VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
PRO
FARNOSTI FARNÍCH TÝMŮ

„Aj, slyšte
z nenadání, jak
přísný k nám zní
hlas: Ó konejte
pokání, teď
příhodný je čas!
Jan stále z pouště
volá: Změňte své
smýšlení a slyšte
Boží slova, jež
vedou k spasení!“
(Píseň zaznamenal jezuita
Matej Václav Šteyer, ve svém
Českém kancionále vydaném
v roce 1683 – v dnešním
kancionále je z něho stále 31
písní. Tato má číslo 121.)

VRANOV PŘÍMĚTICE BÍTOV OLBRAMKOSTEL STARÝ PETŘÍN
ŠTÍTARY CHVALATICE STÁLKY LANČOV HORNÍ BŘEČKOV
VRATĚNÍN CITONICE ŠAFOV KOROLUPY
LUBNICE LUKOV

Ráz adventu
Máme za sebou začátek adventu, který se nese na návsích našich
vesnic ve znamení rozžíhání stromů: lidé se sejdou, děti
zazpívají koledy, popijeme svařák, poklábosíme a jdeme domů.
Jsem za tato setkání rád a těší mě, že jsme ještě koledy
nezapomněli. To, co jsme již většinou zapomněli, jsou písně
typicky adventní. Text první sloky jedné z nich je na obálce
Zpravodaje.
Tyto písně vyzývají ke změně života, kterou
máme dát jako ten největší dar Božímu Synu, který nám
přichází vstříc, aby v nás dílo své lásky dokonal. Písněmi
adventu zní toužebné volání těch, kteří nějak tuší, že je jejich hříchy a neuspořádané
vášně zavedli do slepých uliček. Naše touha je touha po tom, aby Bůh znovu vstoupil
do našeho života a pomohl nám změnit to, co se nám stále nějak změnit nedaří. Určitou
pomocí ke změně života vám může být i kniha, o které píšeme v dalším textu.

Krokodýl aneb můžeš růst
Kniha obsahuje 36 tematických celků.
Každé téma je zpracováno formou krátkých
bodů s několika konkrétními radami pro
osobní duchovní růst. Jedinečnost těchto
rad není v jejich originalitě, ale v tom, že
ukazují, jak konkrétně na sobě zapracovat,
aby nastal žádoucí pokrok. Tyto již pozapomenuté rady, byly sesbírány ze starých
duchovních příruček a vyjádřeny formou srozumitelnou pro dnešního člověka.
Již první verze této knihy se setkala se s velkým zájmem. Další vydání vychází
v nákladu 45 000 a jeden z moravských biskupů si hned objednal 1 000 kusů.
Na pondělí 29. ledna 2018 v 18 hodin se chystá ve Vranově nad Dyjí v místní knihovně
žehnání této knihy a představení některých dalších publikací vydaných v tiskovém
apoštolátu FATYMu A.M.I.M.S. Knihu si můžete objednat za doporučený příspěvek na
tisk 15,- Kč na faře ve Vranově n. D. nebo na emailu: marek@fatym.com . Více o ní na
webu http://fatym.com. Pro úplnost dodejme, že v prosinci vychází i brožurka pro děti
s názvem Pojď si hrát o svaté Zdislavě s luštěnkami a rébusy od Emy, Lenky a Ester.
P. Marek Dunda
A zde je několik rad z knihy o tom, jak ob jevit svou hlavní chybu:
☸ Modli se k Duchu sv. o poznání této chyby. ☸ Zkoumej nahodilé myšlenky. ☸
Vnímej, které chyby ti nejčastěji druzí vytýkají. ☸ Přemýšlej, které chyby jsou ti
u druhých nejprotivnější. ☸ Všímej si, kterou chybu u sebe nejsnadněji omlouváš.
☸ Uvědom si chyby, ze kterých se nejčastěji zpovídáš. ☸ Hlavní chybu nejčastěji
hledej mezi sedmi hlavními hříchy: pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost,
hněv, lenost. ☸ Neboj se mluvit o svých chybách s knězem nebo s člověkem,
kterému důvěřuješ. ☸ Až ji najdeš, jednej vědomě proti ní. Tvůj

Vedoucí kempu
Vedoucí kempu vítá hosty: „Milí hosté, pokud zjistíte, že vám v našem kempu něco
chybí, klidně se na mě obraťte. Rád vám vysvětlím, jak se bez toho obejdete.“
Vtip mě pobavil a zároveň mi došla jeho hloubka, když ho přirovnáme k lidskému
životu. Kemp je svět. Správce kempu je Pán Bůh a my jsme zde na zemi těmi hosty.
Jako bychom byli hosty v kempu. Věčně s něčím nespokojeni, stále nám něco chybí.
Pán Bůh není tím, který by nám hned dal všechno, oč ho prosíme. Ale je tím, který nás
naučí se bez toho či tamtoho obejít. My si myslíme, že se bez různých věcí nemůžeme
obejít a on nás učí, že to jde. Jediná věc, bez které se neobejdeme je láska. To největší
přikázání, které nám Pán Ježíš zdůrazňuje, je přikázání lásky:
„Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sebe samého.“
Máme před sebou vánoce, svátky lásky. Bůh nás nesmírně miluje.
Možná nenajdeme pod stromečkem vše, co bychom čekali.
Pamatujme na to, že se bez toho obejdeme. To jediné, bez čeho se
neobejdeme je láska.
o. Nik

Vánoční otázka
V dušičkovém vydání Zpravodaje jsme se vás ptali, kdy přesně
má naše diecéze „narozeniny“. Správná odpověď je 5. prosince
a vznikla v roce 1777 – takže má letos 240 let. Správnou
odpověď nám zaslali Kočicovi z Dyjákovic a pan Honzák
z Hrádku. Rozmnožíme počet jejich vánočních dárků.
Otázka vánočního Zpravodaje se týká délky adventu: tedy
doby od první adventní neděle do Slavnosti Narození Páně.
Napište na email jindrichcoupek@seznam.cz kolik dní maximálně a minimálně může
adventní doba trvat?
A toto jsou už některé příležitosti ke svaté zpovědi:
Citonice – Út 19.12. od 17.00
Lukov - So 23.12. od 16:30
Hor. Břečkov - So 16.12. od 16:30
Těšetice – Út 19.12. od 17.00
Práče – St 20 .12 od 17.00 kaj. boh.
a od 17:30 zpověď
Prosiměřice - Ne 17.12. ve 13.30 kaj.
boh. a od 17:30 zpověď
Přímětice - Ne 17.12. od 18.30 a také
v po 18.12. od 17.00 a po mši do 19.00
Kuchařovice - Čt 21.12. od 16.30
Mramotice - St 20.12. od 16.30
Bítov - St 20.12. po mši svaté
Chvalatice - Ne 17.12. v 7.00

Korolupy - Ne 17.12. před mší v 8.00
Lančov – St 20.12. od 18.35 (po mši)
Lubnice – So 16.12. před mší sv.
Olbramkostel – Pá 22.12. od 16.00
Plenkovice - Pá 15.12. od 17.00
Stálky - So 16.12. po mši sv.
Starý Petřín - Čt 21.12. od 16:30
Šafov - Ne 17.12. po mši sv.
Štítary – Pá 22.12. v 17.40
Šumná – Čt 21.12. v 17.45
Vranov – Pá 22.12. v 17.45
Vratěnín – Ne 17.12. v 7.10
Uherčice - Út 19.12. v 15:45

Vánoční bohoslužby ve farnostech FATYMů:
24.12.2017
Štědrý večer

Vranov
9.15+24.00
Štítary
22.00
Šumná
16.00
St. Petřín 10.20+20.00
Lančov
20.30
Šafov
11.25
Stálky
16.00
Korolupy
8.30+20.00
Olbramkostel 20.00
Plenkovice
22.00
Bítov
8.45+22.00
Oslnovice
--Chvalatice
7.30
Vratěnín
16.00
Lubnice
--Přímětice
8.00+22.30
Kuchařovice 16.00
Mramotice
--Citonice
9.30+20.30
Lukov
20.30
Milíčovice
--Hor. Břečkov --Lesná
--Prosiměřice 22.00
Bantice
--Vítonice
--Práče
24.00
Těšetice
16.00

25.12.2017
Boží Hod ván.

9.15
7.30
--10.20
11.11
11.25
--8.30
10.15
9.00
8.45
---7.30
7.30
10.00
9.30
8.00
11.00
11.00
------14:30
8.00
----9.30
---

26.12.2017
Sv. Štěpán

9.15
7.30
11.30
10.20
--11.25
--8.30
10.15
9.00
8.45
9.00
7.30
7.30
--9.30
8.00
11.00
11.00
----17.00
----9:30
8:00
-----

31.12.2017
Silvestr

9.15
17.00
--10.20
11.11
11.25
--8.30
10.15
9.00
8.45
--7.30
7.30
--9.30+23.30 ador.
8.00+15.30 ador.
11.00+16.30 ador.
11.00
--16.00
----8.00 +23.00 ador.
----9.30
---

1.1.2018
Nový rok

9.15
7.30
--10.20
11.11
11.25
--8.30
10.15
9.00
8.45
--7.30
7.30
--9.30
8.00
11.00
11.00
----17.00
--8.00
----9.30
11.00

Svátek Svaté Rodiny připadá letos na neděli 31.12. Od dětí v náboženství se
stále dozvídáme o tom, že tatínek se o ně nestará a že maminka s tatínkem už
spolu nežijí … Moc prosíme – udělejte vše pro to, abyste upevnili svoji
manželskou věrnost – jeden ze způsobů je i obnova manželských slibů.
A vás, milí farníci, prosíme, abyste ostatní na tuto bohoslužbu pozvali.

„Spravedlnost a pokoj se políbí“ – tam, kde jsou naplněna práva
a potřeby každého člověka, není nevraživost. Ať pokoj jako plod
spravedlnosti zavládne ve vašich rodinách
i v celé naší společnosti.
Přejí vaši kněží P. Marek, P. Milan, P. Nik, P. Stanislav,
P. Karel, P. Jindřich, P. Pavel, P. Marek a jáhen František .
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Muž uloví zlatou rybku a ta nabízí výměnou za
svobodu tři přání. Zároveň ho však varuje:
„Cokoli si budeš přát, soused bude mít
dvojnásobek.“ Muž nijak nepřemýšlí a hned žádá
první přání: „Chci mít krásný velký dům.“ A cink,
místo jeho staré barabizny stojí náhle krásný velký
dům. Hned vedle však u souseda stojí hotový palác.
Muž se zatváří kysele, ale hned si žádá další přání:
„Chtěl bych mít krásnou mladou ženu.“ Po jeho
boku hned stojí mladá krasavice, ale v tom vyjde před dům soused a vedle něj jdou dvě
finalistky soutěže krásy. To už se muž rozčílí a zamyslí se nad posledním přáním. Poté mu
svitne a řekne zlaté rybce: „Tak já bych si přál být zmlácený do polomrtva.“

Závist, neboli smutek z cizího dobra
Ve východním členění neřestí je závist
pojímána jako druh smutku. Smutek jistě není
jen negativní neřest, je to lidský pocit, který
odpovídá na nějakou obtíž. Nebudeme se zde
zabývat těmi podobami smutku, které souvisí
s psychickým onemocněním (klinická deprese).
Takové druhy smutku nemusí mít nic
společného s hříšnou závislostí. Zkroušenost,
kterou člověk cítí nad svými hříchy je pozitivní
vlastnost, protože vychází z lásky Boží. Je to
očistná lítost, která činí účinnou svátost
smíření. Existuje i jakási „svatá řevnivost“,
o níž mluví i svatý Jan od Kříže v Temné noci:
„Pocítí-li svatá láska nějakou závist, je to
pouze svatá řevnivost, jistá bolest, že nemá tolik ctností jako druzí, ta však nebrání radosti
z cizích předností, poněvadž se jimi dostane našemu Pánu jen lepší služby a větší oslavy.“
Takový druh „závisti“ nevychází ze smutku nad dobrem druhého, ale nad nedostatečností
vlastní, a může tedy pomáhat ve vlastním růstu. Nevadí mi, že druhý je dobrý – vadí mi, že
já nejsem, a snažím se o nápodobu. Ale pozor, nelze napodobit všechny ctnosti všech. Je
třeba i přijmout svá povahová omezení.
Existuje také neutrální smutek, neboli neútěcha. Ani ten se nehodnotí negativně a může být
dokonce nutnou součástí zdokonalování duše. Nemůžeme s obvyklou přívětivostí přijmout
návštěvu (byť milou, byť důležitou). Všechno, co se říká, nám bude připadat nevhodné
a zbytečné. Přichází zamlklost nebo i žlučovitá trpkost.
Jde o přirozený stav duše, která má své počasí. To bývá rozdílné podle temperamentů.
U choleriků se rychle střídají bouřky s jasným nebem, u flegmatiků vládne setrvalé šedivo.
Tento smutek není ani hříšný ani ctnostný. Jde o psychologický fakt. Toto vnitřní počasí
může být v mezích normality, anebo může být zhoubně vychýlené (měsíce jen prší, měsíce
jen sucho…) – stabilizace takto abnormálního vnitřního počasí je úkolem pro psychologa,
případně psychiatra.
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V duchovním životě se běžně střídají
útěchy s neútěchami. Není těžké být
křesťanem ve chvílích duchovní útěchy.
Pravá věrnost se osvědčuje v obdobích,
kdy člověk prožívá neútěchu. U svatých
se fáze neútěchy někdy protáhly i na
celé roky, jak můžeme vidět například
v Temné noci sv. Jana od Kříže, nebo v dopisech Matky Terezy.
Celé noci jsem
pronaříkal, neboť
na mě těžce
dopadla tvá ruka.
(Žalm 32, 3-4)

Smutek záporný
O neřesti se začínáme bavit tam, kde se jedná o velmi rozhořčený,
netrpělivý, tvrdý smutek, plný zášti, neplodného zarmoucení,
naříkání a trestuhodného zoufalství, jak ji popisuje sv. Kassián.
Takový smutek můžeme rozlišit jako nenasycenou žádostivost, zoufalství, nebo závist.
Nenasycená žádostivost vychází z vědomí, že věci nejsou tak,
jak by si přála má neuspořádaná vznětlivost (hněv) nebo
neuspořádaná žádostivost (poživačnost, smyslnost, lakomství).
Podobně jako u závislostí je nutným důsledkem
nezpracovaných vášní. Proti takové žádostivosti je třeba se
stavět zápasem o ctnost, odevzdaností, trpělivostí a důvěrou
v Boží prozřetelnost. „Těm, kdo milují Boha, všechno
napomáhá k dobrému.“ (Řím 8,28). Sami nevíme, co je pro
nás dobré: zdá se nám, že to, co odpovídá našim plánům, ale
ve skutečnosti je dobré to, co nás vede ke spáse. Máme se tedy
učit žít verš modlitby Páně: „Buď vůle tvá.“
Zoufalství odlišíme od zkroušenosti na příkladu Jidáše, který
se po zradě Pána oběsil, a Petra, který po svém zapření propukl
v pláč. Zoufalství se dostavuje ve chvíli, kdy vidím zlo a
nevidím východisko. Je zároveň projevem malověrnosti, tedy nedostatečné důvěry v Boží
řízení, a tím i hříchem proti prvnímu přikázání. Žádný hřích není větší než Boží milost.
Žádná tragédie není větší než Boží moc.

Biblické příklady závisti
Závist se definuje jako smutek nad cizím dobrem a radost z cizího zla. V Písmu svatém
najdeme mnohokrát motiv závisti.
Ze závisti zabil Kain Ábela (1. Mojž 4. kap.). Tento příběh také plasticky ukazuje, jak jeden
hřích plodí druhý. Kainovi je nejprve líto dát Bohu to nejlepší ze své úrody a nechá si to
sobecky pro sebe. Boha ale neošidí – Bůh jeho oběť nepřijme, zatímco Ábelova oběť je
přijata. V srdci Kainově se rodí závist. Bůh Kaina napomene. Kain neposlechne, nevezme si
poučení. Nakonec závist přeroste v nenávist a vraždu.
Kniha moudrosti mluví o závisti Ďáblově, kvůli které vstoupil do světa hřích a smrt (Mdr
2,23). Ďábel člověku záviděl jeho štěstí prožívané s Bohem, na kterém vlastní vinou neměl
podíl. Ze závisti do svého neštěstí svedl a stále svádí člověka. Klasickým příkladem je příběh
o Šalamounově soudu:
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Tehdy přišly ke králi dvě ženy nevěstky a postavily se před něj.
Jedna z těch žen řekla: „Prosím, můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem
u ní v domě porodila. Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Byly jsme spolu
a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí, v domě nebyl nikdo kromě nás dvou. Syn této ženy
však v noci zemřel, neboť ho zalehla. Proto v noci vstala, a zatímco tvá otrokyně spala, vzala
mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína
mně. Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však
zrána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila.“ Druhá
žena však prohlásila: „Nikoli. Můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj.“ Ale první trvala na
svém: „Ne. Tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.“ A tak se před králem hádaly.
Král řekl: „Tato tvrdí: »Ten živý je můj syn, a ten mrtvý je tvůj.« A tato tvrdí: »Ne, tvůj syn
je ten mrtvý, a ten živý je můj.«“ Král proto poručil: „Podejte mi meč.“ Přinesli tedy před
krále meč. A král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve
dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu
druhé.“
Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se
srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím,
můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je
neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje
ani tvoje. Rozetněte je!“
Tu král rozhodl: „Dejte to živé novorozeně té, která
řekla: »Neusmrcujte je«; to je jeho matka.“ Když se
celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl,
jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán Boží
moudrostí k vykonávání soudu.
Závistivá žena chtěla i smrt dítěte, přestože by z ní neměla žádný zisk. Podobně je třeba se
varovat i nebezpečného čerpání útěchy z budoucích trestů, které dopadnou na hříšníky.
I prorok Jonáš se nespravedlivě urazí, když Hospodin milosrdně upustí od trestů, které
prorok hlásal. Proti závisti často kázal i Pán Ježíš: v podobenství o ztracené ovci
a o dělnících na vinici káže o závidění milosrdenství. O těch, kteří závidí druhým majetek,
mluví v podobenství o ukládání pokladů na zemi. Ty, kdo závidí druhým moc, vystihuje,
když říká: „Buďte jako děti.“

Charakteristiky závisti
Závist je hříchem proti lásce k bližnímu nebo k Bohu.
Zatímco zoufalství je hříchem proti naději a víře. V obou
případech jde o porušení prvního přikázání. Porušování
tohoto přikázání tedy bytostně souvisí se smutkem –
a jeho plnění zase s radostí.
Dcery závisti jsou: žárlivost, našeptávání, donášení,
nactiutrhání, radost z neštěstí druhého (škodolibost),
skleslost v neštěstí vlastním a v posledním stupni
nenávist. Nenávist je nejhorší dcerou závisti. Existují dva
druhy nenávisti: z ošklivosti a z nepřátelství. První
nepochází nutně ze závisti a může být i chvályhodná,
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druhá je však vždy hříchem. První se vztahuje k nějakému zlu v člověku, od něhož se
odvracíme v souvislosti s tímto vnímaným zlem. Druhé se týká druhého člověka přímo.
Tíhne k přisuzování zla druhému. Raduje se z cizího neštěstí a touží po něm. Cizí štěstí
považuje za zdroj vlastního neštěstí.
Závist si libuje ve srovnávání. Nechci být dobrý, ale lepší. Závistivý těžko snáší poctu
a vyznamenání druhého člověka. Spatřuje v tom snížení sebe. Má větší radost z testu, v němž
uspěje sám, než z takového, v němž stejně uspějí i druzí.
Závist
naprosto
vychyluje
úsudek
o druhých lidech. Typické pokušení
závistivých vypadá takto: když nemohu
nic
vytknout
skutkům
bližního,
zpochybním alespoň jeho dobré úmysly.
Do srdce druhých však nevidím. Téměř
každé jednání může vycházet z dobrých
i zlých úmyslů. Závistivec chce vidět
úmysly zlé. Pán Ježíš proto říká:
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“
Závist je také politická neřest – typická pro levici, tak jako lakomství pro pravici.
Komunismus povýšil závist na ctnost. Odpor k nerovnostem plozený závistí hrozí
i demokracii.
Závist se může týkat jakéhokoliv dobra, včetně dober duchovních. V tomto případě se však
nejedná o svatou řevnivost, neboť cílem není můj vzestup, ale pád druhého.
„Mnozí začátečníci se rmoutí a trápí nad duchovním prospěchem těch, kteří je převyšují ve
ctnosti; jen bolestně nesou, když ty pokročilejší někdo chválí; snaží se dle možnosti zabránit
následkům pochvaly jim uštědřené. Velmi se trápí, vidouce, že jiní požívají větší vážnosti než
oni, a chtěli by mít přednost před celým světem. To je pravý opak svaté lásky, jež se vždy
raduje z duchovního prospěchu a dokonalosti bližního.“ (Sv. Jan od Kříze, Temná noc, 1,7)
Kvůli závisti okolí často trpěli svatí (Bernadetta, sv. Jan od Kříže ad.). Této neřesti totiž
zvláště snadno podléhají duchovní osoby. Lidé „tělesní“ svatost obvykle nezávidí – zápasí
s tělesnějšími hříchy anebo druhým závidí pomíjivé nesmysly.

Lék na závist: modlitba a stálé díky
Proti závisti se nejlépe bojuje, když se člověk stará o své věci, nerozhlíží se po druhých, ale
vyhlíží s modlitbou Boha. Svatý Kassián radí zaměstnat svou mysl rozjímáním, povzbudit ji
nadějí na věci budoucí a kontemplaci přislíbené blaženosti. Díky
těmto cvičením se nenecháme srazit k zemi nepříjemnými
událostmi ani příliš vynést vzhůru těmi příjemnými. Obojí
budeme nahlížet jako prchavé a brzy pomíjející.
Svatý Pavel mluví o zbožnosti, která se spokojí s tím, co má, že
je už sama o sobě velké bohatství. K přemožení závisti je
také velice prospěšná myšlenka na dary, kterými jsme
zahrnuti a neustálé vzdávání díků za tyto dary. Těmito dary
může být majetek, naše schopnosti, vztahy, přátelé, vzdělání,
místo, kde žijeme a mnohé další skutečnosti, které často
nezávisí na našem výkonu. Prostě: Díky, díky, díky.

Bylo, nebylo, ale přece jen bylo

⏳ Letos jsme si připomenuli, že je to už 10 let, co začal vycházet časopis Milujte se!,
doposud vyšlo 43 čísel. Poslední vyšlo v nákladu 75.000.
⏳ V září a v říjnu se podařilo pod bedlivým okem památkářů
opravit střechu a fasádu vranovské fary. I když to
původně vypadalo, že se opravy protáhnou do jarních
měsíců, díky dobrému počasí a obětavosti všech, kdo se
oprav účastnili, se podařilo většinu prací dokončit již na
podzim. Na jaro tak zbývají už jen „kosmetické úpravy.“
Díky všem pomocníkům a dárcům.
⏳ V listopadu uděloval pan biskup Mons. Pavel Konzbul biřmování v Olbramkostele.
V rekordně zaplněném chrámu v neopakovatelné atmosféře, přijalo tuto svátost 32
biřmovanců. Díky všem, kdo se zasloužili o zdárnou přípravu i skvělý průběh slavnosti.
Dá-li Bůh začne v dohledné době příprava na biřmování ve Štítarech. Zájemci hlaste se.
⏳ Koncem listopadu uspořádal FATYM Vranov lidové misie ve farnostech Kdousov, Velký
Újezd. Misijní kříže byly postaveny v Mladoňovicích a Třebelovicích.
Perlička z misií ☺
Na misiích v jedné farnosti jáhen otec František v rozhovoru s jednou paní vysvětloval, že
Pán Bůh všechno dobře řídí. Ona ho však zaskočila svou odpovědí: „To myslíte vážně, že
Pán Bůh všechno dobře řídí? Před čtyřmi měsíci mi zemřel manžel a tchýně mi zůstala!“

Ať nám betlémské světlo přinese pokoj a radost…
V sobotu 23.12. bude betlémské světlo v 9.00 Podmolí, v 9.20 v Lukově, v 9.40 v Horním
Břečkově, v 10.00 na Lesné v 10.20 ve Vracovicích, v 10.40 v Miličovicích a v 11.00 v
Citonicích – vždy u kostelů.
V Příměticích přivítáme betlémské světlo ve sobotu 23.12. v 19
hod na sídlišti u kříže před budovou školy. Na Štědrý den od 9
hod bude světlo k dispozici v předsíni přímětického kostela.
V Prosiměřicích si můžete vyzvednout betlémské světlo v neděli
24.12. po ranní mši svaté – tj. asi v 9 hod u kostela. Ve
Vítonicích u kaple přivítáme betlémské světlo 24.12. v 9:30.
V Práčích v 15:00 u kostela a v Banticích v 15:30 u kaple.
V Těšeticích po mši svaté, která bude v 16 hod.
V oblasti vranovského FATYMu si budete moci betlémské světlo vyzvednout v neděli 24.12.
po ranních mších svatých nebo po půlnoční mši svaté.

Exercicie 2018 u svatého Jiljí v Prosiměřicích:
18. – 21. 01. pro soluňáky - vede P. Marek Dunda - Téma: To je výzva
01. – 04. 02. pro marianky střední – vede P. Marek Dunda - Téma: Viděli jsme Pána
08. – 11. 02. pro ženy - vede jáhen Ladislav Kinc - Téma: Duchovní boj
15. – 18. 02. pro muže - vede jáhen Ladislav Kinc - Téma: Duchovní boj
22. – 25. 02. pro marianky malé – vede P. Marek Dunda - Téma: Mám cíl
01. – 04. 03. pro ženy - vede P. Milan Plíšek - Téma: Hovory o víře
15. – 18. 03. pro maminky marianek a soluňáků - vede P. Marek Dunda - Téma: Milosrdný
neváhá

Vánoční akce a koncerty:
 V úterý 26.12. v 17 hod na návsi v Práčích bude divadelní
představení Živého betléma: vystoupí děti z Práčí.
 Ve středu 27.12. v 18 hodin bude v Těšeticích koncert
cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Vstupné dobrovolné.
 Ve čtvrtek 28.12. v 18 hodin v kostele v Prosiměřicích proběhne
svatojánské žehnání vína. Po bohoslužbě bude ochutnávka vín
v kulturním domě ve Vítonicích.
 V neděli 7.1. v 17 hod bude v kostele v Prosiměřicích Koncertní
kytice: Zdeňka Hřibová a její žáci ze ZUŠ Znojmo zahrají na
varhany, zazpívá nám schola a možná ještě i další hosté.
 V sobotu 13.1. v 19.00 v kostele v Práčích zazní v podání sboru Illegal chorus z Brna
Rybova vánoční mše.
 O jarních prázdninách tj. letos ve dnech 5.-10.2. se opět chystáme prožít týden na horách
– v Jeseníkách na faře v Dolním Domašově. Srdečně zveme mladé. Hlásit se můžete u
kněží přímětického farního týmu.

Organizace Tříkrálové sbírky:












V úterý 2. 1. v 11.30 odjíždí autobus z Vranova nad Dyjí od Formosy na zahájení
tříkrálové sbírky do Brna na Petrov. Zájemci o účast na této jedinečné a milé akci hlaste
se u slečny katechetky Táni 731 402 748.
V sobotu 6. 1. v 5. hod. ráno odjíždí autobus od fary ve Štítarech na tříkrálovou sbírku
do Duchcova. Návrat v pozdních večerních hodinách. Potřebujeme ještě další
dobrovolníky. Hlaste se u paní Lenky 606 808 104.
V Příměticích začne Tříkrálová sbírka mší svatou v sobotu 6.1. v 9.00.
V Citonicích proběhne tříkrálová sbírka v neděli 7.1. od 14 hodin –
sraz koledníků je u fary.
V Práčích a v Prosiměřicích bude tříkrálová sbírka v sobotu 6.1. od 9
hod (v 8:00 bude mše sv. v Prosiměřicích), v Těšeticích tutéž sobotu od 14 hod. Sraz
koledníků je vždy u kostela.
Jako každý rok budeme rádi za koledníky z řad dětí i za doprovázející z řad rodičů. –
Předem děkujeme.
V neděli 21. 1. setkání tříkrálových koledníků v 15 hod na faře ve Vranově.
Farnost Přímětice vás srdečně zve na 15. Farní ples:
v pátek 19.ledna 2018 od 19:30 v sále Víceúčelového zařízení v Kuchařovicích.
Hraje skupina Víkend Hostěradice. Vstupné je 100,- Kč.
Rezervace lístků v průběhu prosince a ledna na emailu
ples@farnostprimetice.cz nebo tel. 724 994 191 (odpoledne a večer). Bližší
informace na plakátcích a na www.farnostprimetice.cz/ples
FATYM Vranov vás srdečně zve na 19. FATYMský ples:
v pátek 26. ledna 2018 od 19.30 v kulturním domě na Šumné.
Hraje skupina Víkend. Vstupné je 100,- Kč.
Rezervovat si vstupenky je možno na telefonu 731738915.

Pan biskup uděloval vyznamenání
V letošním roce slaví brněnská diecéze 240 roků od svého
založení. Náš pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle se rozhodl, že při
této příležitosti udělí zvláštní vyznamenání významným
diecézanům. Z každého děkanství brněnské diecéze byl vybrán
jeden zasloužilý farník, kterému bylo na začátku prosince při
slavnostní bohoslužbě v Brně v katedrále uděleno toto
vyznamenání.
Z vranovského děkanství ocenění převzala paní Ing. Markéta
Voříšková z Oslnovic. Snad každý, kdo ji zná, tuší proč. I když
výběr nebyl zrovna jednoduchý, protože v děkanství jsou i jiní
zasloužilí a obětaví farníci, kteří by si podobnou medaili zasloužili
– věříme, že to správné uznání dostanou až v nebi.
Znak brněnského
Jen pro připomínku zmiňme několik zásluh paní Ing. Markéty
biskupství
Voříškové za poslední roky, i když by se dalo jmenovat i za
předchozí léta: obětavý život ve farnosti, včetně spolupráce při pomoci nemocnému knězi,
pomoc při organizování opravy křížů v několika farnostech, aktivní účast na vzniku setkání
obcí při kulturním odpoledni (lidově zvaném šumšou), osobní zapojení při probouzení
poutního ducha při pěších poutích z Prahy do Jeníkova a v neposlední řadě krom jiného
i nesmazatelná zásluha na přípravě podkladů pro vydání knihy Krokodýl aneb Můžeš růst.
Pro úplnost je třeba dodat, že mezi vyznamenanými osobnostmi za děkanství znojemské byl
vybrán i bc. Pavel Tomáš Vlk, který má zásluhu na opravě mnoha kostelů a dalších
církevních budov a to i za hranicemi našich děkanátů. Oběma těmto „našim“ vyznamenaným
upřímně gratulujeme a děkujeme za všechno, co doposud vykonali a vyprošujeme hojnost
Božího požehnání do dalších let.
P. Marek Dunda

Barokní lidé
Protože jsem taky tak trochu bojovník, bojuji mimo jiné i proti sousloví „doba temna“,
kterým byla v učebnicích dějepisu označována v Čechách doba pobělohorská. To, že mnozí
význační čeští duchové museli kvůli svému náboženství odejít do exilu, jistě nebylo dobré.
Jistě tím byla česká kotlina v mnoha ohledech ochuzena. Budeme-li však objektivní,
uznáme, že i v této době u nás mnoho krásného kvetlo a že mnozí jezuité, katoličtí kněží
a původem němečtí šlechtici (v minulosti ideologicky označovaní za tmáře a potírače české
kultury) patřili k těm, kdo českou kulturu podporovali a rozmnožovali. Myslím zde např. na
takové osobnosti jakými byli farář Jan Josef Božan, jezuitští kněží Bedřich Bridel, Matěj
Václav Šteyer či Bohuslav Balbín. Z původem německých šlechticů jmenujme alespoň
hraběte Františka Antonína Šporka. Všichni tito žili v Čechách, byli to vzdělaní a kulturní
lidé a zvlášť je třeba zdůraznit, že usilovali o to, aby se kultura dostala i mezi prostý lid – to
proto, že i když snad měli určité společenské postavení, mezi prostým lidem žili. Nakonec i
Antonín Konyáš nebyl takový tmář, jak jej čeští nekatoličtí ideologové vylíčili: pravda spálil
asi 15000 českých knih a stejně tolik cizojazyčných. Ale snažil se je nahrazovat knihami
katolickými. Sám žil přísným životem a byl to vynikající kazatel. Za zmínku stojí také
postavy vedoucích chrámových kůrů, kteří skládali hudbu a vedli sbory. Z nejznámějších
uveďme Václava Adama Michnu z Otradovic a Jana Jakuba Rybu. Dědictví těchto osobností
je mezi námi stále přítomné a obdivované.
P. Jindřich

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě
uříznuté jedličky, vánočního cukroví...”

„Cítím, cítím - sousedi se ale maj!”
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to
zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”
„Mámo, padá hvězda!” křičí Pepíček z
obýváku. „Tak si něco přej.”
„Ale z vánočního stromečku!”
„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory,
doly.” „A splnil ti přání?” „Ano,
koupil mi atlas hor...”

O Štědrém dnu volá Franta
svému kámošovi: „Hele, nemáš
dneska na půl dne čas?”
Kamarád se diví: „Zrovna
dnes, a proč?” „No já jen, že
mám doma postavenej
betlém a chybí mi tam
osel...”

„Strýčku
víš, jaký vlak má největší zpoždění?”
„Nevím.”
„Ten, co jsi mi slíbil loni k Vánocům.”
„Vánoce už jsou za dveřmi,” sděluje
radostně matka dětem.
„Tak co tady tak stojíš, jdi jim
otevřít.”
Jsou ve vaně dva kapři a jeden
povídá: „Je mi nějaká zima.”
Druhý na to: „Vydrž, za chvíli tě obalí!”

Toto 85. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n.D. ve složení: P. Marek Dunda (mobil: 731402742), moderátor
týmu, farář ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele, a Vratěníně, P. Milan Plíšek (mobil: 723693455), farář ve Starém
Petříně, Šafově, Stálkách a Korolupech, Lubnici, Bítově a Chvalaticích, kaplan P. Jan Richter (mobil: 731402743) a otec jáhen
František Řezníček - 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 ve složení P. Jindřich Čoupek (mobil: 731402652), moderátor týmu, farář v Prosiměřicích, Práčích
a Těšeticích, Horním Břečkově a Lukově, Příměticích a Citonicích, P. Pavel Sobotka (mobil: 731402650), farář v Dyjákovicích,
Hrádku, Valtrovicích, Jaroslavicích, Slupi a Strachoticích a kaplan P. Marek Coufal (mobil 722 752 154) ) - adresa FATYM
PŘÍMĚTICE, Řk. farnost Přímětice 18, 669 04 Znojmo, e-mail: primetice@fatym.com. Vyšlo v prosinci 2017. Náklad 7030
výtisků (z toho 1000 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již osmdesátéšesté) je plánováno jako vánoční a
vyjde, dá-li Bůh, v březnu 2018. 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

