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Půst jak jej stále ještě neznáme
Ze starých dob máme stále v mysli představu o postu, že to
znamená nejíst v pátek maso. Je to představa do jisté míry
podobná té, kterou měli současníci proroka Izajáše: půst
jako splnění nějakého předpisu. Izajáš ve své době však
říkal o postu toto: „Zdalipak půst, který já si přeji, není
toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným
volnost, každé jho rozbít. Cožpak nemáš lámat svůj chléb
hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou
bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný
k vlastní krvi?“ (Izajáš 58,6-7) Podobně jako kdysi Izajáš,
v našich dnech nás Svatý otec Benedikt XVI. vybízí velice podobně, abychom půst pochopili jako vnímavost pro druhého člověka a pro jeho potřeby. Jako moto svého poselství k postní době 2012 vybral verš z listu Židům 10,24: „Starejme se jeden o druhého a
pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům.“ Papež varuje před lhostejností a „duchovním znecitlivěním“ příznačným pro naši dobu, a připomíná zodpovědnost za druhého, která se nebojí projevit jednak napomínáním hříšníků, ale také povzbuzováním ke skutkům dobra tak, aby se stále
kráčelo kupředu.
Přeji nám všem, abychom právě skrze tuto spolupatřičnost zažívali hlubokou radost ze společenství věřících, kterým je Církev.
P. Jindřich

Křížová cesta – cesta do nebe
K loňské cyklopouti z Olbramkostela do Jeníkova jsem se
připojoval na Sázavě. Než přijeli cyklopoutníci, měl jsem
možnost navštívit místa spojená se sv. Prokopem. Zaujala mě
hlavně Čertova brázda, což je místo, které podle legendy vyoral
ďábel zkrocený sv. Prokopem. Brázda se táhne asi 11 km.
Legenda nám chce říci, že i my máme zpracovávat své „ďábly“,
abychom orali my s nimi a ne oni s námi.
Podél brázdy směrem vzhůru se vine křížová cesta. Je hodně
působivá. Jak prostředím, tak jednotlivými zastaveními.
U každého je pěkné zamyšlení a např. u pátého je postaven kříž
a můžete si vyzkoušet jeho tíhu. U jedenáctého leží kříž
na zemi, aby bylo možné si na něj lehnout a přijmout za své, že spolu s Kristem jsem
ukřižován. U dvanáctého je studánka, kde si máme uvědomit, že Kristus nás svou smrtí
osvobodil od hříchu a když jsme obmyti vodou křtu, stáváme se svobodnými. Nejkrásnější byl ale vrchol křížové cesty, když přes brázdu, která je hluboká nejmíň 5 metrů,
vedla lávka na druhou stranu a tam byla brána s nápisem: „Spolu s Kristem jsem vzkříšen“ a další: „Připravil jsem ti místo v nebi“. Bylo to tak působivé, že jsem si opravdu
připadal jako v nebi. Křížová cesta vede do nebe. Tak i naše životní křížové cesty, když
musíme snášet různé těžkosti, nesnáze, nepochopení a mnohé další obtíže nás mohou
dovést do nebe, jestliže je neseme spolu s Kristem. Když na konci života překročíme tu
propast, která vede ze smrti do života věčného, máme šanci dostat se do nebeské slávy,
kde už jsou pro nás připravená místa.
o. Nik

Co je před námi
V pondělí 26. 3. od 15,30 koncert v kapli v Lahošti, na který navazuje mše svatá.
V pondělí 23. 4. vás zveme na Adorační den do kostela v Jeníkově.
V 11 hodin začneme vystavením Nejsvětější svátosti. Do 16 hodin bude
příležitost k soukromé modlitbě a v 16 hodin zakončíme mší svatou.
Ve středu 16. 5. proběhne na jeníkovské faře setkání kněží teplického vikariátu, které
začne mší svatou v kostele v 9,30. Na mši svatou jste všichni zváni.
Poté se někteří přesunou do Prahy, na pěší pouť do Jeníkova, na kterou jste také zváni.
Začneme ve středu 16. 5. 2012 v 19 hodin u chrámu sv. Víta v Praze.
Nocujeme v strahovském klášteře.
čtvrtek 17. 5. 7,30 mše svatá u sv.Norberta v bazilice na Strahově.
Nocleh v obci Nelahozeves (cca 30 km).
pátek 18. 5. odchod v 7,00, mše svatá v Hospozínku přibližně 11hod.
Nocleh v obci Libochovice (cca 30 km).
sobota 19. 5. odchod v 7,00, mše svatá v Teplé za Třebenicemi mezi 11 - 12 hod.
Nocleh v obci Kostomlaty (cca 30 km).
neděle 20. 5. odchod v 7,30; cca 13,00 mše svatá v Jeníkově.
Je možné se kdekoliv přidat.
V pátek 1. 6. se uskuteční Noc kostelů, do které se zapojí i jeníkovská farnost. Začneme
už v 15,30 programem pro děti.
Asi od 18 hodin bude otevřen kostel, který můžete navštívit, abyste si ho prohlédli,
vyslechli si koncert duchovní hudby, duchovní slovo nebo se společně pomodlili.
Předpokládané ukončení je kolem 23 hodiny. Podrobný program bude ještě upřesněn.
Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 17. 6. vyjíždí z Vranova cyklisti na již tradiční cyklopouť do
Jeníkova. Do cíle cesty dorazí ve středu 20. 6., kde v kostele sv. Petra a Pavla
zakončí pouť mší svatou.
V neděli 24. 6. v 9,00 začne v jeníkovském kostele mše svatá k oslavě patronů nejen
našeho kostela, ale i celé farnosti, svatých Petra a Pavla. Po mši bude následovat další
program ve spolupráci s Obecním úřadem Jeníkov, abychom mohli společně prožít
nejen tento poutní den, ale zároveň se připojili k oslavám významného výročí 660 let od
první písemné zmínky o Obci Jeníkov.

Blíží se slavnostní den 5. května
V jeníkovské farnosti se připravuje několik věřících k přijetí svátostí.
Jedná se například o křty, svaté přijímání, biřmování, ale také o svatbu.
Všechny tyto svátosti bude udělovat litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant v sobotu 5. května v jeníkovském kostele sv. Petra a Pavla při
mši svaté, která začne v 10 hodin.
Přijďte se s námi potěšit z tohoto významného dne.

Velká Morava
Pokud vás zajímá, co se pod tímto názvem
skrývá, čtěte dál. Zvláště, pokud je vám
mezi 5 – 15 lety nebo máte děti v tomto
věku. Jde o název letošního tábora, který se
koná 7. – 14. 7. ve Vranově nad Dyjí.
Strojem času se přeneseme do dávných dob
za soluňskými bratry Cyrilem a Metodějem
a mnoha dalšími.
Ti, kteří s námi už nějaký tábor prožili, tak
se jistě už těší, protože vědí, že to stojí za to.
Ty, kteří s námi ještě nebyli rádi zveme.
Cena tábora je 1 000 korun.
A ještě něco. Nezapomeňte se zavčas přihlásit. Buď na faře u slečny katechetky Táni
nebo vedoucímu tábora Michalovi na e-mail ms.langos@seznam.cz popřípadě o. Nikovi
na e-mail richterjan@seznam.cz

Výsledky tříkrálové sbírky
I letos se ve farnosti Jeníkov konala tříkrálová sbírka, která byla především obohacující
na setkávání s lidmi, kteří přispěli. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Zde naleznete výtěžek
v jednotlivých obcích:
Hudcov 4 050,Jeníkov 3 009,Lahošť 3 946,Oldřichov 3 548,Sbírka se konala i v Zabrušanech a to s těmito výsledky:
Straky 671,- Kč
Štěrbina 10,- Kč
Všechlapy 1376,- Kč
Zabrušany 1320,- Kč
Želenky 3042,- Kč

Tříkrálová sbírka v Duchcově
Tříkrálová sbírka proběhla také v sousedním Duchcově. Z Moravy k nám přijel autobus
plný koledníků. Všichni jsme se sešli na jeníkovské faře, odkud jsme pak společně vyrazili do Duchcova. Po příjezdu jsme se rozdělili na několik skupinek a zahájili sbírku.
Setkali jsme se s lidmi velmi ochotnými, ale i s takovými, kteří z nás radost neměli. Byli
jsme ale dobře naladěni a žádné nepříjemnosti jsme si nepřipouštěli. Zhruba okolo 16.
hodiny jsme sbírku ukončili a vydali se zpátky do Jeníkova na mši svatou. Po ní jsme na
faře měli výbornou večeři. Moravští koledníci se pak vydali na cestu zpět. Po sečtení
peněz ze všech kasiček jsme zjistili, že na sbírce jsme vykoledovali celkem 28 057 kč.
Díky všem, kteří se zúčastnili!
Marie Pavelková
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Před nedávnem opět oběhl Internetem starý vtip:“Pythagorova věta – 24 slov, Otčenáš –
66 slov, Archimédův zákon – 67 slov, Desatero Božích přikázání – 179 slov, Americká
deklarace nezávislosti – 1300 slov, Vyhláška EU o regulaci prodeje zelí – 26 911 slov.
Odhlédneme-li od skutečnosti, že se jedná o tzv. „městskou legendu“ z Ameriky 50. let
(mimochodem, počty slov jsou divoce odhadnuté – Pythagorova věta nemá 24 slov, Otčenáš nemá 66 slov atd.), její poselství není úplně zcestné: Síla „zákona“ nezávisí na
počtu slov, jimiž je vyjádřen. Kdo se orientuje ve všech tlustých svazcích zákoníku, který
je platný třeba jen pro jeho vlastní zemi?

Shrnutí do několika slov
Také křesťané mají Bibli o přibližně 3000 stranách a zdaleka ne všichni ji četli jako celek. To ovšem neznamená, že by byli špatnými křesťany. V Písmu svatém nacházíme
několikrát shrnutí, kterými se ony tři tisíce stran zkušeností s Bohem a lidmi formulují
v jedné větě. V Novém zákoně například sv. Pavel říká: „Vždyť celý zákon je shrnut
v jednom slově: Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého.“ (Gal 5,14) Sám Pán
Ježíš shrnuje Písmo takto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“ (Mt 7,12) Nebo podrobněji v rozhovoru s farizeji:
„Mistře, které přikázání v zákoně
je největší?“ On mu řekl: „‚Miluj
Hospodina, Boha svého, celým
svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.‘ To je největší
a první přikázání. Druhé je mu
podobné: 'Miluj svého bližního
jako sám sebe.' Na těch dvou
přikázáních spočívá celý Zákon
i Proroci.“ (Mt 22,36-40)

Desatero – nebeský zákon na zemi
Jedním ze starozákonních shrnutí Boží
smlouvy s lidmi je Desatero Božích přikázání. V kostelích si můžeme všimnout, že
bývá vyobrazeno jako dvě kamenné desky
– na levé půli jsou první tři římské číslice,
na pravé pak stěsnaných zbylých sedm.
Podobně jako u Ježíšova shrnutí totiž jedna
část zákona ošetřuje naše vztahy k Bohu a
druhá naše vztahy k lidem. Obě části však
spolu hluboce souvisí – jak říká sv. Jan
Evangelista: „Řekne-li někdo ‚Já miluji
Boha‘ a přitom nenávidí svého bratra, je
lhář.“ (1Jan 4,20). A na druhou stranu: Může někdo opravdu milovat všechny lidi, pokud tato láska nevychází z lásky k Bohu?
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Souvislost mezi oběma deskami zákona má velký význam v mnoha ohledech: Nejedná
se jen o pouhou lidskou morálku, ale i o poznání Boží vůle s člověkem. Rovněž to není
jen vymyšlený zákon, který by člověk mohl nahradit jiným vynálezem, ale má nejvyšší
myslitelnou autoritu. Neodráží jen moudrost stvořenou, ale moudrost Stvořitelovu.
Možná však právě toto může vzbuzovat námitky dvojího druhu: Pro jedny je tento zákon
příliš „božský“ – je těžké jeho nárokům v úplnosti dostát, tento svět je jiný, hříšný. Pro
druhé se může zdát naopak příliš zřetelný
rukopis lidských autorů Desatera – copak
Příliš božský…
by se Bůh vyjadřoval tak lidsky? Odpověď
…příliš lidský…
na tyto námitky v úplnosti přináší až Nový
zákon s příchodem Ježíše Krista – Božího syna.
Bůh se sklání k člověku, aby se člověk mohl
povznést k Bohu. Ježíš nejen že po lidské stránce
dokáže dostát všem nárokům Desatera, ale dokáže jít i mnohem dál, když
z lásky pokládá svůj život za
hříšníky. Izrael za dob starozákonních
pociťoval
nedostatečnost
současného
Zákona a očekával příchod
mesiáše, který by přinesl
dokonalý zákon. Křesťané
věří, že tímto mesiášem je
Ježíš
z Nazareta,
řečený
Kristus (Mesiáš – Pomazaný).
V jeho osobě se totiž opravdu
setkává božské s lidským.

Starý, nebo zastaralý?
Vypršela však Ježíšovým příchodem platnost Starého zákona, potažmo Desatera? Na tak
sugestivní otázku nemůže být jiná odpověď než ‚nikoli‘. Sám Ježíš odpovídá: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo
Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.“ (Mt 5,17) Stále proto platí stejná
morálka, ba ještě náročnější než ve Starém
zákoně; stále poznáváme milosrdného Boha,
leč ještě blíže. Jak tedy zní Desatero a jaká je
dnes jeho platnost? Ve svém úplném znění ho
najdeme na dvou místech v Písmu svatém:
v druhé a páté knize Mojžíšově (Ex 20 a Dt 5
– ani jedna verze nemá 179 slov). Obě verze
se v drobnostech liší, protože jsou uvedeny
v jiných souvislostech. Pro běžné použití bývá
uváděna následující katechetická forma:
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1. V jednoho Boha věřiti budeš!
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo!
3. Pomni, abys den sváteční světil!
4. Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nesesmilníš!
7. Nepokradeš!
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!
9. Nepožádáš manželky bližního svého!
10. Aniž požádáš statku jeho!

Desatero pokrývá celý záběr lidské morální existence – od lásky, úcty a věrnosti Bohu,
po základní vztahy určující člověka a různé možnosti jejich porušení, ať už srdcem, slovy, nebo skutky. Mohli bychom uvažovat, že tento balíček pravidel starý něco kolem
3000 let už dnes potřebuje aktualizaci. Například: Neodkloníš! Neodposlechneš! Nešlehneš si! Nepostahuješ! Nenaklonuješ! Neopíšeš! Pokud však promýšlíme hlouběji
celek Desatera, uvidíme, že vše podstatné je již vyjádřeno a jeho význam je nadčasový.
Podstatný totiž není způsob vyjádření, ale duch zákona.

Lidská stránka zákona
Bible v Novém i Starém zákoně popisuje lidskou zkušenost s Bohem. A volí k tomu
různé literární prostředky: nejen zákony, ale i příběhy, mýty, básně, podobenství, hádanky, přísloví, proroctví atd. Desatero v Bibli přichází na scénu uprostřed příběhu o záchraně Izraelského národa z egyptského otroctví. Izraelec
Mojžíš je se svým bratrem Áronem povolán
Mává, mává nám
Hospodinem, aby Izrael zachránil. Po dramatickém
všem svobodná
vyvedení z otroctví, zázračném překročení Rudého
zem…
moře suchou nohou, získává Mojžíš na hoře Sinaj
desky zákona, které jsou zároveň smlouvou mezi Bohem a
národem Izrael. Před nimi ještě leží dlouhá cesta pouští do
zaslíbené země. Desatero lze tedy chápat i jako symbolický
vrchol přechodu ze země otroctví do země svobody dětí Božích. Samotná slova Desatera začínají připomenutím této
zkušenosti: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.“ (Ex 20,2) Bůh se nejdříve
představuje: říká své jméno a připomíná příběh, který s ním
Izrael prožil. Pak teprve následuje samotné přikázání. „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ (Ex 20,3) To Bůh říká,
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nikoli s ohledem na sebe, ale s péčí o člověka: žádný jiný bůh totiž člověka zachránit
nemůže. Chce-li Bůh oslovit člověka, musí se sklonit na jeho úroveň, navázat na něco,
co je mu známé. Pak teprve předkládá pravdu, kterou je člověk schopen zpracovat svým
rozumem.

Duch zákona
Mohli bychom namítnout: Bůh oslovil národ Izrael v jednom historickém momentě –
před ním snad Zákon neexistoval? A co ostatní národy – pro ty Desatero neplatí? Podívejme se na lidstvo jako na život člověka od nemluvněte po dospělého. Jako při výchově
dítěte přizpůsobujeme své působení stupni jeho vývoje, tak se i Boží vedení přizpůsobuje evoluci lidstva. V Bibli je to na počátku vyjádřeno velmi jednoduchou volbou: sníst,
nebo nesníst zakázané ovoce. Z porušení Boží vůle povstává veškerá korupce života, ale
Bůh svou péči nevzdává a vede člověka
zpět k sobě skrze vnímavější prostředníky
(Abraháma, Mojžíše, proroky). Připravuje
si tak cestu k tomu, aby mohl dovršit
zjevení své vůle osobně – příchodem
Ježíše Krista. To vše v hlubokém respektu
vůči lidské svobodě, tedy i možnosti
odmítnout tuto vůli. Proč se prostředníky
zjevení stal právě nejmenší národ na světě
a muž, kterého zabili před dvěma tisíci
let? Být Bohem, asi bychom svou vůli
zjevili
Číně,
nebo
americkému
prezidentovi – ti mají moc. Snad nám ale
dojde, že světskou mocí by se asi Boží
zákon neprosadil. Boží moc je však pokorná a vyžaduje ke svému přijetí opět pokoru,
která často mocným tohoto světa schází. Duch Božího zákona je všude a pro všechny
neměnný a je přístupný těm, kteří ho s upřímností hledají, ať už jsou jakékoli národnosti,
či etnika. Podobnosti s Desaterem si můžeme všimnout například u buddhistického patera předpisů (šíla):
1. Nezabíjej živé!
2. Neber, co ti nedávají!
3. Nebuď necudný!
4. Nelži!
5. Neužívej omamných látek!
K proniknutí a přijetí zákona Božího v Bibli je zapotřebí otevřeného a pokorného srdce.
Je dobré neustrnout na vnějších omezeních vyjadřovacích prostředků. Podobně jako
v „podobenství o regulaci prodeje zelí“ nejde o správné počty slov, či dokonce existenci
podobné vyhlášky.
jáhen Daniel

?

Děkujeme otci Danielovi za uvedení do problematiky Desatera. V následujících Zpravodajích se budeme věnovat postupně jednomu přikázání po druhém.

Jak jen se ten obrázek hodí k Velikonocům? – aneb soutěž
Už v loňském velikonočním zpravodaji jsme psali o správném termínu konání masopustních průvodů. Protože i letos se vyskytli v této věci určitá pochybení, rozhodli jsme
se i v tomto Zpravodaji házet hrách na stěnu. Právě soutěžní otázka
tohoto Zpravodaje se tohoto tématu týká: Na jaké datum připadá
v příštím roce popeleční středa? Jako pomůcku při hledání odpovědi
můžete využít obrázek na titulní straně Zpravodaje, na kterém najdete
všechny číslice potřebné k sestavení správného datumu. Připomínáme
také, že nejvhodnější termín pro pořádání masopustu na vesnici je
víkend před popeleční středou. Dále připomínáme, že velikonoční
pondělí je letos 9. 4. – to aby někdo nechodil s pomlázkou třeba ve čtvrtek 12. 4. nebo
ještě hůř v pondělí 23. 4.

Jarní brigáda v Jeníkově
Ve dnech 5. 2. – 8. 2. probíhala v Jeníkově brigáda. Z Moravy k nám přijelo hodně pomocníků. Najednou bylo na faře plno a ticho, které tu jindy vládne, bylo to tam. Moraváci si přestěhovali své věci z aut na faru, což jim trvalo velmi krátce, takže jsme se
mohli pustit do seznamovací hry. Ta spočívala v tom, že jsme měli představit souseda po
naší pravici, říct o něm pár slov, odkud přijel a co očekává od této brigády. Po hře jsme
se pomodlili večerní chvály a pustili se do večeře. Po večeři už byl akorát čas uložit se
ke spánku.
Na
každý
den
jsme
měli
naplánováno
několik
úkolů,
například roznést ve farnosti časopisy Milujte se!, naštípat dřevo,
pouklízet na faře a spoustu dalších.
Jeden den jsme také jeli navštívit
duchcovský domov důchodců, kde
jsme místní chtěli potěšit scénkami a
vyjádřit tím díky za jejich vřelé přijetí při tříkrálové sbírce. Po návratu
jsme si zahráli dvě výborné hry.
První se jmenovala parlament.
Chvilku nám trvalo, než jsme hru
dostatečně pochopili, ale vůbec to
nemělo dopad na to, jak se nám hra
líbila. Zažili jsme při ní hodně
legrace. Pak jsme si zahráli na těžbu
ropy. Tato hra byla také velice
pěkná, ukázalo se při ní, kdo byl mezi námi nejlepší obchodník. Celý den rychle utekl a
mnohé zamrzelo, že už druhý den odjíždějí. Nechtělo se jim a pobyt by si klidně prodloužili. :)
Moc děkujeme všem, kteří se letošní brigády zúčastnili i těm, kteří nás podpořili modlitbou! Za sebe musím říct, že se mi celá tato akce moc líbila a už se těším na příště!
Marie Pavelková

Jarní prázdniny pro jeníkovské děti
V pátek 17. února se na faře v Jeníkově setkalo několik
místních dětí. Se slečnou katechetkou Táňou jsme se
rozhodly, že pro děti připravíme fajn víkend na faře.
S dětmi jsme vyráběli obrázek Pána Ježíše, chodili na
procházky a děti také pomáhaly při přípravách jídel.
Vždy večer jsme dětem četly na dobrou noc. Prožili
jsme spolu hodně hezkých chvil, i když někdy děti
zazlobily. Přesto se nám společně strávené okamžiky
líbily a těšíme se na další setkávání.

Hravé odpoledne v Jeníkově
V neděli 15. 1. jsme měly pro děti
připravené
vyrábění
netradičních
sněhových vloček a hvězdiček. Jak již
název napovídá, nechyběly ani hry.
V půl třetí dorazily děti. Přišlo jich
docela dost, což nás velmi potěšilo. Hned
jsme se vrhli do práce. Každý si vybral
papírovou vločku nebo hvězdičku podle
přání. Na stole byly připravené bavlnky.
Bavlnkami pak děti začaly omotávat
vločky.
Děti byly výrobou moc nadšené, stihly
udělat i několik vloček. V práci by jistě
pokračovaly, ale vločky nám začaly
docházet. Rozhodly jsme se proto, že uspořádáme soutěže družstev. Volný prostor jsme
židlemi rozdělily na dvě části, ve kterých vždy jedno družstvo mělo své území. Ze starých novin jsme vyrobili koule. Každé družstvo pak dostalo určitý počet těchto koulí. Po
odstartování začala mela. Každý z družstva měl za úkol co nejvíce koulí přehodit na
území soupeře. Po skončení časového limitu si družstva spočítala, kolik koulí mají na
svém území. Zvítězilo družstvo Nikoly, protože se jim podařilo téměř všechny koule
odházet. Vítězné družstvo bylo obdařené bonbóny. Pro velký úspěch jsme hru opakovali. Opět zvítězilo Nikolino družstvo.
Poté slečna katechetka Táňa nafoukla balónek a děti měly za
úkol vymyslet mu jméno. Nakonec po velkých dohadech dostal jméno Pupík. Jenže co se nestalo: jak se na něj děti
vrhly, prasknul. Musely jsme tedy nafouknout jiný balónek,
tentokrát Kubíka. Děti se opět rozdělily do družstev. Kubíka
si přehazovali a komu spadl na zem, dostal trestný bod. Po
této hře si už pro některé děti přišli rodiče, takže jsme
zábavné odpoledne ukončily.
MaPa

Větrníky v Jeníkově
Jako každou neděli, tak i tu 12. 2. se na faře v Jeníkově sešly děti, aby si společně s námi
vyrobily papírové větrníky.
Počasí nám ten den přálo, bylo hezky, ale zároveň i trochu pofukovalo, což se pro naše
větrníky výtečně hodilo. Každý dostal papírový čtvereček, který si mohl jakkoli vybarvit
vodovkami. Děti si vybíraly různé barvy a dokonce vymýšlely zajímavé vzory. Pokreslené papíry jsme nechaly uschnout u kamen nebo na topení. Někteří
využili času a udělali si ještě několik dalších větrníků. Po uschnutí
jsme větrníky nastřihli a začali je slepovat. Mnoha dětem jsme museli
se slepováním pomoct. Nakonec se vše podařilo. Pak jsme větrníky
připevnili na špejli. Dokonce nám zbylo několik větrníků na výstavu
na farní nástěnku.

Dva tipy pro mládež
45. diecézní setkání mládeže proběhne 30. – 31. března
2012 v Litoměřicích. Mottem setkání je Benediktem XVI.
zvolený úryvek z Písma: „Radujte se stále v Pánu, opakuji:
Radujte se!“ (Flp 4, 4).
Program setkání: pátek 30. 3. (Diecézní dům kardinála
Trochty, Komenského 4) od 16.00 hodin příjezd, 18.00 hodin - mše svatá, 19.00 hodin večeře, 20.00 hodin - křížová cesta; sobota 31. března (Kino Máj, Sovova 4) 9.00 hodin
- zahájení (Pozdrav Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa. Hlavní hosté programu:
P. Paul Mutume a MUDr. Veronika Jakubčiaková, vyprávění o prožívání radosti v
Ugandě, o možnostech dobrovolnictví a o projektech neziskové organizace Shalom for
Uganda… ), 12.00 hodin - oběd, 13.00 hodin - koncert slovenské kapely Križiaci, 15.30
hodin – mše svatá s biskupem Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána (www.dcml.cz)
Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáře nad Sázavou bude konat už
páté Celostátní setkání mládeže (CSM). CSM je určeno pro
všechny mladé lidi od 14 do 30 let. V programu se bude myslet
jak na středoškoláky, tak na vysokoškoláky a mladé pracující.
Přednášky budou proto děleny podle věku. Podle možností a
svých schopností se také můžeš zapojit do některé z přípravných
skupinek.
Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? Anebo jsi
v Táboře nemohl být, ale hodně jsi o něm slyšel od svých kamarádů? Vydej se do Žďáru
a pozvi na cestu i mladé ze svého okolí včetně hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program a kdo ví... Třeba právě ve Žďáře najdou odpovědi na své otázky týkající se
víry.
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku, kterou najdeš na webu setkání
www.dozdaru.jdem.cz Cena za celé setkání je 1 100,-Kč. Kdo se přihlásí a setkání uhradí do 31. května 2012, zaplatí pouze 950,- Kč.
Více informací najdeš na: https://zdar2012.signaly.cz/.

Pan učitel vysvětluje dětem škodlivost alkoholu. Příklad jim uvádí
ze světa zvířat: „Když postavíte před osla jedno vědro s vodou a
druhé vědro s alkoholem, ze kterého se napije?“ „Z toho, co je tam
voda,“ křičí děti. „A proč?“ Přihlásí se Honzík: „Protože je osel!“
Tatínek: „Pepíčku, ukaž nám, jaké máš vysvědčení!“ „Až později,
tati, já ho půjčil Mirkovi. On chtěl postrašit rodiče!“
„Tati, dnes jsem se jako jediný přihlásil,“ chlubí se Lojzík
tatínkovi. „Výborně! A na co se paní učitelka ptala?“
„Kdo nemá domácí úkol?“
Mladá, čerstvě vystudovaná psycholožka nastupuje do první práce. Stává se
psycholožkou na základní škole a hned je aktivní a hledá, kde začít, jak se
uvést v dobrém světle. Jde na školní dvůr a tam vidí hlouček chlapců jak
si hrají, a pak jednoho, který stojí opodál, nic nedělá, jen tak popojde
krok vlevo, pak dva doprava. Psycholožka si říká: "No to je jasné,
introvert, začnu s ním a zapojím ho do hry." Jde k němu a říká: "Copak se
děje, že si dneska nehraješ s ostatními?" Chlapeček na to: "Já jsem
brankář!"
Pepíčkovi seděla při vyučování na čele moucha. Paní učitelku to
strašně znervózňovalo a nemohla se soustředit. Nakonec na Pepíčka
zavolala: „Pepíčku, ožeň se!“ Pepíček vytřeštil oči: „Ale proč? Vždyť
jsem ještě dítě!“
"Milé děti, teď vám dokážu pravdivost Pythagorovy
"Ale, pane učiteli, to je zbytečné, my vám věříme..."

věty."

„Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.“
(Karel Čapek)
Velikonoční 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 PŘÍMĚTICEBÍTOV. Kontaktní adresa: fara Jeníkov 1, PSČ 417 24
Zpravodaj vyšel v březnu 2012 v nákladu 1000 výtisků. Příští vydání zpravodaje (již šedesáté třetí) je plánováno jako
prázdninové a vyjde, dá-li Bůh, v červnu 2012. 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

