Smrt je
bránou
k zivotu.
I pro tebe?

Jestli něco z naší budoucnosti víme zcela jistě, pak je to právě to, že zemřeme. Tohle nás jistě
nemine – a velmi pravděpodobně se to stane dřív, než myslíme. A tak není zbytečnou věcí se
nad touhle svou životní jistotou trochu zamyslet. Co o ní nevíme, co o ní tušíme, co víme?
Přejeme vám trochu klidu a pohody k dušičkovým úvahám.
Vaši kněží

Dušièkový
zpravodaj
PRO
FARNOSTI FARNÍCH TÝMÙ
VRANOV NAD DyJÍ A PØÍMÌTICE-BÍTOV
VRANOV PØÍMÌTICE BÍTOV OLBRAMKOSTEL STARÝ PETØÍN Práèe
ŠTÍtarY CHVALaTICE STÁLKY LANÈOV HORNÍ BØEÈKOV
Prosimìøice Vratìnín CITONICE ŠAFOV Korolupy
Tìšetice Lubnice LUKOV

Co máme udělat my?
Matka Tereza z Kalkaty dostala otázku: ,,Máte strach
ze smrti?“ ,,Ne, vůbec,“ prohlásila. ,,Umřít znamená
vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke
svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám.
Tam najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto
životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které
jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí
a považovaly mě při tom za svou maminku. Najdu tam
všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří
vydechli naposledy v domě,
který jsem pro ně
v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří
mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné
setkání, nemyslíte?“
Co máme udělat my? Slova této vzácné ženy pro nás
mohou být inspirací. Ono asi nestačí jenom stát v těchto dnech v tichém zamyšlení nad
hroby nejbližších. To je samozřejmě dobré. Je to postoj lásky. To máme rozhodně konat.
Ale nemáme mít jen prázdné ruce nebo pouhý voskový věneček. Proti věčné smrti musíme bojovat. Abychom se ozbrojili proti smrti, je třeba jedno: přimknout se k Ježíši
Kristu. Být zakotven v Kristu vírou, jako kotví loď na mořském dnu, aby mohla odolat
nenadálé bouři. Spusťme kotvy na správné místo.
P. Milan Plíšek, vranovský viceděkan

?

Kakája āizò, takája smìr (Jaký āivot, taková smrt)

ruské pøísloví

Kdy se společně modlíme o dušičkách za zemřelé:
sobota 27.10.2007:
Citonice
16.30 v kostele, pak
Stálky
15.00 mše sv., pak pobožnost na hřbitově
světel. průvod na hřbitov
Hor. Břečkov 16.15 na hřbit., bohosl. v kostele 17.00
16.45 na hřbitově
Lukov
18.15 bohosl. v kostele, pak asi v 19.00 na Podmýče
hřbitově
Těšetice
17.00 na hřbitově
Lančov
17.00 se světelným průvodem z kostela
neděle 28.10.2007:
na hřbitov (svíčky a pochodně s sebou)
Mše svaté ve farních kostelích dle obvyklého nedělního pořádku. Mimo to budou v neděli 28. 10. následující dušičkové čtvrtek 1.11.2007 Slavnost Všech svatých
Chvalatice
14.45 na hřbitově
pobožnosti na jednotlivých hřbitovech:
15.30 v hradním kostele mše sv., potom
Práče
v 10.00 mše sv. v kostele, potom v 11.00 na Bítov
v 16.45 na starém hřbitově
hřbitově
Kuchařovice 16.00 mše sv. v kapli
Korolupy
13.00 na hřbitově
Přímětice
18.00 mše sv. v hřbitovní kapli
Podmolí
13.30 na hřbitově
Oslnovice
18.00 v mše sv. v kapli, pak na hřbitově
Kuchařovice 14.00 na hřbitově
Šumná
18.45 dušičkové procesí s pochodněmi od
Štítary
14.00 na hřbitově
obecního úřadu na hřbitov
Lesná
14.00 na hřbitově
Kravsko
14.30 na hřbitově
pátek 2.11.2007 Památka věrných zemřelých Starý Petřín 14.00 v kostele pak na hřbitově
lidově dušiček:
Plenkovice 14.30 na hřbitově
Kuchařovice 16.00 mše sv. v kapli
Vracovice
15.00 na hřbitově
Bítov
16.00 na novém hřbitově (s žehnáním kříže)
Přímětice
15.00 na hřbitově
a asi v 16.40 mše svatá ve farním kostele
Šafov
15.00 na hřbitově
Mramotice 17.00 mše sv. v kapli
Šumná
15.00 na hřbitově
Citonice
18.10 mše sv. a krátká modlitba na hřbitově
Prosiměřice 15.30 v kostele, pak na hřbitově
Přímětice
18.00 mše sv. v hřbitovní kapli a po ní
Olbramkostel 15.30 na hřbitově
modlitba v kryptě
Onšov
15.45 na hřbitově
Štítary
19.00 dušičkové procesí z kostela na hřbitov
Milíčovice
15.45 na hřbitově
pondělí 5.11.2007:
Mramotice 16.00 na hřbitově
Vratěnín
16.30 mše sv, po ní průvod na hřbitov
Podhradí n.D. 16.00 na hřbitově
Vracovice
16.45 mše sv., po ní modlitba na hřbitově
Vranov n.D. 16.00 na hřbitově
Milíčovice
18.00 mše sv., po ní modlitba na hřbitově
Od čtvrtka 1.11. do pátku 2.11. v 18.00 a od pondělí 5.11. do čtvrtka 8.11. v 18.00 budou v Příměticích mše sv.
ve hřbitovní kapli. Kaple bude osvětlena. Po mši svaté 2. 11. bude modlitba v kryptě, která bude tohoto dne po mši svaté
jako každý rok zpřístupněna.

Umøít znamená vrátit se domù...
Matka Tereza z Kalkaty

Moravská podzimní pouť do Jeníkova
Už se stalo tradicí, že se v podzimních měsících koná autobusová pouť do naší adoptované farnosti do Jeníkova u Duchcova.
Tentokrát se konala v sobotu 22. září. Účast byla velmi pěkná. Kromě dvou autobusů,
které vyjížděly z oblasti FATYMu, se připojil i třetí, a to z Valtic. Valtičtí vzali s sebou
i paní starostku, která předala po slavnostní bohoslužbě jeníkovskému panu starostovi
Grohovi, panu generálnímu vikáři litoměřické diecéze Havelkovi a některým kněžím
vybrané valtické víno. Celá slavnost probíhala v pěkné atmosféře. Mnozí vzpomínají na
hezké chvíle v kapli v Lahošti a na průvod z Lahoště do jeníkovské svatyně. Tato pouť
byla provázena i mnoha setkáními s domácími obyvateli. Ti byli potěšeni, že vidí své
známé, které už potkali při jiných akcích, ať už na Moravě nebo i na Jeníkovsku. Místní
farníci připravili pro poutníky milé pohoštění. Tento poutní zájezd přispěl k upevnění
družby naší farnosti s Jeníkovem.
Na závěr zbývá už jen pozvat ty, kteří se ještě do této iniciativy nezapojili, aby neváhali seznámit se s Jeníkovem a se záměry pomoci tak, jak se o to snaží mnozí další
v našich farnostech.
otec Marek Dunda, FATYM Vranov nad Dyjí

Krátký film „Chcete mě?“ na naší TV-MIS.cz
Na internetové televizi FATYMu
www.TV-MIS.cz můžete shlédnout
krátký film o myšlence adoptovat
farnost Jeníkov v severních Čechách.
Vyrobil ho Ing. Pavel Lukeš ze Šumné
– tvůrce tradičních dokumentů o pěších
poutích z Vranova nad Dyjí na Velehrad. I ty jsou k vidění na TV-MIS.cz.
A s nimi tam najdete další téměř dvě
stovky video i audio titulů v celkové
délce několika set hodin programu…
Každý den navštíví naši TV-MIS.cz
200-300 diváků (zatím maximální
návštěvnost zaznamenala 27.8.2007:
510 návštěvníků během jediného dne). Již jste ji navštívili i vy? Právě v těchto dnech
celou televizi přesunujeme na dvojici nových serverů, které jsou umístěny
v klimatizovaných prostorách v Brně. Nové servery poskytnou dostatečný prostor pro
další rozvoj této internetové televize. Je na ně možno umístit skoro 10.000 hodin programu v téměř DVD kvalitě (pro odborníky: kapacita disků je rozšiřitená až na 2 x 7
TB) a jejich výkon by měl dostačovat ne pro stovky, ale tisíce a snad i desetitisíce návštěvníků denně! Však také již nějakou dobu budujeme i TV-MIS.com, která bude vysílat pro země bývalého Sovětského svazu… Servery byly pořízeny i díky přispění biskupství brněnského a jedné rodiny, která se rozhodla myšlenku internetové křesťanské
televize výrazně podpořit. Pán Bůh zaplať!
otec Pavel Zahradníček, FATYM Přímětice-Bítov
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Proč jsou hřbitovy?
Děti nás někdy zaskočí svými zvídavými otázkami. My
dospělí na ně většinou neradi odpovídáme, zvláště když
sami nemáme ve věci dost jasno. Na zdánlivě nevinnou
otázku v nadpise existuje jedna docela jednoduchá
odpověď: „Protože lidé umírají“. Ta ale vyprovokovává
další kanonádu otázek. A proč umírají? A to
jako po smrti už nic není?
A co když přece jen něco
„Lépe je vejít do domu
je? …
truchlení než do domu radoTato dvoustrana
vání, neboť tam všichni povám chce pomoci
znají, jak skončí a živí si to
najít odpovědi na
mohou vzít k srdci.“ (král
některé
zvídavé
Šalomoun, 960 let př. n. l.)
otázky, které se mohou
vyskytnout.

Ke startu, připravit, pozor, smrt!
Je mnoho situací v životě, o kterých víme, že nás čekají a nevyhneme se jim. Patří
mezi ně všelijaké zkoušky, závody, utkání, veřejná vystoupení,... Moudrý člověk ať
sportovec, student, či manažer řídící schůzi podnikové rady, se na tyto situace připravuje
– tréninkem, studiem nebo přemýšlením o věci. Nerad bych byl příliš pesimistický, ale
všechny nás jednou čeká smrt, ať jsme studenti, sportovci nebo úspěšní manažeři. Dá se
připravit na vlastní smrt?

Mrtvý brouk
Nemoc, bolest a smrt provází lidstvo od jeho prvopočátků1. Důležité je, jak se člověk
k těmto situacím a stavům svého života postaví. Reakce mohou být různé. V naší společnosti většina lidí vůči těmto věcem zaujímá postoj mrtvého brouka: žije jakoby nemoci, bolest a smrt neexistovaly. Máme tendenci tyto skutečnosti odstraňovat ze svých
očí. Na dlouhodobě nemocného člověka se časem zapomene, někdy se izoluje do domova důchodců nebo do léčebny pro dlouhodobě nemocné a připomene nám jej často až
parte, které zve na jeho pohřeb. To v lepším případě, pokud se
pohřeb koná. Mrtvý brouk vůči smrti utíká také před myšlenkou
na smrt do víru horlivé práce a veselé zábavy. Když ale i na něj
přijde ke stáří nemoc, a on už nemůže dělat to, co tolik miloval,
zhroutí se mu svět, život mu najednou připadá nesmyslný
a dožívá jej v obrovské depresi.
1
Bůh stvořil člověka, který v ráji žil šťastně, bez bolesti a nemocí a neměl zemřít – tj. přechod
z času do věčnosti by se pro něj uskutečnil jiným způsobem než skrze umírání... Tyto věci vstoupily do
lidského rodu až po prvním lidském hříchu (viz první kapitoly Bible).
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Připrav se, zemřeš
Tak tato slova slýchají někdy odsouzenci na smrt. Ti jediní
z nás lidí aspoň od určitého okamžiku vědí jistě, že už brzy
zemřou a někdy ví, i kdy je to čeká. Mohou se tak připravit.
Mnoho zázraků se děje v celách smrti. O jednom jsem slyšel
nedávno vyprávět: odsouzenec na smrt byl knězem přiveden
k tomu, aby zcela přehodnotil svůj život, přijal svátost smíření
a na popraviště šel hned po mši svaté a po svatém přijímání.2
Jsme zvyklí mnoho věcí dělat na poslední chvíli, přípravu na
smrt neodkládejme. Nevíme, kdy se smrt dostaví. Pro nevěřící je
dobrou přípravou na smrt snaha o dobrý život podle co nejlepšího
vědomí a svědomí. Pro člověka věřícího, který ví, že jej čeká po
smrti setkání s Ježíšem při osobním soudu, to platí také. Navíc usiluje o přátelství
s Ježíšem a tento přátelský poměr obnovuje skrze svátost smíření a svaté přijímání.
Neměli bychom se ale připravovat
jen na svou vlastní smrt, ale i na
Nejsme tu pro smrt,
smrt blízkého člověka. Jsem
ale pro věčný život…
knězem a už jsem mnoha lidem
pohřbíval jejich maminky nebo
tatínky. I moji rodiče pomalu stárnou a já si při své službě také pomalu
začínám uvědomovat, že jednou tento svět opustí.

Je správné pomoci druhému do hrobu?
Určitě ne! Není správné zapříčinit jakkoli smrt druhého člověka, ať se
jedná o vraždu, eutanázii nebo psychické týrání. Správné však je pomoci
druhému nejen dobře žít, ale i dobře zemřít. Dobrá smrt je dobré
ukončení dobrého života. Bez dobré smrti se o životu jako celku nedá říct, že byl šťastný.
Co to ale znamená dobrá smrt? Opět bych tu rozlišil mezi člověkem věřícím
a nevěřícím. Pro člověka, který nevěří v Boha je dobrou smrtí, když před smrtí dojde
v srdci ke smíření se svým životem, s tím co vykonal a také, když se před smrtí dokáže
usmířit s těmi, k nimž jeho vztah nebyl nejlepší. Tyto věci jistě také není třeba ve stáří
odkládat. Je dobře je stihnout, dokud jsme ještě zejména duševně při síle. Neříkám, že
by se člověk ve stáří měl každé ráno probouzet s myšlenkou na smrt a večer s ní usínat.
Stačí, když se svou smrtí bude alespoň trošku počítat.
Věřícím v nesení nemocí a v přípravě na poslední okamžik života pomáhá víra: vztah
k Ježíši3.
2
O tomto zázraku ve svědomí člověka vypráví podle skutečné události kniha Za pět minut uvidím
Boha.
3
Ježíš v nemoci a umírání vychází vstříc všem, i těm, kteří nevěří. Věřící je ten, kdo o Ježíšově
lásce ví a také ji přijímá.
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Jejky, farář! Tak to už asi brzy umřu!
Často povzbuzuji věřící, aby mi pověděli, když se některý z jejich blízkých dostane
do nemocnice. Někteří říkají: „Víte, on moc do kostela nechodil. Radši tam nechoďte
nebo si bude myslet, že jsme jej už odepsali“.
Proč vůbec kněz navštěvuje nemocné? Jednak je navštěvování nemocných jedním
z tradičních skutků milosrdné lásky a kněz by měl jít příkladem. Hlavně, když si nikdo
kromě příbuzných nevzpomene. Nemocný je většinou rád, když o něj někdo projeví zájem. Nedávno jsem měl třídenní chřipku a pozoroval jsem, jak se čas v posteli nesmírně
vleče. Myslel jsem si, že ležím tři hodiny a zatím to bylo jen hodinu a deset minut. Věřím a mám s tím zkušenost, že pro nemocného je návštěva vítaným zpestřením. Ještě
jednou bych chtěl zdůraznit, že se mi ještě nikdy nestalo, že by nemocný, ke kterému
jsem byl zavolán, reagoval tak, jak bylo shora uvedeno.

Poslední pomazání
Kněz
nepřichází
„Skrze toto svaté pomazání ať ti
k nemocnému
jen
Pán pro své milosrdenství pos lidskou
útěchou.
může milostí Ducha Svatého.
Knězi jsou svěřeny
Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě
svátosti
Církve
zachrání a posílí.“
a těmi
přichází
(slova jimiž kněz uděluje svátost
sloužit.
Svátosti
nemocných)
ustanovil Ježíš a svěřil
je
svým
apoštolům.
Svátosti člověku udělují Boží
milost a požehnání ve všech důležitých okamžicích a situacích života. Záleží na člověku,
chce-li tuto pomoc přijmout. Pro nemocné je určena zejména svátost pomazání nemocných. Každá svátost se uděluje skrze viditelné znamení. Při pomazání nemocných, jak
sám název uvádí se jedná o pomazání olejem na čele a na dlaních obou rukou. Pomazání
olejem se člověku dostává také při křtu, biřmování a kněžském svěcení. Pomazání nemocných v Církvi bývalo zvykem dlouhý čas udělovat až lidem umírajícím – odtud ty
obavy, když se má k nemocnému pokřtěnému přivolat kněz. Svátost pomazání nemocných, jako všechny ostatní svátosti je ale určena pro živé!

Svátost nemocných – cesta k uzdravení těla i duše
Co svátost nemocných dává tomu, kdo ji s vírou přijme4, naznačují slova modlitby,
kterou kněz při pomazání pronáší: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milo-

4
Svátosti Církve nejsou nějaká magická gesta. Někteří říkají: „Pane faráři, pokřtěte nám to dítě, ať
se má v životě dobře“. Jiní by si mohli myslet, že samotné pomazání je uzdraví jak mávnutím kouzelným proutkem. Aby svátost přinesla ovoce, je třeba víra.
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srdenství pomůže milostí Ducha svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání
a posilní“.
Mluví se tu o vysvobození z hříchů, o odpuštění. K tomu je dobré vzbudit lítost nad
svými hříchy. Těm nemocným, kteří toho jsou ještě schopni, se doporučuje vykonat
si zároveň svatou zpověď – to pro lepší uvědomění si svých hříchů.
Dále se tu mluví o záchraně a posile. To nemusí znamenat jednoznačně
uzdravení tělesné. Do hry zde vstupuje také Boží vůle s nemocným. Bez
toho, že bych nevěřil v moc této svátosti a bez jakéhokoli cynismu píšu:
člověk na něco zemřít musí. Nemoc a smrt patří neoddělitelně k lidskému životu. Může
být, že po někom Bůh žádá, aby nemoc trpělivě nesl. Podobně to Bůh žádal po svém Synu, když nesl kříž pro naši spásu. Na tomto místě se nám také odkrývá smysl utrpení
spojeného s Kristovou obětí: trpící nemocný může svou bolest nabídnout jako obět za
spásu světa. V situaci, kdy Bůh po nemocném žádá, aby nesl kříž, nenechává jej bez
pomoci, ale podporuje jej silou Ducha svatého. Jeho dary potřebné právě pro nesení kříže nemocný potřebuje.

Služba nemocným ve znojemských nemocnicích
Ve staré nemocnici navštěvuje nemocné znojemský děkan otec
Jindřich Bartoš. Chodí do nemocnice vždy v úterý ve dvě hodiny
Na úterý se ve
staré nemocnia prochází celé oddělení dlouhodobě nemocných a oslovuje
ci vždycky těvšechny. Na rehabilitaci, kožní a onkologii chodí paní
ším. To nás
Ruprechtová zjišťovat zájem o návštěvu kněze. K těm, kdo
navštěvuje otec
děkan Jindřich!
zájem projeví, pak otec Jindřich přijde. V naléhavých případech
k zaopatření nemocných je o. Jindřich ochoten přijít i v jiný čas.
Stačí mu zavolat na mobil 603290082 nebo na pevnou linku 515224694.
V nové nemocnici se každou sobotu ve 14:30 slaví v tamním kinosále
mše svatá. Slouží ji otcové premonstráti z Louky. Před ní je od dvou
hodin příležitost ke svátosti smíření. Kdo na mši svatou nemůže přijít,
může svůj zájem o návštěvu kněze sdělit sestře na oddělení.
Podle svých možností jistě rádi v nemocnici navštíví své farníky také
kněží FATYMu. Jejich telefony jsou uvedeny na poslední straně
Zpravodaje. Stačí zavolat.

A jak je to v nemocnicích v Brně?
Občas se někdo z naší oblasti v případě nějakého vážnějšího úrazu či
komplikované operace… dostane do některé brněnské nemocnice.
Duchovní služba je v nich jednotně organizovaná a hlavním
nemocničním kaplanem brněnských nemocnic je otec Leo Zerhau, který
kdysi působil ve FATYMu Přímětice-Bítov. Jeho návštěvu u nemocného je možno kdykoliv domluvit na telefonním čísle 602582459.
tématickou čtyřstranu pro vás připravil otec Jindřich Čoupek

Přepaden Plhy a jiné akce pro děti
Již tradičně se konala řada táborů pro děti a to jak pod
stany na našich tábořištích v Lísku u Bystřice nad Pernšt. a v Báboveckém kaňonu
u Hlubokých Mašůvek (kaňon mu říkáme pro zvýšení napínavosti… - jinak je to spíše
údolí s několika skalami), tak na našich i vypůjčených farách. Celkem se uskutečnily
v průběhu prázdnin téměř dvě desítky takovýchto pobytů. Jeden z nich byl již tradičně
určen pro děti a mládež z naší adoptivní severočeské farnosti Jeníkov. Vzpomíná na něj
otec Nik, který je mimo jiné i duchovním správcem
jeníkovské farnosti.
Tak jako každý rok i letos na naši vranovskou
faru zavítaly děti z Jeníkova. Letos se mi to s nimi líbilo mnohem víc než v předchozích
letech, zdálo se mi, že děti jsou hodnější... Dětem bylo oznámeno, že v okolí fary se pohybují zlí Plhové, se kterými není radno si zahrávat. První den jsem se s dětmi nepotkal,
a když jsem další den dojel, napadlo mě, že bych jim to mohl
ještě zpestřit. Vzal jsem si roztrhanou košili a kalhoty, obličej
jsem si pomazal marmeládou a ve chvíli, kdy byli všichni
shromážděni na dvoře jsem začal křičet a doběhl jsem na dvůr
s tím, že mě přepadli Plhové. Všichni se patřičně ulekli, ale
nejlepší byl otec František, který vyskočil a utíkal před faru,
aby potrestal ty kteří mě přepadli. Děti z toho měli pěkné povyražení.
o. Nik, FATYM Vranov nad Dyjí

Časopis Milujte se!
Již dlouho nám chyběl poutavý barevný křesťanský časopis „magazínového stylu“ se
čtivými články. Takový, který by zaujal každého, i toho kdo zatím není moc věřící.
Schválně to píši takto, protože si myslím, že úplně nevěřící člověk je větší vzácností než
například úplně slepý…
No a když něco není, tak lepší, než se nad tím
Milujte se!
jen rmoutit, je si to udělat… A tak jsme letos ve
spolupráci s dalšími (např. Hnutím pro život ČR
a s Misionáři obláty P. M. Neposkvrněné) začali
vydávat časopis Milujte se! Jeho název je odvozen
od slov Pána Ježíše: „Nové přikázání vám dávám:
Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“
Podařilo se zajistit, že nad vydáváním časopisu Milujte se!
převzaly záštitu Sestry Matky Terezy v ČR.
Již vyšla první dvě čísla časopisu – dohromady v nákladu
58.000 výtisků a v těchto dnech se připravuje třetí. Časopis
by měl vycházet čtvrtletně a je nabízen jen za příspěvek na
tisk. Doporučená výše je 20,- Kč, což u časopisu, který má zhruba 60 stran není mnoho.
Sídlo redakce je na vranovské faře. Další informace, kompletní starší čísla a možnost
objednávek najdete na webu www.milujte.se.
otec Pavel Zahradníček

Co se událo od posledního zpravodaje:
V přátelské atmosféře proběhly FATYMské slavnosti ve Vranově včetně opékání
čuníka.  Devět schol se zúčastnilo soutěže Vranovská porta.  Po skončení
Porty otec Milan požehnal cyklistům, kteří se vydali na cyklopouť do Jeníkova. 
Proběhly tábory pro dyjáky, pro soluňáky
i pro marianky…  5 turnusů táborů
jsme prožili s dětmi v kouzelnické škole
Harryho Pottera. Zjistili jsme, že vítězit
nad zlem vždy stojí nějakou námahu…
 S rodinami jsme strávili krásný týden v Cizkrajově, nedaleko Slavonic. 
Asi 20 účastníků z našich farností a
z FATYMu prožilo celostátní setkání
mládeže v Táboře, na kterém se sešlo více
než 5000 mladých lidí z celé ČR.  Mládež z Přímětické farnosti splouvala
s otcem Pavlem Sobotkou Vltavu. 
Dětem, které nemohli být na táborech byl

nabídnut program TYNAFů, které jim
pomohli společně prožít několik dní
prázdnin.  Na sídlišti v Příměticích byl
indiánský stan a také možnost shlédnout
„ohňové a žonglérské vystoupení. 
Unavení, ale plní radosti dorazili již posedmé pěší poutníci na Velehrad.  Na
poslední den pouti se k nim přidali i ti,
kteří přijeli autobusy.  Stavba kostela
na Šumné vrcholí. Svědčí o tom i letošní
šumenské posvícení, při kterém byla mše
svatá sloužena v rozestavěném kostele.
Dá-li Pán, bude kostel příští rok slavnostně vysvěcen.  Tři autobusy (z Vranova,
Prosiměřic a Valtic) dorazili do severočeského Jeníkova na podzimní pouť. 
Ve Vranově proběho celostátní setkání
členů iniciativy Čistá láska.  Navázalo
na ně poutní setkání pro mládež Ain Karim v Lechovicíh.  A mnoho dalšího…

A co se chystá?
• Ve čtvrtek 1.11.v 18.45 bude dušičkový průvod na Šumné od obecního úřadu a
v pátek 2.11. v 19.00 ve Štítarech od kostela na hřbitov.
• Na faře v Lukově proběhla pokračování letního TYNAFu. Připravují se další setkání. Konají se vždy dvě hodiny před mší svatou na faře. Nejbližší setkání budou
v neděli 3.11. a v sobotu 24.11. od 15:00.
• O víkendu 16.11.-18.11. se koná ve Vranově nad Dyjí setkání
velehradských poutníků.
• 18.11.-25.11. pořádá FATYM lidové misie v Bánově.
• O víkendu 30. 11. - 2.12. se na faře v Prosiměřicích koná adventní setkání dětí
a mládeže. (Hry, práce, modlitba, témátka, tvoření,...)
• V sobotu 1. 12. na zakončení roku diecéze bude v Brně v katedrále na Petrově mše
svatá s otcem biskupem Vojtěchem.
• V době kolem svého svátku navštíví řadu našich kostelů opět svatý Mikuláš.
• V neděli 9.12. ve 14:00 se v kostele v Prosiměřicích koná koncert folkové skupiny
Svítání z Brna. Vstupné je dobrovolné na zvony.
• 24. 12. v pondělí na Štědrý den bude na Šumné v kostele sloužena vánoční mše
svatá.

Jsme jen krátce na zemi, pro nebe jsme stvoøeni.

Hesla pro život
FATYM Vranov nad Dyjí pravidelně rozesílá všem zájemcům krátká „hesla“ pro povzbuzení k radostnému životu s Ježíšem Kristem. Oblíbily si je děti například ve štítarské
farnosti, ale známa jsou i v daleko větším okruhu. Pro vás, kteří jste se s nimi ještě nesetkali je tu malý výběr z těch starých. Snad i vám poslouží tyto kratičké, snadno zapamatovatelné větičky k povzbuzení:
O vztahu k Ježíši: Ať je teplo nebo zima, s Ježíšem je vždycky prima.
O víře: Víra to je poklad můj, tu mi, Pane, ochraňuj.
O Boží vševědoucnosti: Boží oko všechno vidí, Boha nikdo neošidí.
O hříchu: Hřích je náš nepřítel, táhne nás do pekel.
O Ježíšově vykupitelském díle: Ježíš za mě život dal, z hrobu vstal a žije dál.
O moci Ducha svatého: Sám Duch svatý promění v radost naše trápení.
O přetvářce: Nemusím si na nic hrát, aby mě měl Ježíš rád.
O duších v očistci:

Pomoz duším do nebe, budou prosit za tebe.

O kříži: Když se na kříž podívám, novou sílu získávám.
O Panně Marii Pomocnici: Když člověk nic nezmůže, Maria mu pomůže
O využití času: Nesmím ztratit ani chvíli, protože chci dojít k cíli.
O milosti posvěcující: Život v Boží milosti, to je důvod k radosti.
Vzbuzení úmyslu:

Pro Ježíše rád a tiše.

K dispozici jsou i na internetu na našem webu www.fatym.com, kde vždy najdete i aktuální heslo.

Kostel na Šumné - poděkování i prosba
Stavba kostela Svatého Ducha na Šumné se již chýlí k závěru,
jak se může přesvědčit každý, kdo přes Šumnou
projíždí. Před měsícem byl usazen a otcem
Oldřichem Mášou
z Pavlic
slavnostně
požehnán kříž na vrcholu věže. Příští rok na
jaře by již měla být stavba dokončena.
Děkujeme vám všem, kteří jste ji svými
dary umožnili. Rovněž děkujeme Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje a Ministerstvu kultury ČR za finanční
podporu. Současně vás prosíme o pomoc i nyní v samém
závěru… (číslo účtu pro stavbu kostela na Šumné je
182356859/0300).
A také již předem děkujeme všem, kteří se svými dary
v následujících letech budou podílet na vybavení kostela, pořízení zvonů, varhan… Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
za kněze FATYMu otec Marek Dunda

Misionář v Africe potká lva. Ztuhne úlekem, ale pak se vzpamatuje a prosí
v duchu svého anděla strážného, aby se ten lev zachoval křesťansky… Jeho
modlitba je vyslyšena. Lev se postaví na zadní, packou udělá znamení kříže
a pak se modlí:
„Pane Bože, požehnej, prosím, tento pokrm, který mi dává tvá štědrá ruka.“
***
V rozhovoru vysvětluje muž panu faráři:
„Často jsem v životě klel, ale zato jsem se často modlil - to se přeci vyrovná. Moji ženu
jsem sice několikrát podvedl, ale taky jsem jí dal hodně dárků - to se taky vyrovná. Určitě jsem často lhal, ale taky jsem mnohdy šel na mši - a to se přece taky vyrovná.“
„Ano, ano,“ řekne pan farář, „jestli se však nepolepšíte, tak váš účet bude vypadat takhle: Pán Bůh vás stvořil, ale čert si vás vezme - to se potom taky vyrovná!“
***
Přijde paní do zpovědnice a říká knězi: „Otče, jsem hrozně marnivá.
Myslím si o sobě, že jsem velmi hezká.“ Důstojnost se nakloní, přes
mřížku se podívá na dámu a povídá: „Ale to není žádný hřích, to je
jenom velký omyl!“
***
Panu Novákovi volá přítel: „Představ si, že v dnešních novinách je
zpráva, že jsem zemřel!“ „To je zajímavé,“ odpoví na to pan Novák.
„A prosím tě, odkud to vlastně voláš???“
***
Vojenský kaplan domlouvá vojákovi, který si rád
vypije:
„Bratře, kdybys nepil, tak už jsi mohl být
poručíkem.“
Všechna tele„Ale když se napiju, tak se cítím být
fonní čísla na
plukovníkem!“
kněze FATYMu
najdete zde!!!

Toto 44. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n.D. pod vedením P. Marka Dundy (mobil: 731402742),
moderátora týmu, faráře ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele, P. Milana Plíška (mobil: 723693455), faráře ve
Starém Petříně, Šafově, Stálkách a Korolupech, kaplana P. Jana Richtera (mobil: 731402743) a otce jáhna Františka Řezníčka - adresa FATYM VRANOV, Řk. farnost Vranov nad Dyjí 20, PSČ 671 03, e-mail: vranov@fatym.com, tel.
515296384; tel. Štítary 515291519
a Farní tým Přímětice-Bítov pod vedením P. Jindřicha Čoupka (mobil: 731402652), moderátora týmu, faráře
v Prosiměřicích, Práčích a Těšeticích a majícího na starosti i farnost Lukov, P. Pavla Sobotky (mobil: 731402650), faráře
v Příměticích, P. Marka Dundy (mobil: 731402742) kaplana pro přímětické sídliště a P. Pavla Zahradníčka (mobil:
731402651) faráře v Citonicích, Lukově, Horním Břečkově, Chvalaticích a Bítově - adresa FATYM PŘÍMĚTICE-BÍTOV,
Řk. farnost Přímětice 18, 669 04 Znojmo, e-mail: primetice@fatym.com.
Vyšlo v říjnu 2007. Náklad 7030 výtisků (z toho 660 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již
čtyřicáté páté) je plánováno jako vánoční a vyjde, dá-li Bůh, v prosinci 2007. Vytiskl A.M.I.M.S. - Apostolatus Mariae
Immaculatae Matris Spei (česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje). Rozdáváno do každé domácnosti
v našich farnostech. Text zpravodaje se nachází i na našich internetových stranách www.fatym.com.
Pro vlastní potřebu

Internet: www.fatym.com (doporučujeme i naši televizi www.TV-MIS.cz)

Neprodejné

