním a čtvrtém modrém poli stříbrně a červeně čtvrcený heroldský kříž. Ve druhém a třetím modrém poli zlaté slunce.
Za štítem zlatý procesní kříž. U paty heslo: UT VIDEAM
(Ať vidím). Vše převýšeno zeleným biskupským kloboukem
se šesti střapci stejné barvy po obou stranách.
Slunce není v heraldice příliš časté, ale není zcela ojedinělé a
výjimečné. V tomto případě vyjadřuje tento symbol živé
vědomí nositele znaku, že díky slunci které dává světlo,
nejen člověk dobře vidí, orientuje se a netápe, ale prostě žije.
Byť jde o zcela jednoduchou a prostou samozřejmost, v
případě duchovní symboliky, nabývá ještě mnohem hlubšího
a závažnějšího významu. Tomu napovídá i zvolené heslo UT
VIDEAM (Ať vidím). Jedná se o citát z evangelia sv. Marka,
kdy slepec prosí Ježíše o uzdravení ze slepoty (Mk 10,51). Pro křesťana je oním sluncem sám Kristus. On je zdroj světla, díky kterému člověk kráčí pozemským životem s
jistotou a nadějí, nemusí bloudit, nemusí tápat. Kristus je tím, kdo umožňuje, aby člověk
dobře viděl. Správně vidět duchovním zrakem znamená i vidět co je očím skryté, vidět
srdcem a do srdce. Jak je patrné, nositel znaku si zvolil jasný program své biskupské
služby, která není snadná a má-li být účinná, vyžaduje onen dostatek světla, které vychází ze samého Krista. A je to stále Kristus, kdo říká: "Pojďte a uvidíte" (Jn 1,39).
Heraldické znázornění těchto skutečností, přestože je velmi prosté a jednoduché, charakterizuje se zároveň srozumitelností a harmonií, vyjadřuje vážnost, krásu i vznešenost
poslání.

Téma: Manželství není překonané!

Téma: Manželství není překonané!

Téma: Manželství není překonané!

Jedním z vánočních svátků je také svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Proto
bych se v této tématické příloze chtěl spolu s vámi zamyslet nad jednou ze svátostí, které
by se dali nazvat „svátostmi celoživotního poslání“ – a tou je manželství. Druhou z nich
svátost kněžství probereme ve velikonočním Zpravodaji.
(P. Jindřich Čoupek)

Jak najít pravdu?
Když za Ježíšem přicházejí farizeové a ptají se ho, je-li
dovoleno, aby se muž se ženou rozvedl, odkazuje je na
počáteční úmysl Stvořitele lidské přirozenosti. (Mk 10,2-9)
I dnes se vedou nejrůznější diskuse o manželství a o dalších
etických otázkách a hledají se důvody, jak co ospravedlnit.
Máme-li ale zůstat v těchto diskusích v pravdě, nemůžeme tyto otázky řešit „od pasu“
jen podle toho, „jak to cítíme“, ale je nutný odkaz na lidskou přirozenost. Biblická správa o stvoření nám v mnohém může napovědět. Budeme to ale chtít přijmout?

Jako muže a ženu je stvořil
Hned na začátku bible čteme: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu
je stvořil.“(Gn 1,26-28)1 Tedy: muž a žena patří k sobě. Jsou stvořeni jeden pro druhého.
(V textu není řečeno „jako muže a muže je stvořil“ ani „jako muže a tři ženy je stvořil“
ani žádná jiná fantastická kombinace, kterou by si mohl někdo představit.) V dalším
čteme, že Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Muž a žena
tedy nejsou stvořeni jen sami pro sebe, ale také pro své děti. Mají se s Bohem podílet na
předávání lidského života. Bůh to tak chce a tomuto žehná. Vzpomeňme, že o ženě, která čeká dítě se říká, že je v požehnaném stavu.
Toto je lidská přirozenost, kterou svým
uspořádáním vyjadřuje také stavba těla
člověka. Proč pak mít a vychovávat děti jen
s jednou ženou nebo s jedním mužem napoví
člověku jeho rozum. Přemýšlejícímu člověku
je jasné, že právě toto je ta nejlepší varianta.
Děti potřebují cítit jistotu a mít pevné zázemí
v obou rodičích. Rovněž rodiče si tak mohou
být při péči o své děti oporou. Děti, které
v jejich růstu obklopuje dobře fungující vztah
jejich rodičů, získají dobrý vzor pro své
budoucí manželství. Je pravda, že dětem,
které zažili rozvod rodičů se vším bolestným, co tomu předcházelo, je tato životní situace jakousi výstrahou. Některé si pak řeknou: „Tak takhle ne!“ a rozhodnou se za žádnou
cenu neopakovat zkušenost svých rodičů a chtějí mít dobré manželství. V mnoha dalších
případech se ale mohou pociťovat strach z manželství nebo pochybnost o tom, zda má
manželství vůbec nějaký smysl, když oni viděli, že přineslo jen bolest. Lehce se pak do1

Někdy se diskutuje o tom, jestli je Bůh muž nebo žena. Klást takovou otázku ale vůbec nemá smysl. Pohlavní odlišnost je
jenom ve stvoření. Bůh je však nestvořený.

Téma: Manželství není překonané!

Téma: Manželství není překonané!

Téma: Manželství není překonané!

staví tato myšlenka: „Je lépe se neženit, žít jen tak, a když to nebude klapat, bez soudu
se rozejít.“ Jenomže co děti v takovém případě?

Pamatujme na stáří!
Přidal bych ještě jeden argument na zvážení. Od dětí, které nepoznaly dostatečně lásku
obou rodičů nelze čekat, že na stáří budou ochotny projevit svou lásku vůči nim a postarají se o ně, když toho jejich staří rodiče budou potřebovat. Může se dokonce stát, že na
některého ze svých rodičů úplně ztratí
kontakt. Podobná situace se na stáří
může stát také rodičům, kteří někdy ve
svém pohodlí přivedou na svět jen jedno
dítě. Praxe učí, že abych měl zajištěné
stáří, je lépe mít více dětí, kteří se v péči
o staré rodiče vystřídají nebo se o ni
podělí. I na toto je dobře myslet při
plánování rodiny. Je veliká radost, když
se u babiček nebo dědečků shromažďují jejich děti a vnoučata a pečují o ně. Źalm 128
toto štěstí člověka vyjadřuje slovy: „Hospodin ti požehná ze Siónu, abys viděl syny
svých synů.“(viz také Job 42,16) Je naopak veliká bolest, když děti dají své rodiče
do domova důchodců, a přijdou si jen pro důchod.

Recept na manželství
Podobně jako bramboračka není bramboračkou bez brambor,
není manželství bez několika důležitých ingrediencí. Vyjadřuje to velice pěkně soubor zákonů, kterými se řídí vnitřní
život Církve.2 V kánonu 1055, který definuje manželství,
čteme: „Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou
vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené
svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na
zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen
Ježíšem Kristem na svátost.“ V kánonu 1056 Kodex dodává,
že „podstatnými vlastnostmi manželství jsou jednota
a nerozlučitelnost“.

Co to znamená?
Nejvnitřnější společenství celého života znamená pro muže a ženu mít společné úplně
všechno. A když píši všechno, myslím všechno. V manželském slibu manželé vyznávají
„odevzdávám se ti a přijímám tě“ tzn. ale se vším!. S tvými vlastnostmi, chybami, povahou, koníčky, rodiči a celou širokou rodinou, s celou tvou minulostí, ať byla jakákoli.
Toto odevzdání se a přijetí je vzájemné. V manželství neplatí „to je moje a na to mi nesahej“.
2

Odborně se nazývá Kodex kanonického práva.
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Toto nejvnitřnější společenství je zaměřeno na prospěch
manželů. Vhodně to vyslovuje v Bibli Bůh, když se
rozhoduje stvořit ženu: „není dobré, aby byl člověk
sám“ (Gn 2,18). Muž vstupuje do manželství, aby
usiloval o štěstí své manželky a žena proto, aby činila
šťastným svého manžela. Dalším podstatným
zaměřením manželství je zaměření na plození a výchovu dětí. O tom byla ale řeč už výše. Pokud někdo přichází k oltáři s tím, že nechce usilovat o dobro toho druhého nebo že
s ním nechce mít a vychovávat děti nebo pokud s ním nechce sdílet celý svůj život a třeba zatají nějakou důležitou skutečnost ze svého života, pak je nebezpečí, že manželství
vůbec nevznikne. Podobně manželství nevzniká, když někdo vědomě připouští už před
svatbou možnost rozvodu, pokud to nebude klapat: tím vylučuje jednotu a nerozlučitelnost, které nutně patří k podstatě manželství.

Proč je církevní manželství nerozlučitelné?
Jak bylo napsáno už v úvodu a jak praví také kánon 1055, manželství je svátost (viditelné znamení neviditelné Boží milosti, která přichází). To znamená, že skrze její přijetí
Bůh manžely vyzbrojuje svojí pomocí pro celou dobu manželství. Všechno, co život
přinese, mohou manželé přestát v síle milosti, které se jim při přijetí svátosti manželství
dostává. Ovšem za předpokladu, že v tuto Boží pomoc skutečně věří a této Boží pomoci
se otevírají. Pokud to tak není, podobá se Boží milost nerozbalenému vánočnímu dárku.
Na svátost manželství se ale dá pohlédnout ještě jinak: jejím přijetím se sami manželé
stávají svátostí – tzn. viditelným znamením neviditelné
duchovní skutečnosti. Svatý Pavel v páté kapitole listu
Efezským přirovnává lásku manželů k lásce Krista
a Církve. Jako je Kristova láska k Církvi absolutně věrná,
podobně má být věrná i láska manželů. Toto je základní
teologický důvod nauky Církve o nerozlučitelnosti
manželství, který je mimo jiné opět krásným příkladem
vnitřní logiky církevního učení.

Dal jsem slib
Jak nás opět učí církevní zákoník v kánonu 1057, manželství vzniká zákonně projeveným souhlasem mezi osobami právně způsobilými. Zákonně projevený souhlas znamená, že manželství se v kostele uzavírá podle pravidel, které stanovuje autorita Církve.
Musí tu být zástupce Církve (kněz nebo jáhen), dva svědkové, musí zaznít slova manželského slibu tak, jak je stanoveno.
Opět podle kodexu: manželský souhlas je úkon vůle, kterým se muž a žena sami sobě
navzájem neodvolatelnou dohodou odevzdávají a přijímají za účelem vytvoření manželství.
Manželský souhlas je úkon vůle: to znamená, že muž a žena, kteří vstupují do manželství to musejí svobodně chtít. Nemohou k tomu být nuceni nějakou další osobou nebo
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nějakými okolnostmi (např. tím, že už spolu čekají dítě). Má-li
manželským slibem vzniknout manželství, musí oba chtít manželství
pro manželství samé, ne vstupovat do manželství kvůli něčemu
jinému.
Ze všeho, co bylo řečeno a z faktu, že manželský slib je neodvolatelná dohoda, vyplývá vážnost tohoto životního rozhodnutí. Proto je
třeba se na manželství dobře připravit.

Jak se připravit na manželství?
Nejlepší přípravou na manželství je učit se sebezapření a pěstovat v sobě schopnost
obětovat se pro druhé. Říká se, že jedním ze známek dospělosti je, když dospívající přestane být pasivním konzumentem péče, kdy člověk myslí jen na sebe a na uspokojení
svých potřeb, a začne žít pro druhé. Toto se lze učit už od dětství – je to taková vzdálená
příprava na manželství - a je dobře, když rodiče tyto postoje ve svých dětech probouzí.
Přípravou bližší pak lze myslet léta dospívání, kdy dospívající začíná objevovat svůj život – svou povahu, své tělo, ale i svět opačného pohlaví. I tady potřebuje citlivé doprovázení rodiči a hodně pomoci může také parta mládeže, kde se kluci a děvčata spolu
setkávají při hře, práci a zábavě a nejde na prvním místě o to někoho „sbalit“. Mnozí
kněží svědčí o množství dobrých manželství, která vznikla mezi členy takových společenství, i když se zprvu na manželství moc nemyslelo. Vše vzniklo jaksi samovolně.
Když už se dva do sebe zamilují a začnou spolu chodit, bylo by omylem myslet hned na
sex. Atmosféra dnešní doby bohužel někdy mladé přímo žene „do postele“. Bohudíky tu
jsou i takoví, kteří se snaží vzdorovat – a jsou nejen
mezi věřícími.3 Ti objevují zejména duchovní
kvality svého protějšku, které budou jednou nosné
Já, Josef, odevzdávám
pro dobré fungování manželství. Co se týče tělesné
stránky, učí se projevit svou lásku nespočetnými
se tobì, Marie a pøijímám tì
jinými způsoby než je bezvýhradné odevzdání se
za manāelku.
jeden druhému v intimním styku. To tak zůstává
Slibuji, āe ti zachovám
vyhrazeno pro manželství, kdy se stane tělesným projevem manželského slibu: já odevzdávám se tobě a
lásku, úctu a vìrnost,
přijímám tě.
āe tì nikdy neopustím,
Je přirozené, že doba známosti končí svatbou
a vstupem do manželství. A zde má místo ta úplně
a āe stebou ponesu
nejbližší příprava. Při setkáních s knězem si mladí
všechno dobré i zlé
znovu a hlouběji mají uvědomit všechno to, co bylo
o manželství napsáno výše. Jako samozřejmou dodáaā do smrti.
vám zkušenost mnoha manželů, kterým moc
Ktomu a' mi dopomáhá
v dospívání a hledání moc pomohla také modlitba za
Bùh.
budoucího partnera, i když jej třeba ještě neznali. Když
pak společná modlitba provází manžele i v manželství,
je to výborné.
3

Existuje Společenství čistých srdcí, které sdružuje mladé, kteří se rozhodli uchovat si panenství pro svého celoživotního
partnera. Informace o tomto společenství lze nalézt na www.cistalaska.com.

Pastýřovy boje
Ježíš je dobrý pastýř, který pase svěřené stádo,
hledá ztracené ovce, s láskou je nese na svých ramenou a za ovce dává jako dobrý pastýř svůj život. Každý duchovní je také povinen následovat
dobrého pastýře a pečovat o svěřené stádo – lid,
který mu biskup svěřil. Jenže ovce jsou různé.
Svatý Augustýn ve svém kázání píše:
„Nepřivedli jste zpět, co bylo rozptýlené, nehledali
jste ztracené. – Proto jsme upadli do rukou lupičů,
uchvátily nás zuby dravých vlků. Kvůli těmto
nebezpečím vás prosíme, abyste se za nás modlili.
Jenže ovce jsou vzdorovité. Neboť když zabloudí
a my je hledáme, k vlastní zkáze ve svém bloudění
prohlašují, že k nám nepatří: „Co po nás chcete?
Proč nás hledáte?“ Jako by pravou příčinou toho,
proč po nich toužíme a proč je hledáme, nebylo, že
bloudí a hynou. „Jestliže bloudím nebo hynu,“ říká
taková ovce, „co je ti do toho? Proč mě hledáš?“ Protože jsi zabloudil, chci tě přivolat
zpátky. Protože jsi se ztratil, chci tě nalézt. „Ale já chci takto bloudit a chci se ztratit.“
Tak ty chceš takto bloudit a chceš se ztratit? Tím spíše to nechci já. A nechce to především ten, který mi hrozí. A kdybych snad chtěl, poslechni si co říká a jak mě kárá: „Nepřivedli jste zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené.“ Mám se snad tebe bát víc než
jeho? Všichni se musíme objevit před Kristovým soudem.“
Vaši otcové z FATYMů

Boží Slovo
Jsou před námi vánoce. Svátky, kdy slavíme velkou událost, že Slovo se stalo tělem. Jaké Slovo? Slovo Boží, které bylo od počátku. Kde se s tímto slovem můžeme setkat?
V Bibli. Asi jste už také slyšeli, že Bibli se říká Boží slovo. Bible totiž svědčí o tom, jak
Bůh zasahuje do dějin. Slovo bible znamená česky
kniha. Je to totiž soubor různých knih, které svědčí
o Božím jednání. Tyto knihy nevznikly náhodou.
Jejich pisatelé cítili vnitřní nutkání k tomu, aby je
napsali. Byli to lidé víry, kteří byli otevření pro
Boha a uměli naslouchat jeho hlasu. Bůh je
inspiroval k tomu, aby psali. Říkáme, že Bible je
inspirovaná.
Bible byla napsána proto, aby nám pomáhala poznat Boha. Události, které se odehráli kdysi dávno
jsou dodnes živé. Patří mezi ně i vtělení Božího
Slova. Tuto událost slavíme o vánocích. Bůh na
sebe vzal lidské tělo a stal se člověkem. V Novém
zákoně můžeme číst o tom, jak to tenkrát bylo.
Ježíš přichází jako malé dítě, 30 let žil ve skrytosti

a potom začíná působit. Když čteme Boží slovo, přichází Bůh ve skrytosti i do našeho
života. Jednou přijde chvíle, kdy v něm začne působit. Ježíš je stále živý a jeho slovo má
moc naše životy proměňovat.
Jak číst Boží slovo? Nejlépe s modlitbou. Např: „Bože, pomáhej mi správně pronikat do
textu a dej mi světlo k pochopení, co mě konkrétně chceš tímto slovem sdělit“. Pak si
několikrát přečíst určitý úryvek a nechat ho na sebe působit. „Co mi toto slovo říká?“
Když nás slovo nějak osloví, je dobré na ně odpovědět. Obrátit se k Bohu a vlastními
slovy si s ním povídat o tom, jak na nás to slovo zapůsobilo. A na závěr si napsat myšlenku, která mě oslovila, abych se ji snažil uvést do svého života.
Možná někomu tento způsob nevyhovuje. Ať ho to neodradí. Možná někoho Bible neoslovuje. Ať se nenechá odradit. Jiný možná pokládá Bibli za lidský výmysl. Ať ani to ho
neodrazuje od četby. Svatý Augustin před svým obrácením slyšel slova „Vezmi a čti.“
Ať je to i pro nás výzva vzít Bibli často do rukou, abychom si v ní četli.
o. Nik

Kostel Svatého Ducha zaplacen
S vděčností Pánu Bohu a všem dobrodincům si dovoluji oznámit,
že na Posvěcení římských bazilik svatých Petra a Pavla 18. 11.
2008 se podařilo zaplatit poslední fakturu firmě Atlanta za kostel
na Šumné. Kostel je tak bez dluhů dokončen. Bohu díky!!! Další
vybavování chrámu Ducha Svatého už bude pozvolnější a může
trvat i několik let. Pokud by i nadále byl někdo na tento účel
ochoten přispět, pak jeho dar bude použit na pořízení dalších dvou
zvonů: Svatý Cyril a Metoděj (ladění C2, váha 320 kg) a Panna Maria Matka Naděje
(ladění B1, váha 390 kg).
Pravidelné bohoslužby v kostele na Šumné bývají každý čtvrtek v 18 hodin a vždy druhou neděli v měsíci v 11,15.
P. Marek Dunda

Farní ples v Teplicích
V pátek 21.11. se v Teplicích konal 1. farní ples, který uspořádali tepličtí salesiáni.
Příjemné prostředí sálu divadla v Teplicích dalo tušit pěknou atmosféru plesu...
Na začátku plesu uchvátil přítomné juniorský taneční pár, v
jehož provedení bylo možné shlédnout ukázky některých
latinsko – amerických tanců. Po nich následovalo krátké
taneční vystoupení dívek ze základní umělecké školy v
Teplicích a poté už parket patřil všem těm, kteří chtěli
tancovat. V průběhu večera proběhla ukázka břišních tanců,
která byla velmi vydařená. Kapela byla výborná a nechyběla
ani bohatá tombola, o zábavu tedy bylo skvěle postaráno. Ples
se vydařil a doufáme, že dal tušit lepším zítřkům a že se i v
severních Čechách rozběhne tradice křesťanských plesů, které
jsou na Moravě samozřejmostí.
Petra Vaňková

Začínám chodit na semináře
Musím přiznat, že to vůbec nebylo z mého popudu, abych se ocitla na nějakém semináři. Já zase politiku až tak nemusím, ale o. Jan Hurník z Teplic mě požádal, abych
vzala sebou někoho z rodiny nebo známé a jela s nimy do Boru u Tachova. Z nějakého
vážného důvodu mu dva odřekli, tak to potřeboval doplnit jelikož to měl už nahlášené.
Tak nakonec nás tady z Teplicka jelo asi 8. Seminář měl téma: Evropo jak dál?
Toto setkání se konalo při příležitosti 125 výročí tvz. Borských tezí.
Seminář je vždy na tři dny a každé ráno začínáme mši svatou. Byli tam také zástupci
z cizích států jako Německo, Švýcarsko, Anglie, Francie, Itálie a každý měli svoje téma
o něčem zajimavém. Ale stejně mě asi nejvíce upoutalo téma: Sen o ekonomice
s lidskou tváří, kterou přednesl Prof. Lubomír Mlčoch z Karlovy univerzity. Bylo to povídání o ekonomice z křesťanského hlediska, mělo to svou logiku a krásně se to poslouchalo. Určitě to obohatilo hodně přísedících.
Na podzim jsem byla na dalším semináři tentokrát na Velehradě. Zde bylo téma: Migrace a mobilita zaměstnanců. Jednalo se o přistěhovalce a soužiti s nimi a to samé, když
jsou naši v cizině. Moc zajímavé. A pak že mě politika nebaví. Zase byl přítomný prof.
Mlčoch.
Tak jako v Boru jsme i zde kromě poslechů měli výborné ubytování a o stravě ani nemluvím, prostě byli jsme spokojeni. Navíc se tam člověk seznámí s různými lidmi, kteří
se nad nikým nevyvyšují. Kdo by měl zájem o některý z dalších seminářů ať se kontaktuje u mě.
Gita Salačová

Vzhůru do Prosiměřic!!!
Opět srdečně zveme na faru do Prosiměřic na duchovní cvičení. V roce svatého Pavla se
necháme vést heslem: „Svatý Pavle, mečem sťatý, ať každý z nás chce být svatý!“
Termíny duchovních obnov jsou letos tyto:
15. 1. – 18. 1. pro ženy - vede P. Stanislav Krátký. Téma: Nadšení svatého Pavla.
22. 1. – 25. 1. pro soluňáky - vede P. Marek Dunda. Téma: Svatý Pavel a Soluňané.
29. 1. – 1. 2. pro muže - vede jáhen Ladislav Kinc. Téma: Svatý Pavel.
12. 2. – 15. 2. pro kluky a svobodné muže - vede P. Milan Plíšek. Téma: Reflexe víry.
19. 2. – 22. 2. pro maminky marianek a soluňáků - vede P. Marek Dunda. Téma: Rady
svatého Pavla.
26. 2. – 1. 3. pro ženy - vede P. Milan Plíšek. Téma: Reflexe víry
5. 3. – 8. 3. pro děvčata ze Společenství čistých srdcí - vede P. Josef Kučera, OPraem.
Téma: Vděčnost.
12. 3. – 15. 3. pro kluky ze Společenství čistých srdcí - vede P. Jindřich Čoupek. Téma:
Člověk v Božích očích
19. 3. – 22. 3. pro marianky – vede P. Marek Dunda. Téma: Řádná žena ...
Začíná se vždy ve čtvrtek v 18.00, zakončení v neděli ve 14.00. S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 250 Kč
(vzhledem k reálným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc).
Pokud na některý z turnusů nebude 10 dní před začátkem přihlášeno alespoň 10 účastníků, bude turnus zrušen. Přihlášky na faře ve Vranově n/D, Náměstí 20, e-mail marek@fatym.com, telefon 515 296 384.

A nìco veselého na závìr:
Lísteček za stěračem zaparkovaného auta: „Zpráva pro
zloděje: nádrž je prázdná, rádio nemám, motor je vylágrovaný.“ Druhý den přibude další lísteček: „Pro majitele
auta: takže kola jsou ti vlastně taky nanic!“
Starší kněz je obklopen ministranty, kteří se předvádějí, jak
jsou sportovně nadaní. První udělal tři kotouly, další chodil
po rukou, jiný dělá kliky a všichni společně říkají: „to, otče, už
nedokážete.“ Kněz reaguje protiútokem. Vyndá zubní protézu a zacvaká
s ní. A prohodí: „A to, zase vy nedokážete, kluci.“
Novomanžel se ptá své ženy
hodiny držíš tu slepici za
A žena na to: „No, vždyť tady
podusíme.“

blondýnky: „Proč už půl
krk?“ „Vařím!“ „Takhle?“
se píše – slepici půl hodiny mírně

Soudce jen stěží uklidnil přítomné v soudní síni. Napomíná je
tedy: „Další osoba, která naruší průběh přelíčení bude muset
odejít domů.“
Na to obviněný: „Hurááá!“
„Mami, mami upadl nám žebřík.“ „Pověz to tátovi.“ „Už to ví, visí totiž
na okapu.“
Koná se olympiáda a pan prezident má proslov. Čte: „o, o, o, o, o.“
Nakloní se k němu poradce a řekne:
„To nečtěte, pane prezidente, to jsou olympijské kruhy.“
Zde najdete
naše telefonní čísla!

Vánoční farní zpravodaj vydalo pro Římskokatolickou farnost Jeníkov vedenou duchovním správcem P. Mgr. Janem Richterem - otcem Nikem (mobil: 731 402 743) společenství FATYM (farní tým) VRANOV NAD DYJÍ a PŘÍMĚTICE-BÍTOV. Kontaktní adresa: fara Jeníkov 1, PSČ 417 24, tel. 731 402 749 (Petra Vaňková). Zpravodaj vyšel v prosinci
2008 v nákladu 670 výtisků. Příští vydání zpravodaje (již padesáté) plánujeme jako velikonoční a vyjde, dá-li Bůh, v dubnu
2009. Rozdáváno zdarma do každé domácnosti farnosti (v Jeníkově, Oldřichově, Lahošti a Hudcově). Děkujeme všem,
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Pán Bůh zaplať! Vytiskl Tiskový apoštolát FATYMu. Text zpravodaje (a
také jeho starší vydání) se nachází i na našich internetových stranách www.fatym.com.
Číslo účtu jeníkovské farnosti, kam můžete posílat dary na opravu střechy kostela je 184058097/0300
Pro vlastní potřebu.

Internet: http://www.fatym.com

Neprodejné!

