

















Co mi přišlo e-mailem: Být zaneprázdněn…
(přečtěte si, i když nemáte čas)
Satan svolal celosvětové shromáždění démonů.
Ve svém úvodním projevu řekl:
„Nemůžeme lidem zabránit, aby chodili do kostela.
Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a znali pravdu.
Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela…
ALE připravme je o čas, aby neměli kdy budovat si vztah
k Ježíši Kristu. Zabraňme jim v tom, aby byli
v kontaktu se svým Bohem a po celý den udržovali
toto životodárné spojení!“
„A jak to máme udělat?“ zvolali démoni.
„Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění
nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností,
jak jim vzít čas,“ odpověděl ďábel.
„Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. A pak zase
spláceli, spláceli… Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty
času, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin
denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebudou už mít, kam by se mohli ze své práce vracet!
Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý,
nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli
rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté
televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to,
aby v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala hudba.
To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s jejich
Bohem i jednoho s druhým.
Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení
skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Dejte jim
velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání
a moci nad hříchem a smrtí. Veďte je k tomu, aby ztratili
zdravou míru i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace
vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do
přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na
sportovní akce, hry, koncerty a megashow. Hlavně je pořád a neustále zaměstnávejte!
Nechte je, ať je jejich život doslova přeplněn věcmi (třeba i dobrými), aby neměli čas
přemýšlet o Tom, komu za vše dobré vděčí. Tak budou brzy na všechno sami a kvůli
těmto dobrým věcem obětují své zdraví i rodinu.“
„To zabere! To bude to fungovat! To je ale plán!“ volal celý sbor démonů. Démoni se
pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli lidé stále víc a více zaměstnaní a uspěchaní
a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na to, co je opravdu důležité: na
svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas pochopit, že Ježíš má moc změnit život. A už
vůbec neměli čas to říci dál…
Uspěl ďábel v tomto plánu? Posuďte sami. Znamená být "ZANEPRÁZDNĚNÝ" být otrokem ďábla?
z elektronické pošty vybrala slečna katechetka Magda, Štítary

Vánoční bohoslužby ve farnostech FATYMu:
24.12.2006
4. adv. neděle

Vranov
9.15
Přímětice
9.00
Kuchařovice --Mramotice
--Štítary
7.30
Starý Petřín 10.20
Lančov
--Šafov
11.25
Stálky
--Olbramkostel --Plenkovice
8.30
Korolupy
8.30
Bítov
--Oslnovice
--Chvalatice 9.15
Citonice
7.30
Lukov
--Horní Břeč. --Vracovice
--Prosiměřice 9.00
Bantice
--Vítonice
--Těšetice
--Práče
---

24.12.2006
Štědrý večer

25.12.2006
Boží Hod ván.

24.00
9.15
22.00
9.00
16.00
7.30
20.00
10.30
22.00
7.30
19.00
10.20
22.00
11.11
20.30
11.25
16.00
--20.00
10.00
22.00
8.30
20.00
8.30
22.00
10.30
bohoslužby na Bítově
na Bítově
9.15
16.00
7.30
20.00
----16.00
----21.30
8.00
--------24.00
--16.00
10.00

26.12.2006
sv. Štěpána

31.12.2006
Sv. rodiny
+ sv. Silvestra

9.15
9.00
7.30
10.30
7.30
10.20
11.11
11.25
--10.00
8.30
8.30
10.30
14.30
9.15
7.30
--------10:00
8:00
-----

9.15
16.00+23.40 ador.
7.30
10.30
7.30+17.00
10.20
11.11
11.25
--10.00
8.30
8.30
10.30
--9.15
7.30
sob. 17.15
sob. 16.00
--8.00
------10.00

1.1.2007
Nový rok

9.15
9.00
7.30
10.30
7.30
10.20
11.11
11.25
--10.00
8.30
8.30
10.30
--9.15
7.30
----16.00
8.00
----11.00
9.30

Uvítání betlémského světla
V sobotu 23.12. večer uvítáme betlémské světlo v Příměticích
v 15.00 hod u misijního kříže na sídlišti před školou a pak bude světlo
ve farním kostele sv. Markéty v předsíni. V 15.20 u kaple
v Milíčovicích, v 15.30 u kaple v Podmolí, v 15.40 u kaple ve
Vracovicích, v 15.50 u kostela v Lukově v 16.00 u kostela v Horním
Břečkově, v 18.00 před kaplí v Mramoticích, v 17.00 v Zálesí
u zvoničky, v 17.20 ve Chvalaticích před kostelem, v 17.40 v Bítově v kostele, v 18.05
u kaple ve Vysočanech a v 18.30 u kapličky ve vesnici v Oslnovicích.
Na Štědrý den bude přivítání betlémského světla v Citonicích asi v 8.25 (tj. po mši
svaté) u sakristie kostela a v 10.45 na Lesné u kaple, v Prosiměřicích u kostela asi

v 10.00 (tj. po mši svaté), ve Vítonicích v 10.30 u kaple, v Těšeticích bude přivítání
betlémského světla na Štědrý den v 15.00, v Banticích v 15.30 a v Práčích si pro ně
můžete přijít po mši svaté, která zde bude na Štědrý den v 16.00. Kostel bude otevřen
až do 17.15.
Vezměte si svíčky, lucerničky…, abyste si mohli světlo z Betléma odnést domů. Těšíme se na setkání s Vámi.
P. Pavel Zahradníček

Vánoční svatá zpověď – smiřte se s Bohem i s lidmi
To, co betlémské světlo jen naznačuje, tedy smíření mezi lidmi i smíření
s Bohem, to svátost smíření ustanovená Pánem Ježíšem přímo působí.
Smiřte se tedy s Bohem a využijte předvánoční doby i ke smíření s lidmi
tam, kde je toho zapotřebí. Příležitost k vánoční svaté zpovědi bude (mimo jiné) v těchto
termínech:
Bítov - Ne 17.12. (před a po nedělní mši
svaté, která je v 10.30)
Citonice – Ne 17.12. od 7.05 a pak od
17.00 a v Pá 22.12. před a po mši svaté,
která bude v 17.00
Hor. Břečkov - So 23.12. po uvítání
betl. světla v 16.00
Chvalatice - Ne 17.12. v 9.00, Čt 21.12.
po rorátech, které jsou v 7.00
Korolupy – Ne 24.12. v 8.00
Kuchařovice - Čt 21.12. od 17.00 (během mše sv.)
Lančov - St 20.12. po mši sv. v 18.40
Lesná - Čt 14.12. v 16.00 a po přivítání
betlémského světla v Ne 24.12 v 10.45
Lukov - So 16.12. mše sv. v 17.15,
zpovídání před a po ní.
Milíčovice - Po 18.12. v 15.55

Mramotice - St 20.12. od 16.00
Olbramkostel - Ne 17.12. v 11.00
Oslnovice - Út 19.12. v 16.30
Plenkovice – Pá 22.12. v 16.30 a pak
i po mši svaté
Práče – St 20.12 od 17.00
Prosiměřice – Ne 17.12. 14.00
Přímětice – Pá 22.12 od 16.30
Stálky So 16.12. před mší svatou
Starý Petřín - Ne 24.12. před mší sv.
od 9.45
Těšetice – Út 19.12. 16.00
Šafov - St 20.12. po mši sv.
Štítary - Ne 17.12. ve 14.00
Šumná Čt 21.12. v 17.30 (přede mší
svatou na obecním úřadě)
Vranov n. D. - Ne 24.12. 10.05

Rádi také navštívíme i všechny staré a nemocné, kteří již nemohou dojít do kostela. Jen
je třeba nám o nich říci.

Kdy se podívat na betlémy?
V Příměticích 25., 26., a 1.1. vždy od 16.30 do 17.30 hod bude otevřen farní kostel svaté Makéty. Udělejte si vycházku a přijďte shlédnout noční betlém.
Ostatní betlémy jsou k vidění před a po mši svaté.
V sobotu 27. 1. se uskuteční zájezd na lidové betlémy do Třeště. Informace u kněží
Přímětického FATYMu. Zveme zvláště rodiče a prarodiče s dětmi!
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Proč o Vánocích stavíme Betlém a ne třeba Berlín?
Každý z nás se někde narodil a ti významnější z nás mají dokonce pamětní desky na
domech, kde se narodili a jejich rodáky často slyšíme s chloubou říkat – já žiji tam, co se
tam narodil ten a ten. A tak je na světě mnoho krásných měst, mnoho krásných rodišť
významných osob. My si však každý rok na Vánoce v domovech a kostelích stavíme model městečka Betléma. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale je to tím, že zde se narodil
nejvznešenější ze synů lidských: Spasitel lidí, náš Pán Ježíš Kristus. Na následujících
řádcích budeme hledat odpovědi na otázky, které mohou v souvislosti s Betlémem povstat. Přeji vám příjemnou četbu.
otec Jindřich Čoupek

Proč si Bůh pro narození svého Syna vybral Betlém?
Přísně vzato se na tuto otázku nedá odpovědět, protože když Bůh volí někoho nebo
nějaké místo, volí to často zcela nečekaně a jinak, než by to podle řádu lidské logiky
zvolil jakýkoli člověk. Ježíš se narodil v době, kdy Římská říše byla ještě stále na výsluní a tak bychom jistě narozeného Božího Syna hledali někde v císařských palácích. Jenže Bůh si nevyvolil národ římský, ale malý nárůdek izraelský, který vyvedl z egyptského
otroctví do zaslíbené země (dnešní Izrael). Tomuto národu dal životní pravidla (Desatero) a v zaslíbené zemi jej provázel svojí pomocí… A v tomto národě se v malém městečku Betlémě narodil Ježíš…

Z Boží vůle král?
Mnozí panovníci v historii o sobě prohlašovali, že jsou
„z Boží vůle král“. Co to však znamená být z Boží vůle král
nám ukazuje Bible jasně. Jednak musí být skutečně povolán
a vyvolen Bohem. První kniha Samuelova vypravuje příběh
o vyvolení Davida. Prorok Samuel přichází do Betléma do
rodiny Jesseovy s úkolem pomazat olejem na krále jednoho
z jeho synů. Samuel si je prohlíží, už už by pomazal
mohutného Eliaba, ale Bůh ukazuje jinam. Nesoudí totiž
podle zdání, ale dívá se do srdce. A tak je olejem vyvolení
a síly k poslání pomazán nejmladší David. S Davidem se
maličký Betlém stává královským městem. Bylo to asi 1000
let před Ježíšovým narozením.
Podle Božího zákona zjeveného Izraeli měl být král
zastáncem těch nejubožejších: cizinců, sirotků a vdov. To ale plně nedokázal ani David.
I on si osvojil povýšené manýry a dokázal jednat na úkor svých poddaných. Jeho následovníci se pak od ideálu krále z Boží vůle vzdalovali ještě více. Pro jejich zkaženost přicházeli tresty na celý národ – v podobě zajetí či otroctví. Naděje lidu se začala stále více
upírat do budoucna: ke králi, který bude opravdu z Boží vůle.
Přes své nedostatky zůstal David vzorem ideálního krále. Proto se měl i budoucí král
narodit v Betlémě. Proroci to ohlašovali. Tak např. prorok Micheáš (8. stol. před Kr.)
píše: „A ty Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde

Téma: Vše možné o Betlémě a betlémech - Téma: Všechno možné o Betlémě a betlémech

ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných.“ Micheášův současník Isaiáš prorokuje: „I vzejde proutek z pařezu Jesseova a výhonek z jeho
kořenů vydá ovoce. Na něm spočine Duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti,
duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ Tak naznačuje, že se
budoucí král izraelský narodí jako potomek Davidův – z královského rodu Davidova.

Co znamená jméno Betlém?
Mnohá města či vesnice se předstihují ve snaze odhalit tajemství svého pojmenování.
Znám jednu vesnici blízko svého rodiště. Jmenuje se Ostopovice. Prý tam jednou stavěli
dům a jakýsi pocestný jim poradil, ať jej postaví o stopu více. V případě jména Betlém
se nemusíme utíkat k podobným více či méně bizarním vysvětlením. Betlém (Betlehem)
je totiž složeninou dvou hebrejských slov bét – dům a léchem – chleba. Je tedy Betlém
domem chleba.

Kde se vzali v Betlémě?
Josef s Marií a dítětem
Na Ježíšově kříži bude viset známý nápis INRI – Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazeretský, král židovský) – svědčící o Ježíšově původu v Nazaretě, městě, kde
bydlela Panna Maria s Josefem a kde prožil velkou část svého života také Ježíš. Tento
Ježíšův nazaretský původ byl jednou z mnoha překážek, aby přední židé uznali Ježíše
jako slíbeného Spasitele. Budou říkat: „Spasitel se má narodit v Betlémě v Judsku a ne
v Galilejském Nazaretě. Dokonce jeden z Ježíšových učedníků, když jej zvou k setkání
s Ježíšem prohlásí: „Co může z Nazareta vzejít dobrého?“ Tito všichni mají pravdu, jenže neví nic o tom, že Ježíš se skutečně v Betlémě narodil. A to díky císaři Oktaviánovi
Augustovi, který chtěl sčítáním zjistit počet svých poddaných. A tak se musel každý nechat zapsat v tom městě, odkud pocházel jeho rod. Josef a Maria pocházeli z prastarého
královského rodu Davidova a tak chtě nechtě museli do Betléma. Když je pak jejich davidovští příbuzní i přes Mariino pokročilé těhotenství nepustili pod střechu ve městě,
museli za město a narozeného položili do jeslí na seno. Inu své příbuzné si člověk nevybírá. Jak by asi reagovali, kdyby to věděli, že Maria nese v lůně Božího Syna? Těžko
říct…
A co vůl a osel?
Zatímco o putování Marie a Josefa svědčí v bibli evangelista Lukáš, o těch, kteří jsou
v Betlémě Ježíši nejblíž hned po rodičích nám Písmo svaté nich neříká. Mluví-li však
Písmo o jeslích, přítomnost nějakého toho dobytka by se dala alespoň předpokládat. Již
starokřesťanský spisovatel Origenes (+254) ve svém výkladu Lukášova evangelia srovnává židy doby Ježíšovy s oslem a volem a to vše v souvislosti s veršem z proroka Isaiáše „Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná,…“(Is 1,3)
Vola a osla tak křesťanská tradice staví do betlémské stáje k narozenému Božímu Synu.
Židovský národ ten v zastoupení betlémanů, kteří odmítli těhotnou Marii vzít do domu,
zůstává k Spasiteli odvrácen zády. Tento jeho postoj pak vyvrcholí za třicet tři let ve
volání „Nemáme krále, máme císaře,…ukřižuj ho!!!“
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Pastýři
Ani izraelský národ ale nemůžeme odsuzovat jako celek, házejíc všechny do jednoho
pytle. Písmo svaté hovoří o pastýřích, kteří patřili k nejnižším vrstvám tehdejší společnosti. Ale právě tito chudí se prokáží jako nejvíce vnímaví a oslovitelní pro Boží poselství. Bude tomu tak i v budoucnosti: Ježíš bude vždy nejlépe přijímán od prostých lidí,
hříšníků a těch, kterými ostatní opovrhují. Právě takoví jsou si totiž nejlépe vědomi své
lidské slabosti a zranitelnosti a toho, jak potřebují Spasitele. Naopak lidé spoléhající
přespříliš na svoji moudrost, bohatství či zajištěnost zůstanou vždy Boží nabídce vzdáleni.
Anděl
Je to anděl (z řec. angelos – posel), který, jak svědčí biblická zpráva v Lukášově evangeliu, zvěstuje pastýřům zprávu o narození slíbeného Spasitele. Anděl pastýře informuje
a potom mu na pomoc přicházejí další andělé a spolu zpívají chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ (latinsky Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus bonae voluntatis). Jedná se o slova, která také v české
či latinské verzi betlémy zdobí.
Tři králové
Evangelista Matouš mluví o mudrcích od východu, aniž by specifikoval
jejich počet. Trojka odpovídá třem v Písmu jmenovaným darům, které Ježíšovi dávají:
zlato, kadidlo a myrha. Křesťanská tradice těmto darům připisuje symbolický význam:
zlato se dává králům, kadidlo se na oltáři pálí Bohu a myrha je léčivá mast sloužící také
k balzamování zemřelých – předznamenává tedy budoucí utrpení kříže.
Hvězda
Nad betlém umísťujeme také hvězdu. I o ní píše sv. Matouš
a v dějinách se spekulovalo, o jaký nebeský úkaz se jednalo. Někteří uvažují o kometě.
Žádná z tehdy zaznamenaných komet však termínově nevyhovuje. Navíc tenkrát komety
byly vnímány jako zlá znamení a ne jako radostné znamení narození Spasitele. Přesto se
kometa do betlémů dostala. Je to díky známému italskému malířovi Giottovi, který se při
malování fresky Klanění tří králů pro padovskou kapli Scrovegni inspiroval vlastním
pozorováním Halleyovy komety – Giottovo vyobrazení je nejlepší v nefotografických
dějinách astronomie. Mnohem pravděpodobnější se zdá opakovaná konjunkce planet
Jupitera a Saturna v souhvězdí ryb. O pozorování tohoto úkazu svědčí tabulka nalezená
v Babylonii v roce 1925. Pravděpodobně se tak stalo v květnu, září a prosinci roku 7
př.n.l. Počátek letopočtu se však určoval až v 6. stol a dnes víme, že toto určení je s asi
sedmiletou chybou. Astronomické a historické údaje se tedy podivuhodně shodují.1

Koho to jen napadlo, postavit betlém?
Zobrazovat události z bible bylo křesťanským zvykem již od raných dob. Tyto zpočátku jednoduché obrazy, či spíše symboly byly jednoduchým vyznáním víry. Postupně se
stávaly více a více vypracovanými, malují se obrazové cykly, které mají sloužit prostému lidu ke vzdělání ve víře.
1

Více viz. článek J. Grygara na www.jakyje.net/grygar02.htm. Hovoříme-li o astronomii, není bez zajímavosti, že jesličky
nalezneme i na obloze. V souhvězdí Raka se nachází otevřená hvězdokupa Jesličky (M44) viditelná pouhým okem.
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Pravděpodobně nejstarším zobrazením Madony s dítětem je freska, která se nachází
v římských katakombách sv. Priscily. Pochází z druhého století. Kromě Marie a Ježíše,
je na ní ještě hvězda a prorok Bileám prorokující: „Vzejde hvězda z Jákoba“ (4.Mojž
24,17). Ze čtvrtého století je freska v katakombách sv. Sebastiána, na které je jen narozený ve společnosti osla a vola. Postupně zobrazení betlémské scény na křesťanských
sarkofázích ze 4. až 6. stol. nabývá formy, kterou známe. Za nejstarší trojrozměrný italský betlém bývá považováno zobrazení Arnulfa z Cambia asi z roku 1289, které se ještě
dnes uchovává v římské bazilice Santa Maria Maggiore.2 Před ním až do roku 1870 papežové slavili půlnoční mši. Za zmínku také stojí, že v téže bazilice se pod hlavním oltářem uchovávají ostatky betlémských jesliček, které podle nedokumentované tradice přivezl do Říma papež Teodor I. (642-649).

František předběhl Řím

Sv. František, stavitel prvního
živého
betléma.
Zajímavostí
z jeho života jsou i jeho tzv. stigmata – rány na rukou, na nohou
a v boku, jako měl Pán Ježíš.
Svatý František je první osobou
v historii, u které jsou tato stigmata doložitelná.

Ještě 70 let před Arnulfem (autorem nejstaršího
trojrozměrného beléma) asi v roce 1223 v Grecciu
postavil své jesličky sv. František z Assisi. Dostal od pána
v Grecciu zalesněnou horu s jeskyní. Tam dal přinést žlab
štědře naplněný slámou, vola, osla a pozval prosté lidi
k půlnoční mši svaté. Když se všichni shromáždili, kněz
na žlabu slavil mši svatou, jáhen František četl
evangelium. Byla to půlnoční mše plná poezie, něhy
a krásy, kterou mohl objevit jenom František, světec,
který stál Ježíši skrze jeho rány tak blízko. Boží blízkost
v Narozeném se pak snažil dát najevo také všem ostatním.
Učinil tak právě skrze tento vánoční výjev.

Kde se v Betlémě vzali dělostřelci, dřevorubci, kováři
Zajdete-li na výstavu betlémů do Louckého kostela ve Znojmě, užasnete, kolik postav
našlo v betlémech své místo. Kde se tam vzaly? Vždyť bible o nich nic neříká.
Díky františkánům a jezuitům betlémské hry a betlémy našly své místo v chrámech.
Jejich prostor však časem musely opět opustit. Betlémské hry kvůli různým vtipálkům,
kteří z nich začali dělat frašky, a betlémy kvůli nařízení osvíceného císaře Josefa II.
Betlémy se tak dostaly do rukou lidu, který se jich nechtěl vzdát. Nestály-li v chrámech,
lidé si je tvořili pro své domovy. A přizpůsobovali je svým prostředím. Tak se na pozadí
betlémů začaly objevovat siluety různých měst či vesnic a do betléma přicházejí kromě
pastýřů a králů také další nejrůznější postavičky se svými dary. Říká se jim daráci
a zvláště v Čechám došli nebývalého rozkvětu. Tyto postavy z lidu odrážejí lidský život
v jeho obyčejnosti, s jeho radostmi a trampotami. Do toho všeho obyčejně lidského se
Boží Syn narodil, aby byl blízko všem lidem. Tenkrát v Betlémě v Izraeli i v každé době. Naši věřící předkové v postavách daráků spěchají k jeho jeslím, aby i oni mu byli
blízko. A co my? Zůstaneme sedět doma?
čtyřstranu připravil otec Jindřich Čoupek
2

Obrázky viz http://www.presepio.it/presepio/txt/storia/storia_presepi/storia_presepi_2.htm

Bylo:

· Internetový klub Prokopa Diviše se přestěhoval z přímětické
fary do centra Znojma na ulici Horní Českou 6 a dále je
k dispozici nejen důchodcům, ale i všem zájemcům o internet.
· 4.10. jsme se rozloučili ve Vranově nad Dyjí s naší obětavou
dlouholetou varhanicí paní Alenou Kyselákovou. Ať jí Bůh dá odpočinutí věčné.
· V listopadu Marianky nahrávaly nové CD svých písní. Snad se již brzy dostane i mezi všechny zájemce.
· V listopadu začala příprava na biřmování pro farnost Bítov a okolí.
· V listopadu vedl FATYM obnovu lidových misií ve farnostech Radešínská Svratka,
Jámy a Olešná u Nového Města na Moravě a v obci Nová Ves u Nového Města na
Moravě.
· 25.11. se konala ve Štítarech svatba naší slečny katechetky Mgr.
Marušky Vyhnálkové, která zároveň učí ve škole v Šumné, s dlouholetým
spolupracovníkem FATYMu panem Jiřím Krátkým z Valče.
Novomanželům gratulujeme a přejeme Boží požehnání.
· Dne 5.12. se dožila 100 let naše farnice z Kuchařovic paní Marie Rehbergrová. Děkujeme za všechny modlitby a oběti a vyprošujeme do dalších let Boží požehnání
a ochranu P. Marie.
· Svatý Mikuláš opět navštívil řadu našich kostelů, aby dětem roznášel radost (ve FATYMu Přímětice-Bítov měl letos připraveno celkem 300 balíčků, které pomáhalo financovat sdružení Kolpingova rodina – podílí se i na pořádání táborů, TYNAFů…).
· FATYM pořádal poslední týden v říjnu lidové misie ve farnostech Březí a Dobré
Pole u Mikulova (až tudy pojedete, nezapomeňte se na krátkou modlitbu pozastavit
u nových misijních křížů).
· Při podzimním setkání poutníků promítal pan Ing. Pavel Lukeš na faře ve Vranově
premiéru letošního filmu z pěší pouti na Velehrad (Velehrad 2006 po padesáti letech). Oslovil diváky nečekaným humorem a nápaditostí. Posuďte sami až se objeví
na www.TV-MIS.
· Naše internetová televize www.TV-MIS.cz oslavila v adventu jeden rok
svého fungování a nabízí již 100 titulů (video i audio). Největší návštěvnost zatím zaznamenala 29.11.2006, kdy na ni zavítalo 250 návštěvníků.

Bude (a srdečně Vás zveme):
· Třetí neděli adventní 17.12. v 1600 bude v Olbramkostele na nově opravených varhanách adventní koncert.
· Na Štěpána se vydáme s dětmi v Prosiměřicích a okolí opět na koledu po nemocných.
Chcete-li, abychom se u vás stavili, dejte vědět.
· 1.1. 2007 v 1500 bude v kostele v Prosiměřicích Vánoční koncert dětí. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude na zvony do Prosiměřic.
· V sobotu 6.1.2007 na Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) bude v Příměticích
v 9.00 hod mše sv. s účastní tříkrálových koledníků. Při mši žehnání zlata,
kadidla a křídy.

· Farní ples v Příměticích se koná v pátek 26.1.2007 od 19.30 hod v restauraci u Polehňů. Hraje již osvědčená skupina Černej kašel. Předprodej vstupenek na adrese:
Šalamonovi, Mramotice 148, mob.: 732 862 665. Jakákoliv podpora vítána, kontaktujte pořadatele, dary do tomboly je možné přinést na přímětickou faru. Všechny srdečně zveme.
· V neděli 4.2.2007 odpoledne bude maškarní ples pro děti v Příměticích u Polehňů.
V neděli 18.2.2007 pak v Citonicích v diskotéce Fantazie.
· O jarních prázdninách 11.-18.2. se jede na hory do Pstruží u Frýdlantu n. Ostravicí.
Info P.Jindřich Čoupek (731402652)
· V neděli 25.2.2007 v odpoledních hodinách se v kostele v Příměticích
a Prosiměřicích uskuteční představení pásma Popelka Nazaretská.
· 29.4.-5.5. připravujeme pouť ministrantů do Říma. Info P. Jindřich Čoupek.
· O víkendu 9.-11.3. 2007 se na faře v Prosiměřicích uskuteční postní setkání dětí
a mládeže.
· Na Silvestra se bude konat ve Štítarech už tradiční mše svatá při svíčkách se silvestrovskými zpěvy tamní scholy. Začátek v 1700.
· 2.1. vypravuje FATYM a Charita Znojmo autobus do Brna na Tříkrálovou mši
svatou koledníků s naším otcem biskupem. Bližší informace: 731 402 737.
· V neděli 7.1. zazpívá při Tříkrálové mši svaté ve Vranově nad Dyjí v 915 Pěvecké
sdružení Vítězslav Novák ze Znojma.
· 14.1. v neděli ve 1400 bude na faře ve Vranově tzv. Tříkrálový přípitek (rychlými
špunty i jiným) pro ty, kdo pomáhali při Tříkrálové sbírce.
· I v roce 2007 pořádá FATYM v Prosiměřicích exercicie: 11.1.–14.1. pro ženy (P.
Stanislav Krátký - téma: K plnosti), 25.1.–28.1. pro ženy (jáhen Ladislav
Kinc - téma: Deus caritas est - Bůh je láska), 8.2.–11.2. pro soluňáky (P.
Marek Dunda - Téma: - nebojte se), 22. 2.–25.2. pro muže (jáhen
Ladislav Kinc - téma: Deus caritas est - Bůh je láska), 1.3.–4.3. pro ženy (P. Milan
Plíšek - téma: Prožívání liturgického roku), 15.3.–18.3. pro kluky (P. Milan Plíšek téma: Prožívání liturgického roku), 22.3.–25.3. pro marianky (P. Marek Dunda - téma: Bděte), 12.4.–15.4. pro maminky marianek a soluňáků (P. Marek Dunda - téma:
Pokoj vám).
· 16.2. bude na Šumné FATYMský ples.
· 24.2. v sobotu bude v Lechovicích setkání AIN KARIM pro mládež.
· od 18. do 25. března pořádá FATYM lidové misie v Rokytnici nad Rokytnou. Prosím, podpořte modlitbou i pomocí.
· 31. 3. je zvána mládež otcem biskupem na setkání do Brna do katedrály.
· 12. 5. bude ve Vranově Superden pro děti.
· Od 16. do 20. května se koná pěší pouť z Prahy do Jeníkova.
· 23. 6. se chystají ve Vranově tzv. FATYMské slavnosti. Podobné setkání, pro
všechny kdo mají vztah k FATYMu, jak bylo před rokem při 10. výročí působení
FATYMu v naší oblasti.
· Na 24. 6. se chystá ve Vranově další ročník Vranovské porty.
· 24. – 27. 6. připravujeme cyklopouť, tedy na kolech z Vranova do Jeníkova.
· 30. 6. se koná celodiecézní pouť u příležitosti 230. výročí založení naší diecéze
do katedrály svatého Petra a Pavla v Brně.

Druhý hřích proti Duchu Svatému
Už v minulém čísle tohoto farního zpravodaje jsme se
zamýšleli nad hříchy proti Duchu Svatému. Na Šumné se
staví kostel Ducha Svatého a tak bychom měli být
vnímavější pro to, co se Ducha Svatého týká a to i
v případě, že jde o hříchy proti Duchu svatému. Tyto
hříchy jsou totiž zvlášť nebezpečné, protože pokud někdo
zemře s takovýmto hříchem, už nikdy mu nebude
odpuštěno a to ani na věčnosti, jak říká sám Ježíš. Proto
se těmto hříchům máme zdaleka vyhnout a pokud snad
někdo v takovémto stavu žije, měl by to co nejdříve řešit
(svatá zpověď, rozejít se s oním hříchem, konat pokání) dokud je čas.
Minule jsme uvažovali nad prvním z nich: úmyslně hřešit na milosrdenství Boží. Dopouští se jej ten, kdo si klidně hřeší s vědomím, že Bůh mu stejně odpustí (však On mi to
zase Pán Bůh odpustí, vždyť nás má rád). Je sice pravda, že nás má Bůh rád, ale není
správné na to přespříliš spoléhat a urážet ho hříšným způsobem života. Druhý hřích proti
Duchu Svatému, který je teď na řadě, je opačný extrém onoho prvního hříchu. První totiž přehnaně spoléhal na milosrdenství Boží, druhý naopak s milosrdenstvím Božím vůbec nepočítá nebo o něm pochybuje, nevěří že existuje…
Postaru se název toho druhého hříchu proti Duchu Svatému řekne: zoufat nad milosrdenstvím Božím. Jinými slovy: hříšník už nepočítá s tím, že by mu Bůh ještě mohl odpustit. Ani se o to nesnaží. Takový člověk si je vědom, že v minulosti udělal něco, co je
před Bohem zlé. Ďábel mu našeptává, že tento hřích je tak strašný, že už mu ho Bůh ani
nikdy nemůže odpustit. A tak si tento hříšník začne myslet: Bůh mi nechce odpustit, já
už jsem všechno pokazil, pro mě už cesta zpátky nevede, Bůh pro mně nemá dost milosrdenství. Takový člověk žije ve strašném stavu, je v těžké až beznadějné situaci už zde
za života a utvrzuje se v tom, že má vše dobré ztraceno i pro věčnost. A přitom by stačilo tak málo. Vždyť Bůh je ochoten odpustit každý hřích, kterého litujeme. I kdyby se
jednalo o sebetěžší provinění, pokud stojíme o to, aby nám Pán odpustil, pak je ochoten
odpuštění dát. Jeho milosrdenství je obrovské. Z jeho strany problém není. Ano, Bůh má
milosrdenství dost. Teď kolem vánoc si uvědomujeme, že Bůh přišel na tento svět, aby
každému usnadnil cestu k záchraně – tím spíše je ochoten odpustit tomu, kdo o to stojí.
Problém spíš je někdy na straně člověka. Někdy se stane, že si už moc zvykl na život ve
vyjetých kolejích a říká si „nemá to cenu“ nebo „Bůh mě nepřijme“ atd… Takovýmto
lidem (a znám jich z naší oblasti několik) bych rád doporučil, ať
neváhají a vstoupí do Božího milosrdenství. I pro ně je cesta
k Božímu odpuštění otevřena. A má to cenu!
otec Marek Dunda, FATYM Vranov nad Dyjí

Kostel Šumná - telegraficky
Hrubá stavba kostela Svatého Ducha na Šumné je hotova – Bohu
díky. Děkujeme všem dárců i pracovníkům, a moc prosíme o další
dary na tento účel.
otec Marek


„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno? Manželka chce, abych jí pomohl
s vánočním úklidem.“
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno.“
„Děkuji, věděl jsem, že je na vás spolehnutí.“
Multimilionář chytne zlatou rybku a ani si ji pořádně neprohlédne,
už ji chce majznout po hlavě paličkou, když vtom rybka promluví:
„Počkej chvíli, copak nevidíš, že jsem zlatá rybka? Co třeba tři přání? To ti nic neříká?“
Multimilionář odloží paličku a povzdechne si: „Tak povídej. Co bys chtěla?“
Sportovec chytí zlatou rybku a ta povídá: Když mě pustíš, splním ti jedno přání.“
Sportovec dlouze přemýšlí a pak řekne: „Tak já bych prosil nové lyže.“
„Prosím?“ vyvalí oči rybka. „To jsi takový sobec? Na světě je tolik bídy, africké děti
nemají co jíst, tolik lidí trpí válkami, nemocemi… A ty si přeješ lyže? Nezapomeň, že
jsem zlatá rybka a můžu splnit opravdu cokoli.“
Sportovec se zastydí a připustí: „To je pravda. Tak tedy lyže pro
všechny!“
Stařečkovi uvízne v síti zlatá rybka a okamžitě nabízí splnění
třech přání. Stařeček se ale lišácky zazubí a povídá: „Tak to
máš, holka, smůlu. Já jsem totiž kouzelný dědeček.“
Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá: „Když
mě pustíš, tak ti splním tři přání.“
„Stačí jedno: abys neměla kosti.“
V náboženství slečna katechetka hovoří s dětmi o vánočním obdarovávání
o Ježíšových slovech „Blahoslavenější je dávat než dostávat“. Přihlásí se
Pepíček: „Prosím, můj tatínek se touto zásadou ve svém povolání vždycky
řídí.“ Katechetka potěšeně: „To je opravdu krásné, Pepíčku.
A čímpak je tvůj tatínek?“ „Prosím, on je boxer!“
Toto 41. 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. Pavla Zahradníčka (mobil: 731402651), moderátora týmu, faráře
v Bítově, Citonicích, Chvalaticích, Hor. Břečkově, Lukově a Těšeticích, P. Pavla Sobotky (mobil: 731402650), faráře
v Příměticích, Prosiměřicích a Práčích, P. Marka Dundy, kaplana pro přímětické sídliště (mobil: 731402742) a kaplana P.
Jindřicha Čoupka (mobil: 731402652) majícího na starosti zejména farnosti Prosiměřice, Práče, Těšetice a Lukov - adresa
FATYM PŘÍMĚTICE-BÍTOV, Řk. farnost Přímětice 18, 669 04 Znojmo, E-mail: primetice@fatym.com.
Vyšlo v prosinci 2006. Náklad 6750 výtisků (z toho 660 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již
čtyřicáté druhé) je plánováno jako velikonoční a vyjde, dá-li Bůh, v březnu 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 (a také jeho starší vydání) 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

