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Farní tým Vranov – FATYM  

- je společenství kněží a spolupracovníků založený Biskupstvím brněnským 

v roce 1996, 

- stará se o 12 pohraničních farnosti na jižní Moravě poblíž Znojma, 

- 6. 4. 1999 FATYM zahájil družbu s farností Jeníkov u Duchcova, 

- vznikla z toho „adopce“ farnosti, 

- jde o dobrovolnou aktivitu několika nadšenců a jejich přátel. 

 

Cíl spolupráce:  

- snaha napomoci farnosti, která už po všech stránkách směřovala k zániku, 

- navázání družby a spolupráce na různých úrovních, 

- vrátit se k původnímu úkolu farnosti - přinášet tradiční křesťanské hodnoty. 



 

Konkrétní realizace: 

- na faře v Jeníkově bydlí stálá posádka – nyní opět slečny katechetky, 

- pravidelně přijíždějí kněží a jejich spolupracovníci, 

- jeníkovští udržují různorodý kontakt s družební jižní Moravou, 

- je pořádáno mnoho různých aktivit, do kterých se zapojují mnozí z obou 

stran.  

Současné obsazení klíčových rolí ve farnosti: 

patron farnosti:Vladimír Bittersmann 

administrátor in spiritualibus:P. Jan Richter 

administrátor in materialibus:P. Marek Dunda 

katechetky:Táňa Dohnalová, Ludmila Rozsypalová, Eliška Blažková 

kostelník:Vladimír Salač 

varhanice:Eliška Blažková 

žalmistka:Margarita Salačová 

 

Činnost slečen katechetek: 

- volnočasové aktivity pro děti a mládež - vytvářejí pro ně různé programy, 

- učí je zpívat, seznamují je se základy víry, 

- chystají zájemce ke svátostem – křest, 1. svaté přijímání, biřmování a 

svatby, 

- navštěvují nemocné, pomáhají sociálně slabým hmotnými dary, 

- věnují se doučování dětí se slabšími studijními výsledky, 

- podílejí se na přípravě a pořádání dalších akcí, 

- pravidelně navštěvují školky, kde mají pro děti připravený program, 

- vytvářejí zázemí, aby fara mohla být místem setkávání dětí, mládeže a 

dospělých. 

- udržují kontakt s FATYMem Vranov a společně s ním připravují řadu 

dalších aktivit. 

 

 

 



Některé aktivity organizované z jeníkovské fary během roku 

 

Leden 

Tříkrálová sbírka 

Během prvního 

lednového týdne 

probíhá každoročně 

Tříkrálová sbírka 

v celé farnosti 

Jeníkov, do které 

patří další obce: 

Oldřichov, Lahošť, 

Hudcov, Hudcov – 

Panorama. Do 

Tříkrálové sbírky se 

zapojují dobrovolníci 

z Moravy z řad 

dospělých a také děti 

z Jeníkova a z okolí. V roce 2019 se 

dohromady ve farnosti Jeníkov  

 

vybralo 22 031 Kč. Po domluvě s Oblastní 

Charitou Teplice je část z výtěžku 

z jeníkovskéTříkrálové sbírky věnováno 

farnosti Jeníkov jako dar na tábory, aby byl 

umožněn pobyt i dětem ze sociálně slabších 

poměrů. 

Z jeníkovské fary je také každoročně 

pořádána Tříkrálová sbírka v sousední 

farnosti Zabrušany, do které patří obce 

Želénky, Všechlapy, Straky, Štěrbina. 

V roce 2019 se ve farnosti Zabrušany 

vysbíralo10 564 Kč. 



V rámci spolupráce s mosteckou Charitou pořádá fara Jeníkov Tříkrálovou sbírku 

v Duchcově – na ni přijíždívá vypomoci jeníkovským i autobus koledníků z jižní 

Moravy. 

Ani zde není hlavním cílem vybírat peníze, ale pomoci oživit tuto pěknou tradici a 

časem vychovat domácí dobrovolníky, kteří by v ní pokračovali. V roce 2019 se zde 

sbírka v této spolupráci konala již podesáté. Vybralo se při ní 48120 Kč. 

Souhrn: V roce 2019 vypravila jeníkovská fara na všechny Tříkrálové sbírky, které 

organizovala, dohromady 36 tříkrálových skupinek a koledování se celkem 

zúčastnilo 117 koledníků. 

 

Marianky 

Jde o skupinku holek, 

která se společně schází 

a má za vzor Ježíšovou 

Matku Pannu Marii. 

Podle jejího vzoru se 

snaží utvářet svůj život. 

Učí se být správnou 

holkou, která je ochotná 

k pomoci, obětavá ke 

službě druhým. 

Jeníkovské marianky se 

několikrát ročně 

scházejí, pravidelně se zúčastňují tzv. misijního týdne soluňáků a také duchovních 

cvičení konaných v zimním období na Moravě v Prosiměřicích. Marianky jsou i na 

jiných místech naší země. V současné době je jich v ČR asi 170. Jeníkovská farnost 

má celkem 20 děvčat marianek. Některé z nich už dospěly a žijí v manželství. 

 

 

 

 

 

 



 

Únor 

Masopust ve Štítarech 

Jde o pravidelný 

každoroční pobyt 

jeníkovských dětí na 

faře ve Štítarech na 

Moravě, který bývá 

zakončen pořádáním 

masopustního průvodu. 

Masopust je krátké 

období před začátkem 

postní doby, v němž se 

lidé víc radují, veselí, 

pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Masopustní maškary projdou s kapelou 

obcí a ohlašují konec radovánek a začátek doby postní. Děti tak mají možnost 

zúčastnit se tradice, která už na severu zanikla a zároveň je to pro ně i šance se 

smysluplně vydovádět. Během víkendu se na masopust připravujeme dolaďováním 

masek, učením básniček a samozřejmě nechybí hry a další aktivity. V roce 2018 se 

masopustního průvodu zúčastnilo 21 lidí. 

Setkání tříkrálových koledníků  

Každoročně v únoru pořádáme 

v kulturním centru v Duchcově 

setkání všech tříkrálových 

koledníků, kteří se zapojují do 

Tříkrálové sbírky v celém širokém 

okolí Jeníkova. Na toto setkání jsou 

také zváni učitelé a děti ze 

základních a středních škol, které se 

zapojily do námi pořádané celostátní 

výtvarné tříkrálové soutěže Nakresli 

tři krále -výhercům je zde předáno 

ocenění. S koledníky si vyprávíme 

své zážitky z Tříkrálové sbírky a také symbolicky připijeme rychlými špunty. Na 

setkání přichází, podobně jako jeho předchůdkyně, také duchcovský pan starosta. 



 

Jarní prázdniny 

Tradiční akcí pro děti z Jeníkova a okolí 

bývá výjezd na jarní prázdniny na faru 

do Štítar na Moravě. V roce 2018 byly 

např. během těchto prázdnin děti mimo 

jiné zapojeny do postní charitativní 

pomoci - její výtěžek byl věnován třem 

nemocným ukrajinským dětem, jejichž 

rodiče nemohou hradit nákladnou léčbu. 

Nechyběl výlet na hrad Bítov, promítání 

vzdělávacího filmu, soutěž o nejlepší 

chlebíček a mnoho dalšího. 

 

Březen 

Dějepisná soutěž Bible a my 

Díky organizování z fary 

v Jeníkově proběhla tato 

celostátní soutěž s akreditací 

MŠMT již 7x i v okrese 

Teplice. Během této doby 

postoupilo za okres Teplice až 

do celostátního kola 26 vítězů 

z okresního kola. (soutěž 

probíhá ve třech kolech – 

školní, okresní a celostátní). 

Pro zajímavost:v roce 2018 

vyjela sedmičlenná posádka 

finalistů z 3 škol: ZŠ J. Pešaty a gymnázia v Duchcově a Bohosudově a ve své 

kategorii změřila znalosti s více než 100 žáky. Postupující většinou doprovází slečna 

katechetka, která vždy tento třídenní výjezd obohatí i exkurzí po zajímavostech 

města, kde se finále koná. Takto finalisté navštívili již např. Velehrad, Olomouc, 

Hustopeče u Brna, Kroměříž, Strážnici, atd. V roce 2019 to bude Brno. V roce 2018 

se v ČR do této vědomostní soutěže Bible a my zapojilo kolem 6 a půl tisíce žáků 

z více než 200 základních a středních škol z celé České republiky. 

Od roku 2012/13 se ve všech třech kolech v okrese Teplice zúčastnilo celkem 450 

soutěžících ze šesti ZŠ a dvou gymnázií. 



Diecézní setkání s otcem 

biskupem v Litoměřicích 

Jeníkovská mládež pravidelně 

jezdívá pod vedením slečen 

katechetek na setkání mládeže 

z celé litoměřické diecéze. 

Začíná se v pátek, a je 

připraven zajímavý program 

pro mladé: nechybí seznámení, 

netradiční křížová cesta 

večerním městem, možnost si 

popovídat. V sobotu na setkání 

přichází sám otec biskup, který svým slovem povzbuzuje účastníky - také bývá 

pozván zajímavý host. Nechybí nabídka nejrůznějších atraktivních workshopů. Není 

divu, že mladí se rádi účastní. 

 

 

Duben 

Velikonoce na faře v Jeníkově 

Od Zeleného čtvrtku do 

Velikonoční neděle bývá pro děti 

z Jeníkova a okolí možnost prožít 

Velikonoce na faře v Jeníkově. Na 

programu je nejrůznější tvoření 

s velikonočními náměty a také 

seznámení s hlavními událostmi 

Velikonoc: smrt Ježíše Krista a 

jeho Vzkříšení. 

 

Kulturní vystoupení 

v Lančově 

V rámci sbližování obcí 

v mikroregionu Vranovsko se 



v neděli po Velikonocích pravidelně uskutečňuje kulturně zábavné odpoledne. Každá 

obec si připraví svůj sedmiminutový kulturní program, se kterým vystoupí: např. 

tanec, zpěv s kytarou, scénka. Se samozřejmostí je přijímáno, že zde pravidelně 

vystupuje i jeníkovská farnost. S dětmi si vždy připravíme nějakou originální scénku 

s humornými prvky. Čtyřikrát jsme takto reprezentovali farnost Jeníkov. Podařilo se 

nám zahrát tyto scénky: Popeluška, zkrácená verze hry Afrika od Járy Cimrmana, 

pohádka O Šípkové Růžence a muzikál O třech kůzlátkách. 

 

Adorační den  

Kolem 21. dubna bývá v Jeníkově 

pořádán adorační den – den, kdy je 

kostel otevřen pro všechny 

k mimořádně silné modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí. 

 

 

 

 

Květen 

Koncerty 

Stalo se tradicí, že ve spolupráci 

s OÚ a místními dobrovolníky 

pořádáme koncert v jeníkovském 

kostele. Zájem bývá i díky 

vhodnému výběru interpretů na 

zdejší poměry obrovský. 

Například zde již vystoupili tito 

umělci a skupiny: Budweiserová 

Irena, Spirituál kvintet, Žalman, 

Nezmaři… 

 

 



Superden 

Jedná se o den her pro děti z oblasti FATYMu Vranov nad Dyjí na Moravě. 

Samozřejmě přijíždějí i děti z Jeníkova a okolí v doprovodu slečen katechetek. 

V pátek nocují na faře a v sobotu dopoledne je superprogram, který zaujme každého 

– děti se vydovádí, ale i poučí a seznámí s novými kamarády. Každý tým je nakonec 

odměněn. V neděli se pak celá výprava opět vrací do Jeníkova.  

 

Pěší pouť z Prahy do Jeníkova 

Již od roku 2005 každoročně 

organizujeme v druhé polovině 

května pěší pouť z Prahy do 

Jeníkova, a to s dvojím 

cílem:obnovit pozapomenutou 

poutní tradici na severu Čech a 

zviditelnit Jeníkov, který býval 

dříve se svým obrazem Panny 

Marie Bolestné vyhledávaným 

poutním místem. Trasa zhruba 

100 km vede krásnou jarní 

krajinou a je rozdělena do 5 

dnů. Noclehy jsou zajištěny 

v Praze, Nelahozevsi, Libochovicích a Kostomlatech. Mezi účastníky nikdy 

nechybějí děti a mládež 

z farnosti Jeníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noc kostelů 

V květnu je zpravidla poslední 

pátek v měsíci věnován Noci 

kostelů, kdy jsou nejen v 

České republice zpřístupněny 

kostely, které se do této akce 

přihlásí. V Jeníkově pořádáme 

Noc kostelů od roku 2011. 

Postupně se podařilo 

zpřístupnit návštěvníkům Noci 

kostelů i kapli sv. Anny 

v Jeníkově, kapli Panny Marie 

v Lahošti a kostel 

v Zabrušanech.Na všech místech je pro návštěvníky připraven pestrý program: hra 

pro děti, seznámení s kostelem a předměty, které se užívají při mši svaté, výstup na 

věž kostela, možnost duchovní četby a modlitby… O tuto akci je i v jeníkovské 

farnosti poměrně velký zájem. 

 

Červen 

Boží Tělo  

Svátek Božího Těla je 

oslavou skutečné Kristovy 

přítomnosti mezi námi 

lidmi. Kolem Božího Těla se 

konají procesí. Družičky se 

nastrojí do krásných šatů a 

před Nejsvětější Svátostí 

sypou květiny. Tuto tradici 

se podařilo obnovit a 

slavíme ji průvodem 

v Lahošti a Zabrušanech. 

 

 



Pouť sv. Petra a Pavla a 

jeníkovský  Superden 

Na konci června nebo na 

začátku července si 

v Jeníkově připomínáme 

svaté patrony Jeníkova sv. 

Petra a Pavla. V neděli ráno 

v 10 hodin je slavná poutní 

mše svatá a odpoledne 

program pro děti a mládež, 

většinou ve formě hry a 

táboráku – program bývá 

zaměřen obdobně jako na 

moravském Superdnu. 

 

 

Cyklopouť z Moravy do Jeníkova 

Od roku 2002 pořádáme vždy v červnu 

z FATYMu Vranov do Jeníkova pouť na 

kolech. Trasa zhruba 400 km je rozdělena 

do 4 dnů. V posledních letech se vyjíždí 

z Přímětic – předměstí Znojma. Noclehy 

jsou v Nové Říši, Sázavě a Brozanech. 

Podobně jako při pěší pouti z Prahy do 

Jeníkova je i zde cílem poukázat na Jeníkov, 

jako významný cíl – poutní místo u Panny 

Marie Bolestné – Matky Důvěry. Tyto poutě 

lákají hlavně sportovně zaměřené.  

 

 

 



Prázdniny 
Červenec + srpen 

Tábory 

Měsíc červenec je již tradičně ve Vranově věnovaný táborům pro děti z 

„jeníkovska“. Organizujeme pro ně dva táborové turnusy: první červencový týden je 

věnován starším dětem a mládeži a třetí červencový týden je zase pro mladší děti. Na 

táboře míváme nejen pestrý táborový program, ale učíme též děti základním 

pravidlům slušného chování a morálním hodnotám. Pro zajímavost:jedna z hlavních 

aktivit, která v uplynulém roce děti velmi zaujala, bylo zdobení podstavce pro sochu 

Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, na kterém se mohly podílet děti obou táborových 

turnusů. Děti si tak vyzkoušely svou zručnost pod vedením sochaře. V roce 2018 se 

těchto dvou táborových turnusů zúčastnilo 50 dětí, 28 vedoucích a 6 kuchařek. 

Někteří starší táborníci, kteří jezdili jako účastníci, se stali již pomocnými 

vedoucími. 

Není bez zajímavosti, že již 

roky realizujeme v rámci 

táborů pokus o integraci 

jistého chlapce z Jeníkova. 

Jedná se o chlapce, který je 

pro svoji hyperaktivní náturu 

hůře zvladatelný. Opakovaně 

jej nebereme na tábor 

s účastníky z Jeníkova, ale 

zařazujeme jej na jeden 

z našich dalších 14 táborů, 

které pořádáme na Vranovsku 

pro moravské děti z okolí 

Vranova. Jára je zde sice 

nepřehlédnutelný, ale je mezi 

těmito dětmi oblíbený a velmi 

se vždy těší. Je na něm poznat, 

že se hodně snaží. Nyní, když 

má 13 roků, se doma začal 

intenzivně věnovat 

chovatelství – pořídil si 



slepice a má další pěkné chvályhodné plány. Přátelské kontakty s vrstevníky 

z Moravy, kteří mají řadu zajímavých zájmů, je pro něj výzvou i inspirací. 

Většina dětí z Jeníkova a okolí nám na tábory jezdí opakovaně. Vždy je vidět velký 

rozdíl v chování účastníků, kteří jsou zde poprvé a těch, kteří už se účastnili. Máme 

vypozorováno, že i děti ze sociálně slabších a romských komunit, které vícekrát byly 

na našem táboře, utvářejí následně svůj život trochu jinak než jejich vrstevníci - snaží 

se vyhnout konzumaci drog, mají zájem sehnat si práci a vytrvat v ní, hledají 

partnera pro trvalejší vztah a jsou ochotni přiložit ruku k dílu – např. při vedení 

táborů apod. 

 

Misijní týden soluňáků 

Na přelomu července a srpna 

bývá na faře v Jeníkově týden 

se soluňáky.\Tito hoši se 

nazývají podle města Soluň, 

odkud pocházejí sv. Cyril a 

Metoděj – a právě je mají tito 

chlapci (8 –25 letí) za vzor. 

Skupinka zhruba 15 soluňáků 

zde prožívá svůj pobyt, který 

se skládá z pracovních aktivit, 

společného trávení času a 

službě pro domácí. Díky nim 

bývají např. jednou za rok 

bohoslužby na místě zbořené 

kaple sv. Antonína v Hudcově, 

v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Štěrbině, apod. Soluňáci svým příkladem a 

přátelským přístupem oslovují mnoho dětí a mladých z Jeníkova a okolí, kteří v ty 

dny docházejí na faru a i nadále spolu udržují kontakty.  

 

Chaloupka pro holky a kluky 

Pro  dospívající děvčata a chlapce 

pořádáme týdenní prázdninové 

pobyty na Vranovsku zvané 

chaloupky. Jedná se o pobyt méně 

početné skupinky buď jen děvčat, 

nebo jen chlapců. Výhodou těchto 



pobytů je možnost sestavit program takříkajíc na míru, který je pro ně atraktivnější, 

než když jsou skupinky smíšené. Předejde se tak i zbytečným kázeňským 

problémům, které k tomuto věku patří. Například kluci upřednostňují chaloupku 

s fotbalovým trenérem, holky naopak vítají možnost naučit se něco ukuchtit a pak 

pozvat hosty na ochutnávku. 

 

 

Pěší pouť na Velehrad 

V rámci obnovování poutních tradic, 

se koná od roku 2001 Národní pěší 

pouť ke svatým patronům Moravy sv. 

Cyrilovi a Metodějovi z Vranova nad 

Dyjí na Velehrad. Tato pouť je 

oblíbená i mezi jeníkovskými dětmi a 

mládeží, kteří se jí každoročně účastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYNAF - Týden na faře 

Poslední týden v srpnu, 

kdy je již většina dětí 

z prázdninových pobytů 

doma, pořádá fara Jeníkov 

tzv. TYNAF. Jedná se o 

pět dní her, soutěží, 

výletů. TYNAF je 

tematicky zaměřen, již 

jsme tak s dětmi prožili 

například tyto akce: 



Univerzita sv. Zdislavy a sv. Tomáše Akvinského, Podobenství, Pravěk, Putování 

Starým zákonem. 

 

Září 

Moravská pouť 

Koncem září 

v sobotu bývá 

pořádána Moravská 

pouť.  Začíná se 

v 11h mariánskou 

pobožností v kapli 

v Lahošti. Účastníci 

pak průvodem 

přejdou do Jeníkova 

do kostela, kde se 

koná slavná mše 

svatá. Program 

pokračuje 

pohoštěním na faře, zastávkou v kapli sv. Anny a návštěvou některého zajímavého 

severočeského kostela. Poutníci přijíždějí osobními auty – občas dorazí i autobus. V 

posledních letech byly při mši svaté v rámci Moravské pouti udělovány svátosti křtu 

a manželství. 

 

Říjen 

Diecézní fotbalový turnaj 

v Litoměřicích 

Farnost Jeníkov se aktivně 

zapojuje do různých 

sportovních soutěží 

vyhlašovaných biskupstvím 

Litoměřice. 

V roce 2018 se např. 

podařilo našemu 

sedmičlennému týmu mládeže vybojovat 4. místo – tohoto turnaje se celkem 

zúčastnilo 8 týmů s 67 hráči. 



 

 

Podzimní prázdniny 

K podzimním prázdninám tradičně patří 

výjezd pro děti na faru do Štítar – program 

se snažíme připravit pestrý a zajímavý, 

aby děti měly na co vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádání poutní slavnosti 

v Zabrušanech 

Podařilo se obnovit pouť 

v kostele u sv. Šimona a Judy 

v Zabrušanech. Poutní mše 

svatá bývá poslední sobotu 

v říjnu. 

 

 

 

 

 

 



Listopad  

Okresní kolo Bible a 

my 

V okrese Teplice se 

okresní kolo soutěže 

Bible a my 

uskutečnilo celkem 3x 

a účastnilo se ho 57 

soutěžících z 5 ZŠ a 

dvou Gymnázií 

 

 

 

 

Vyhlášení Tříkrálové výtvarné soutěže 

Od roku 2013 vyhlašujeme 

výtvarnou soutěž Nakresli tři 

krále. Za tu dobu bylo zasláno 

téměř 2000 výtvarných prací 

z celé České republiky. 

Soutěž je rozdělena do pěti 

kategorií: MŠ, I. kat. (1.-3.tř.), 

II. kat. (4.- 6. tř.),  

III. kat. (7. – 9. tř.) IV. SŠ 

Výtvarné práce hodnotí laická 

porota, která je pokaždé jiná: 

žáci ZŠ Vranov nad Dyjí, 

návštěvníci knihovny ve 

Vranově nad Dyjí, tříkráloví koledníci, žáci ZŠ Šumná a odborná porota: učitelé 

výtvarné výchovy, umělci: sochař, malíři, tvůrce loutek, odborníci teorie umění. 

Vyhlášení výsledků bývá v únoru v KD v Duchcově za účasti veřejných 

představitelů 

 

 



Dušičkové procesí 

Na začátku listopadu 

pořádáme dušičkové 

procesí od kaple 

svaté Anny 

v Jeníkově na místní 

hřbitov.  Zde je 

vzpomenuto na 

zesnulé a pronesena 

společná modlitba. 

 

 

 

Výroba adventních věnců 

Na faře v Jeníkově bývá 

nabídka různých tvořivých 

aktivit – jednou z nich je 

výroba adventních věnců. 

 

 

Dušičková pobožnost 

v Zabrušanech 

Každoročně pořádáváme 

také dušičkovou pobožnost 

na hřbitově v Zabrušanech. 

 

 

 

 

 

 



Prosinec 

Adventní a vánoční 

aktivity 

Žehnání adventních věnců 

v Lahošti, uspořádání 

mikulášské nadílky pro děti 

v Jeníkově, Oldřichově, 

Hudcově, Lahošti. 

Ve spolupráci s obcí bývá 

v kostele v Jeníkově pořádán 

předvánoční koncert.  

K dalším pracím v období 

adventu a Vánoc tradičně 

patří vánoční výzdoba v kostele, stavba betléma v kostele (v r. 2018 byl celý betlém 

zrestaurován), stavba betléma z panenek před farou, zpívání koled u betléma, silvestr 

na faře v Jeníkově a mnoho jiných. 

 

Další pravidelné aktivity 

Farní zpravodaj ve farnosti Jeníkov, Zabrušany:  

- vychází 4x za rok: velikonoční, prázdninový, dušičkový, vánoční 

- roznos osobně do každé domácnosti: farnost Jeníkov: Jeníkov,  Lahošť, 

Oldřichov, Hudcov, Hudcov Panorama; 

farnost Zabrušany: Zabrušany, Všechlapy, 

Štěrbina, Straky, Želénky 

- náklad 1100 výtisků, o Velikonocích 

2019 vyjde 90. číslo tohoto zpravodaje. 

 

Letní bohoslužby v Lahošti 

Pravidelné pořádání bohoslužeb v kapli 

Panny Marie v Lahošti. 

 

 



Modlitby za farnost Jeníkov a Zabrušany 

1x za měsíc v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově 

 

Setkání nad Biblí na faře  

Setkání bývá na faře 

jedenkrát za měsíc pro 

všechny zájemce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní programy 

pro děti a mládež na 

faře 

- Programy 

vedené slečnami 

katechetkami  

- Hry, soutěže, 

dovednosti, tvoření 

 

 

 

 

 

 



KPJ – Klub přátel 

Jeníkova 

Jde o společenství 

dobrovolníků, kteří se 

celoživotně rozhodli 

pomáhat jeníkovské 

farnosti; každodenně se 

za ní modlí a alespoň 

jednou za rok pro ni něco 

vykonají. Do Klubu 

přátel Jeníkova jsou 

zváni i další zájemci. 

Díky naší družbě 

s Jeníkovem mnoho lidí 

nejen z jižní Moravy, ale 

z celé země, o Jeníkově ví a má k němu blízký vztah. 

 

 

Vedení webových stránek 

www.jenikov.net/farnost 

www.jenikov.net 

www.fatym.com – adoptivní farnost 

 

 

Opravy církevních památek: 

- vše podle pokynů památkářů a pod 

jejich dohledem, 

- některé opravy se daří jen díky 

podpoře a příspěvkům OÚ, kraje a 

nadace OF, či jiných dárců, 

- statické zajištění kostela, 

- střecha kostela – vazba a krytina, 

- oprava zvonů a věžních hodin, 

- varhany, 

- opravy interiéru fary, 

http://jenikov.net/farnost
http://www.jenikov.net/
http://www.fatym.com/


- komín na faře, 

- topení na faře, 

- obnova kaple sv. Anny v Jeníkově, 

- obnova kaple P. Marie v Lahošti, 

- obnova kříže u křižovatky v Lahošti 

- obnova kříže v Jeníkově, 

- obnova kapličky sv. Leonarda, 

- o prázdninách 2018 příprava kapličky na louce pana Sedlára za golfovým 

hřištěm pro rekonstrukci (ruční naložení několika fůr kamení), kterými byla 

kaplička obsypána, 

- a další. 

 

V rámci spolupráce s Jeníkovem je mnoho dalších aktivit, které v tomto 

Ohlédnutí nejsou ani zmíněny. Pro ilustraci – po prázdninách 2017 nás napadlo jen 

tak pro zajímavost vyčíslit některé statisticky vyčíslitelné údaje (běžně nic takto 

nepočítáme) a sami jsme byli překvapeni – nejednalo se o žádnou mimořádnou 

frekvenci – je to obvyklý stav. Za červenec a srpen 2017 cestu autem na trase jižní 

Morava-Jeníkov tam a zpět absolvovalo 18 aut, vlakem bylo na téže trase přepraveno 

nejméně 105 osob a jeníkovská slečna katechetka cestu absolvovala celkem 6x, a to 

vždy jako doprovod pro skupinku dětí… A k tomu ještě samozřejmě mnohé další. 

My, co už dvacet let do Jeníkovské farnosti přijíždíme, vnímáme, jak se vzhled 

jednotlivých obcí proměňuje k lepšímu. Podobný posun vidíme i u lidí… Jsme 

vděční za mnohé přátele, které zde máme… 

 

Velký dík všem, kteří jakkoli na družbě s jeníkovskou farností spolupracují a 

všem, kteří jakkoli pomáhají. 

Sestavili: P. Marek Dunda 

    Táňa Dohnalová 


