prázdninový

Zpravodaj
Pro farnost Jeníkov
a zabrušany

Svatý
Kryštofe,
Opatruj nás
na našich
prázdninových
cestách!
JENÍKOV OLDØICHOV LAHOŠ HUDCOV
Zabrušany

Ohlédnutí za Noci kostelů v Jeníkově a Zabrušanech
Noci kostelů v Jeníkově se letos zúčastnilo
přibližně 80 lidí. Prvními návštěvníky byly
děti, pro které byla připravena hra Poznej
svůj kostel. Během účastí v této hře se děti
seznámily se zajímavými místy a
s významnými osobnostmi jeníkovského
kostela. Průvodce hry dětem popisovali
osobnost nebo konkrétní místo v kostele a
děti je následně v kostele hledaly, nález
potvrdily květinou do vázy a splnily drobný
úkol, který na daném místě objevily.
Například dle popisu měly děti najít
v kostele obrazy křížové cesty a tam, kde
viděly na zemi kříž, měly z barevných
kamínků poskládat také kříž a do vázy dát
květinu, kterou si před vstupem do kostela
vyzvedly. A tak se děti seznámily se svatou
Terezií z Lisieux, se svatým Josefem,
s křížovou cestou a s dalšími zajímavostmi
jeníkovského kostela. Na závěr hry
odpovídaly děti na nejrůznější otázky na
téma, kterého se hra týkala. Nechyběla sladká odměna a pexeso Noci kostelů, které je
pravidelnou součástí hry pro děti v rámci Noci kostelů v litoměřické diecézi. Následovala bohoslužba slova a po ní vystoupení Krušnohorského pěveckého sboru.
Velkým překvapením byla prezentace Mateřské školy v Jeníkově, která letošní příspěvek pojala ve stylu Pohádkového lesa a na závěr vystoupila s vlastní písní pro Noc kostelů s hudbou Jakuba Smolíka Haleluja.
Půl hodiny před 20. hodinou se rozezněly všechny tři nově obnovené jeníkovské zvony a
byla zpřístupněna kostelní věž a umožněna soukromá prohlídka kostela. Návštěvníci se
letos mohli podrobněji seznámit s osobnostmi svatých Petra a Pavla a Jeníkovem jako
poutním místem, kde se v 18. stol. stalo několik desítek podivuhodných vyslyšení.
Noc kostelů byla ukončena modlitbou za všechny návštěvníky a občany, žijící ve farnosti Jeníkov. Již nyní přemýšlíme nad příští nocí kostelů, kde vám nabídneme další možnosti, jak objevit kostel jako posvátné místo, kde může načerpat každý. Vždyť jsme na
zemi jen na chvíli a čeká nás věčnost. Jaká bude? To záleží na nás.
Táňa D.
V letošním roce proběhla poprvé "Noc kostelů" také ve farním
kostele sv. Šimona a Judy v Zabrušanech. Tato celorepubliková
akce probíhá už několik let, ale v Zabrušanech se uskutečnila
poprvé a myslím, že z pohledu organizátora to byla velmi vydařená akce. I přesto, že se nepodařilo uskutečnit všechny body
programu a hodně jsme improvizovali, měla jsem ze setkání s
návštěvníky kostela velmi pěkný pocit a jsem přesvědčena o
tom, že ten kdo se přišel do kostela podívat, určitě neodcházel s

prázdnou. Mnoho místních lidí si mohlo zavzpomínat na dřívější dobu, kdy byl kostel v
"lepším" stavu a kdy tam byly slouženy mše svaté. Pro mnohé to bylo velké překvapení
a troufnu si říci, že je to vedlo k mnoha otázkám o tom, proč to
nyní je jiné. Někteří, co přijeli ze vzdálenějších míst, obdivovali i
tu krásu, která v kostele ještě zůstala. Někteří se třeba také krátce
zastavili a jen tak naslouchali místu, které je pro ně nové. Byla zde
také možnost zapálit svíčku, kde bylo možné svěřit i nějakou
prosbu nebo i dík. za všechny ty nevyřčené prosby a díky jsme se
pak společně modlili a vyprošovali jsme pro všechny Boží
požehnání. Večer byla také sloužena bohoslužba slova s naším
jáhnem Františkem. Počasí nám také přálo. Když jsem zpětně hodnotila a počítala, kolik lidí kostel navštívilo, došla jsem k číslu 50,
což mě velmi mile překvapilo a potěšilo. Už nyní se těším, že se
příští rok opět potkáme a prožijeme spolu v kostele sv. Šimona a
Judy pěkné chvíle.
Dana T.

Fotbal to je hra
V sobotu 30. 5., na svátek svaté Zdislavy, patronky rodin, se v Jeníkově uskutečnil malý
fotbalový turnaj. Na fotbal přijeli moji dva kamarádi z Prahy Lukáš a Michal a ke hře se
přidala i slečna Stáňa, která v současné době
bydlí na faře v Jeníkově. A samozřejmě
nechyběly děti, převážně z řad kluků. Mezi
sebou se utkaly čtyři týmy, které se různě
obměňovaly.
V prvním klání mezi sebou hrály týmy: Němci a
Messi, v druhém klání hrály týmy: Robin Hood
a Ronaldo Madrid. Vítězem se stalo družstvo
Robin Hood. Hra bavila a všichni se dostatečně
vyřádili. Večer bylo připraveno letní kino, kde
se promítal animovaný film Robin Hood a
podával se Hot dog. V neděli ráno jsme společně šli na mši svatou.
s. k. Táňa

Kněžská rekolekce – generální vikář v Jeníkově
Kněží všech diecézi se pravidelně každý měsíc setkávají, aby se povzbudili ve své službě, sdělili si co se kde děje a informovali se o změnách. Jednou za rok se kněží teplického vikariátu setkají i u nás v Jeníkově. Tentokrát za nimi dojel i generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. Stalo se tak ve středu 10. června. V 10 hodin byla
v jeníkovském kostele sloužena mše svatá otcem Přibylem a po ní se setkali kněží na
jeníkovské faře, kde spolu probírali vše, co bylo potřeba. Dobré ženy připravily výborné
pohoštění a samozřejmě také ještě lepší oběd. Setkání se zúčastnili také naši kněží FATYMští. Odpoledne se pak všichni rozjeli do svých farností.

Slovo o. Nika
Milí čtenáři zpravodaje, všechny vás zdravím v tomto letním
období, kdy nejen děti žijí prázdninami. Od posledního
zpravodaje máme za sebou mnoho pěkných akcí, např. pěší pouť
z Prahy do Jeníkova. Pán Bůh nám letos dopřál příhodné počasí,
takže to bylo o to pěknější. Letos také přibylo hodně nových
poutníků, tak nás šlo asi 25. Další měsíc přijeli z Moravy
cyklopoutníci, těch bylo asi 13 a počasí měli taky celkem
příhodné, tzn. že neměli takové tepla jako loni. V Jeníkově také
proběhla noc kostelů s pěknou účastí. V červnu se některé děti
spolu s katechetkou Táňou vypravily na Moravu do Vranova na misijní pouť. Tam během jednoho dne stačily projít všechny kontinenty a odnesly si nejen spoustu zážitků,
ale i nějakou cenu. Za chvíli se do Vranova vypraví znovu, tentokrát na tábor, který pro
ty větší začíná 4. července a od 18. 7. bude na Bítově tábor pro menší děti. Od 28. 7. budou v Jeníkově soluňáci. Během jejich pobytu v Hudcově postaví kříž na připomínku
zničené kapličky, ale taky na připomínku Boží lásky. Ježíš za nás na kříži položil svůj
život, protože nás miluje. Když se v okamžiku různých bolestí a odpovědí ptáme, kde je
Bůh, kříž nám dává odpověď. Visí na kříži a trpí spolu s námi.
Poslední prázdninový týden proběhne v Jeníkově pro děti Tynaf o kterém se více dozvíte
v pozvánce od s. k. Táni.
26. 9. do Jeníkova přijedou poutníci z Moravy. Mše sv. bude v kostele ve 12 hodin.
Taky vás zvu na Moravu na pěší pouť na Velehrad, která letos začíná 17. 8. v 15 hodin
na Vranově. Přeji Vám pěkné letní a prázdninové dny a posílám své požehnání.
o. Nik

Misijní týden soluňáků se uskuteční 28. 7.- 3. 8. 2015
V rámci misijního pobytu budou ve farnosti
Jeníkov slouženy mše svaté:
29. 7. v 17. hod. kaple sv. Anny - pouť
30. 7. v 17. hod. Hudcov na místě zbytků kostela
31. 7. v 17. hod. Boží Tělo Zabrušany
1. 8. v 12. hod. Mariánská pobožnost ve Štěrbině;
v 17 hod. mše svatá v Lahošti
2. 8. v 10. hod. mše svatá v Jeníkově

Zabrušany
V pátek 31. 7. 2015 bude ve farním kostele sv. Šimona a Judy v Zabrušanech v 17:00
hodin sloužena mše svatá a po ní bude průvod Božího Těla na místní hřbitov a zpět. Je
to příležitost, jak se modlit společně za farnost Zabrušany a vyprošovat si společně Boží
pomoc a požehnání pro všední dny naších životů. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se
na společné setkání při modlitbě.
V neděli 2. 8. 2015 bude v kostele sv. Šimona a Judy v Zabrušanech varhanní koncert v
15:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

I jeníkovští se zúčastnili misijní poutě a misijního setkání dětí
V sobotu 13. 6. 2015 se uskutečnila
ve Vranově nad Dyjí 13. celostátní
Misijní pouť a 10. misijní den dětí,
kterou pořádal FATYM spolu s
Papežským misijním dílem. Motto
bylo: „Pojďte ke mně všichni“.
Na tuto velkou akci určenou
převážně dětem jsme se vypravili
se skupinkou dětí z Jeníkova a
okolí. Cesta je daleká, tak jsme
vyrazili již v pátek dopoledne,
abychom zavčas dorazili do
Vranova. V pátek večer jsme se
zúčastnili ve Štítarech mše svaté a
ještě si stihli udělat procházku na
vranovskou pláž. Řada dětí, která
z jeníkovska vyjela na tento víkend
do Vranova, zde byla poprvé.
V sobotu ráno po snídani bylo
misijní setkání zahájeno mší
svatou, kterou celebroval brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle. Po ní se děti mohly zúčastnit misijní hry – putování po kontinentech, která byla připravena po celém Vranově.
Naše skupinka začala na kontinentu Austrálie, kde na stanovištích plnila nejrůznější
úkoly a za ně získávala body. Například vyluštěním vzkazu psaným Morseovou abecedou jsme se dozvěděli, že některé druhy skokanů dorůstají do výšky až 2 metrů, jinde na
stanovišti na kontinentu Evropy se děti učily poznávat druhy květin, v Asii skládaly
puzzle a nosily koš na hlavě, v Americe se zase učily střílet z luku. Soutěží bylo více než
dost a zdálo se, že to ani není možné všechno stihnout. Ale jeníkovští stihli vše. Není
divu, vždyť jsme po Evropě letěli letadlem… Na závěr velké kontinentální hry si děti
mohly směnit své body za věcné ceny. Bylo pěkné, jak jeden chlapec myslel na maminku a část svých bodů směnil za dárek pro ni.
Odpoledne jsme šli na vranovskou pláž, kde si děti s radostí užívaly koupání. Večer
jsme si připravili večeři, svačinu a děvčata si chystala květiny na nedělní slavnost Božího Těla v Plenkovicích. Nechybělo ani povídání otce Marka.
V neděli ráno jsme se s dětmi účastnili slavnosti Božího Těla v Plenkovicích, kde děvčata šly za družičky a po mši svaté jsme se chystali na návrat zpět na sever.
s. k. Táňa

Pozvánka na TYNAF
Srdečně zvu všechny děti na TYNAF – týden na faře, který se uskuteční 26. 8.-30. 8. na
faře v Jeníkově. A jak jej letos prožijeme? Zažiješ hry a další dobrodružství….
V minulém roce jsme jeli do Afriky a letos??? Nechte se překvapit, ale již nyní vám povím že budeme vařit štěstí… A jak se vaří? Přihlaš se: Táňa Dohnalová 731 402 748
nebo email: MarieAntonina@seznam.cz

Naše vlast bude zase krásnější
Jistě většina z nás tuší, že v Hudcově stával kostelík zasvěcený svatému Antonínovi. Za
pohnutých událostí byl před víc než padesáti lety
zbourán. Z dnešního pohledu musíme říci - škoda... Ale
stalo se. Na místě, kde stával, a které je i nadále
zvláštním způsobem místem zasvěceným Bohu - tedy
místem posvátným, se pravidelně zastavují věřící, jednotlivci i skupinky, a modlí se za Boží požehnání pro
Hudcov a všechny, kdo zde žijí. A jednou za rok zde
bývá sloužena bohoslužba. Letos to bude ve čtvrtek 30.
7. v 17 hodin. Po mši svaté pak bude postaven dřevěný
kříž – tak bude alespoň trochu obnoveno toto posvátné
místo. Kříž je vždy symbol obětující se lásky, důvěry v
Boha a výzvou každou životní situaci přijímat s vírou.
Kříž se má stát tichou, ale výmluvnou výzvou, abychom
víc mysleli na svého Pána a zvali jej do svých dnů.
Bývá zvykem, že když se někde staví například kříž
nebo socha světce, po všech pronesených modlitbách a
proslovech, se na závěr zpívá národní hymna. Proč?
Vždyť v ní jsou slova "a to je ta krásná země..." - když
se něco obnoví, vybuduje, je to další příspěvek k tomu,
aby naše země byla krásnější. Má zkrásnět i díky
našemu duchovnímu pochopení k čemu nás kříž zve následovat Ježíše, který se z lásky obětoval na kříži za nás.
Na tuto událost vás rádi zveme.
P. Marek Dunda

Velká nabídka pro děti:
Milé děti mám tu pro vás mimořádnou nabídku:
Srdečně vás zvu na sjíždění řeky Ohře
za mimořádně cenově výborných
podmínek. Čeká nás moc pěkný
program a nové zajímavé zkušenosti.
Na vodu bychom jeli od 10. 8. - 15. 8.
2015 kapacita je omezená. Maximální
počet dětí je 12. Bližší informace přihlášeným. Zájemci se mohou přihlásit:
MarieAntonina@seznam.cz
Táňa Dohnalová 731 402 748
Maminky a tatínkové nebojte se, s dětmi na vodu vyjedou i dospělí.

Malé slůvko pro děti
Milé děti, blíží se prázdniny již jsou skoro zde. Nezapomeňte při svém prázdninovém
dovádění na Pána Ježíše. On je stále s vámi.

Pěší pouť do Jeníkova
Díky odkazu na FB Biskupství Litoměřického jsem se dozvěděla o pěší pouti z Prahy do
Jeníkova, v termínu 14. - 17. 5. Podívala jsem se na stránky Fatymu, který pouť pořádá a
hned jsem věděla, že chci jít.....
Teď bych se s vámi ráda o zážitky a pocity z putování
podělila. Nebudu doslovně popisovat trasu cesty, ale jen
v krátkosti. Všichni jsme se sešli ve středu večer a
přenocovali u sester Boromejek a ve čtvrtek ráno se
vydali směr Nelahozeves. Další den jsme nocovali na
faře v Libochovicích a poslední večer, po výstupu na
Milešovku, jsme přespali v Kostomlatech pod
Milešovkou. Odtamtud jsme v neděli došli až do
Jeníkova. Pro podrobnosti můžete nahlédnout na stránky
www.fatym.com. Celou cestu jsme rozjímali nad listem
Římanům 5-8 kapitola, apoštola Pavla. Každý večer
jsme společně přečetli jednu kapitolu a nad tou se zamýšleli hned a pak celý následující
den. Mohli jsme tvořit i motta na tento text, a tím si ho umět lépe vysvětlit, nebo zapamatovat. A někomu se to opravdu skvěle dařilo. Jen pro ukázku od sestry Víty: KRISTUS NA SVÉM LIDSKÉM TĚLE, VYKOUPIL NÁS Z HŘÍCHU CELE,
VAŽME SI TÉ SVOBODY, NEHOĎME JI DO VODY.
I když jsem vlastně šla svoji domovinou, znovu jsem si uvědomila, jak krásný kraj máme, jaké kouzlo má České středohoří, a jak to tu mám velmi ráda, a že to tu vlastně ještě
pořádně ani neznám. Bylo tolik míst, kde jsem šla poprvé. Například vesnička Hospozínek, kde jsme měli venku před kapličkou mši svatou. A nevěděla jsem, že v Teplé teče u
kapličky léčivý pramen, nebo že vlastně existuje krásný Jeníkov, který si vranovská farnost adoptovala a zasloužila se o jeho záchranu a oživení. Zrovna tak bylo velkým zážitkem nahlédnout do kostela sv. Petra a Pavla v Křemýži. Nebo naopak jsme procházeli
místy, které znám důvěrně, protože tam mám rodinu. Takovým místem pro mě jsou Třebenice. Tam nám ochotně Otec Tomáš otevřel kostel abychom se tam mohli pomodlit
litanie a před farou jsme se poklonili památce Patera Kubíčka. Se zapůjčenou monstrancí
jsme pak v procesí nesli Pána Ježíše až do Teplé. Všude jsme se setkávali s milým přijetím, pohoštěním a zájmem o to, proč a kam putujeme.
Nakonec bych popsala jeden pro mě úplně nový poutní zážitek, který
byl pro mě silný a taky mě stál trocha sebezapření a úsilí. V neděli jsme
vyšli na poslední úsek naší cesty a po několika kilometrech nám říkal
Otec Nik, že je takovým zvykem, že když poutník zahlédne na vlastní
oči svůj cíl, kam putuje, tak se pomodlí a zuje boty a do cíle dojde bos.
Za malou chvíli se začervenala střecha Jeníkovského kostelíka, Otec
Nik zul sandály, s ním další dva odvážlivci. Já v ten moment byla ještě
přesvědčena, že boty zuju až později. Když si ale vyzuly boty i další
dvě děvčata, shodila jsem je taky! Posledních 15 km jsme došli bosi. Bylo to chvílemi
hodně náročné, a když jsme šli přes vesnici a byla na chodníku zámková dlažba, připadalo mi to, jako bych šla po hebkém koberci. Další se k nám přidávali postupně a tak nás
bez bot došla více jak polovina, a o to silnější pak byla v cíli krásná bohoslužba a následné zasloužené občerstvení a pohoštění od místních farnic na faře......
Marie z Litoměřic

Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení. Tatínek
povídá: "Tak hrozné vysvědčení jsem ještě neviděl!" A
Pepíček povídá: "Já také ne, ale včera jsem to našel ve tvých
věcech..."
„Nechci vás strašit pane učiteli“, říká Pepíček pedagogovi,
„ale tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit lepší známky,
dostane někdo pěknej výprask“.
„Pepíčku, skloňuj slovo chléb." „Kdo, co? - Chléb." „S kým,
s čím? - Se salámem." „Komu, čemu? - Mně."
Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a povídá: "Tatíí dal jsem
dva góly!" "A jak to dopadlo?" "1:1"
Paní učitelka se ptá: "Kde leží největší jezero?" Pepíček se hlásí, ale paní učitelka ho
nechce vyvolat. Asi tak po půl hodině ho vyvolá a Pepíček povídá: "Největší jezero teď
leží pode mnou."
Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá,
až najde nenápadný koutek kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky
pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří
paní učitelku, zděšeně se ptá: "Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do
nebe a tady je peklo!" "To je peklo?" diví se paní učitelka, "a já
myslela, že je velká přestávka!"
Zasekne se takhle řidič kamionu pod mostem a přijede tam policie.
Jeden policista jde ke kabině řidiče a říká: „Tak co, pane řidič, zasekli
jsme se, co?“ Řidič odpoví: „Ne asi ... vezu most a došel mi benzín…“
Včera ve 3 v noci u mě zvonil soused. Normálně přišel
ve 3 v noci a zazvonil! Jsem se tak lekl, že mi málem
vypadla vrtačka z ruky.
Ptá se manželka manžela: „Koukal jsi na tu oranžovou kontrolku, co se
včera rozsvítila v autě?“ „Jojo, spravil jsem to za 1300.“ „Tys byl v
servisu?“ „Ne, na benzínce.“
Prázdninový farní zpravodaj vydalo pro Římskokatolickou farnost Jeníkov vedenou duchovním správcem P. Mgr.
Janem Richterem - otcem Nikem (mobil: 731 402 743; email richterjan@seznam.cz) společenství FATYM (farní tým)
VRANOV NAD DYJÍ. Kontaktní adresa: fara Jeníkov 1, PSČ 417 24. Zpravodaj vyšel v červnu 2015 v nákladu 1000 výtisků. Příští vydání zpravodaje (již sedmdesáté páté) plánujeme jako dušičkové a vyjde, dá-li Bůh, v říjnu 2015. Vytiskl
A.M.I.M.S. - Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje).
Rozdáváno zdarma do každé domácnosti farnosti (v Jeníkově, Oldřichově, Lahošti a Hudcově + Zabrušanech). Děkujeme
všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Pán Bůh zaplať! 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: www.fatym.com (doporučujeme i naši televizi www.TV-MIS.cz)

Neprodejné

