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FARNOSTI FARNÍCH TÝMÙ
VRANOV NAD DyJÍ A PØÍMÌTICE-BÍTOV

Skláníme se
k malému
dítěti,
v kterém
se Bůh
sklonil
k nám…
Vítání betlém
betlémského světla…
Půlnoční…
Zveme Vás!
VRANOV PØÍMÌTICE BÍTOV OLBRAMKOSTEL STARÝ PETØÍN Práèe
ŠTÍtarY CHVALaTICE STÁLKY LANÈOV HORNÍ BØEÈKOV
Prosimìøice Vratìnín CITONICE ŠAFOV Korolupy
Tìšetice Lubnice LUKOV

Co nám vyprávěl svatý Mikuláš o světle
Letos jsem dopadl dobře. Ne jako moje maminka, které se, když mi bylo tak dva až
šest let, každý rok stávala úplně stejná věc: čekali jsme na svatého Mikuláše, pořád nešel, a když se maminka vypravila do okolí, že ho „půjde hledat“, pokaždé přišel, jen co
odešla a ona se s ním vždy minula…
Teprve když mi bylo sedm, tak jsem to
pochopil, jak je možné, že maminka má
úplně každý rok takovou smůlu… Ale
mladším bráchům jsem to ještě pár let
neprozradil.
Letos jsem měl naopak mimořádné
štěstí. Svatého Mikuláše jsem nejen
neminul, ale potkal jsem ho hned třikrát:
v kostele v Horním Břečkově, v Bítově
a nakonec v Citonicích. A tak jsem si mohl
dobře zapamatovat, co nám hlasem nápadně
připomínajícím otce Jindřicha řekl. Mluvil
o adventním věnci a o tom, jak na něm postupně přibývá světla: jedna zapálená svíčička, dvě, tři a nakonec čtyři. A že má přibývat světla i v našem srdci: dobra, lásky, porozumění, vlídnosti, odpuštění, obětavosti pro druhého. To je smysl adventu, přípravy na
setkání s Pánem Ježíšem. Jestli už máte nakoupeno, naklizeno, ale s tímhle jste ještě
nezačali, je už opravdu nejvyšší čas. Bez toho nezakusíte lásku, lidskou i Boží, která
dělá Vánoce Vánocemi…
P. Pavel Zahradníček

Přijďte si zapálit betlémské světlo
V sobotu 22.12.2007 uvítáme betlémské světlo v 17.00 u vánočního
stromu na náměstí ve Vranově a v 18.00 ve Vítonicích u kaple.
V neděli 23.12. ho uvítáme v Příměticích, Mramoticích,
Kuchařovicích, Prosiměřicích, Práčích, Štítarech, Olbramkostele
a Lančově vždy po nedělní mši svaté. Odpoledne a večer potom
uvítáme betlémské světlo v 13.30 u kaple v Podmolí, v 15.20 u kaple
v Milíčovicích, v 15.40 u kaple ve Vracovicích, v 16.10 u kostela v Horním Břečkově,
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. V Lukově otec Jindřich roznese betlémské světlo v průběhu nedělního
odpoledne po domech.
Na Štědrý den bude přivítání betlémského světla v 9.30 na sídlišti v Příměticích
u misijního kříže před budovou školy (potom od 10.00 bude světlo k dispozici
v předsíni přímětického kostela), v 11.00 v Citonicích (u kostela) a v Plenkovicích,
v 10.20 na Lesné (u kaple), ve Starém Petříně ve 12.00, v Šafově ve 12.15, ve Stálkách
ve 12.30, v Korolupech ve 13.00, v Banticích v 15.30, v Těšeticích si pro ně můžete
přijít po mši svaté, která zde bude na Štědrý den v 16.00. Kostel bude otevřen až do
17.15. Těšíme se na setkání s Vámi.
P. Pavel Zahradníček

Vánoční bohoslužby ve farnostech FATYMu:
24.12.2007
Štědrý večer

25.12.2007
Boží Hod ván.

26.12.2007
sv. Štěpána

31.12.2007
Silvestr

1.1.2008
Nový rok

Vranov
24.00
9.15
9.15
--9.15
Přímětice
22.00
9.00
9.00
16.00+23.40 ador. 9.00
Kuchařovice 16.00
7.30
7.30
14.30 ador. 7.30
Mramotice
20.00
10.30
10.30
15.05 ador. 10.30
Štítary
22.00
7.30
7.30
17.00
7.30
Šumná
16.00
--------Starý Petřín 20.00
10.20
10.20
16.00
10.20
Lančov
20.30
11.11
11.11
--11.11
Šafov
21.30
11.25
11.25
--11.25
Stálky
16.00
--------Korolupy
20.00
8.30
8.30
16.00
8.30
Olbramkostel 20.00
10.00
10.00
15.00
10.00
Plenkovice
22.00
8.30
8.30
16.00
8.30
Bítov
22.00
10.30
10.30
23.00
10.30
Oslnovice
14.30
--17.00
Chvalatice --9.15
9.15
--9.15
Citonice
16.00
7.30
7.30
15.00
7.30
Lukov
20.00
--------Milíčovice
------17.00
--Horní Břečkov --16.00
------Prosiměřice 21.30
8.00
--23.00 ador. 8.00
Bantice
----10:00
----Vítonice
----8:00
----Těšetice
16.00
------11.00
Práče
24.00
10.00
--16.00
9.30
Vratěnín
20.45
--8.30
--8.30
Uherčice
------16.00
--Lubnice
--10.45
----10.45
O svátku svaté rodiny v neděli 30.12. jsou běžné nedělní bohoslužby v obvyklých časech (včetně sobotních bohoslužeb 29.12. s nedělní platností).

Pøejeme Vám i Vaší rodinì radostné proāití vánoèních svátkù
a Boāí poāehnání (v tom je vše ostatní) do nového roku
Vaši knìāí
P. Karel Bobek, P. Jindøich Èoupek, P. Marek Dunda, P. Stanislav Kryštof, P. Milan Plíšek,
P. Jan Richter, P. Pavel Sobotka, P. Pavel Zahradníèek a jáhen František Øezníèek

Zveme Vás ke svátosti smíření – sv. zpovědi
Pán Ježíš řekl svým učedníkům (jeho slova zachytil evangelista sv. Jan):
„Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu
odpuštěny nejsou.“ Přijďte i Vy prožít radost z Božího odpuštění!
Bítov - Ne 23.12. (před a po nedělní mši
svaté, která je v 10.30)
Citonice - v Pá 21.12. od 16.15 a Ne
23.12. od 7.00
Hor. Břečkov - So 22.12. mše sv. v
16.00, zpov. před a po ní
Chvalatice - Ne 23.12. v 9.00
Korolupy - Pá 21.12. od 15.30
Kuchařovice - Čt 20.12. od 17.30 (během mše sv. a také dle potřeby po ní)
Lančov - Ne 23.12. ve 12.00
Lesná - Po 24.12. v 10.30
Lukov - So 22.12. mše sv. v 17.15,
zpovídání před a po ní.
Milíčovice - Po 17.12. od 16.40
Mramotice - St 19.12. od 16.30 do
17.00 a potom po mši sv.

Olbramkostel - Pá 21.12. v 15.50, Ne
23.12. v 11.00
Oslnovice - Út 18.12. v 16.30
Plenkovice - Pá 21.12. od 17.00
Práče - St 19.12 od 17.00
Prosiměřice - Ne 16.12. 14.00
Přímětice - Pá 21.12. 16.30–18.00 a Ne
23.12 18.00–18.30
Stálky So 22.12. ve 14.30
Starý Petřín - Ne 23.12. od 10.00
Těšetice - Út 18.12. 17.00
Šafov - Ne 23.12. po mši sv.
Štítary - Pá 21.12. v 18.50, Ne 23.12.
ve 6.45 ráno
Šumná Po 24.12. v 16.30 (sakristii)
Vranov n. D. - Po 24.12. 11.00–12.00

Je možné si dohodnout s kněžími i setkání na faře a to i mimo Vánoce - čísla mobilů na
jednotlivé kněze jsou v tiráži na poslední straně zpravodaje.
Rádi také navštívíme i všechny staré a nemocné, kteří již nemohou dojít do kostela.
Jen je třeba nám o nich říci.

Přijďte se podívat na betlém
Všechny bychom vás chtěli pozvat k vnímání nádhery vánočně
nazdobených kostelů. Kostely budou otevřeny během bohoslužeb
(a také před nimi a po nich) a k prohlídce betlémů bude navíc
příležitost v Prosiměřicích 25.12. od 14.00 během vánoční besídky, a v Příměticích 25. a 26.12. vždy od 17.00 do 18.00 (přijďte
vnímat večerní atmosféru kostela).

Star Velehrad – Epizoda 2007 (vánoční premiéra na TV-MIS.cz)
Již je vyroben další zábavně dokumentární film
o srpnové pěší pouti z Vranova nad Dyjí na Velehrad.
Jak napovídá jeho název, letošní zpracování
dokumentu zpestří i vesmírná návštěva… Uvidíte od
Vánoc na naší internetové televizi www.TV-MIS.cz.
P. Pavel Zahradníček
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Tento Zpravodaj je vánoční. O Vánocích pak slavíme narození Ježíše Krista, kdy se
Boží Syn stává lidským dítětem. Chtěl bych se proto spolu s vámi v této tématické příloze
zamyslet nad několika otázkami, které souvisí se začátkem lidského života.

Podobáme se Dárci života
Hned na začátku Písma svatého se dozvídáme
o člověku zajímavou věc: Bůh stvořil člověka ke
svému obrazu1. To znamená, že člověk se Bohu
v mnohém podobá. Jednou z těch nejvznešenějších
vlastností, která nás lidi spojuje s Bohem, je to, že
lidé podobně jako Bůh mohou předat život
dalšímu člověku. Děje se to skrze plození, rození
a výchovu dětí. Plodit a rodit děti lze ovšem různým způsobem. Bůh nás zve, abychom
tuto lidskou schopnost uváděli ve skutek podle pravidel, která On dává. To proto, abychom se Bohu podobali co nejvíce. Pak budeme také nejvíce lidmi.

Od kdy je člověk člověkem?
Lidský život podle stanoviska Církve začíná početím.
Různí vědci, kteří mnohdy názory Církve považují za
nevědecké a zastaralé, se snaží stanovovat počátek života
člověka od nějakého dalšího vývojového stadia zárodku.
O takto určované hranice pak vedou různé vědecké debaty,
a tak tyto hranice vždy zůstávají velice neostré. Slouží pak
zastáncům potratu k tomu, aby mohli říct, že potrat do
určité doby není zabitím člověka, ale jen odstraněním něčeho, co se podobá nežádoucímu nádoru. Početí tak zůstává jedinou hranicí, kterou je možné přesně definovat.

Jak bych chtěl být počat?
K početí dochází při intimním styku muže a ženy. Tento intimní styk vedoucí
k početí však může probíhat různými způsoby. Podobně různý průběh může mít těhotenství a výchova dítěte v rodině. Jestli jsem v minulém odstavci káral určitou skupinu vědců, v tomto odstavci bych chtěl zase jinou skupinu vědců pochválit. Jsou to ti, kteří nás
stále více upozorňují na to, jak už sám způsob početí a těhotenství může ovlivnit zdraví
(zejména pak psychické) dítěte. Podobně ovlivňující je také způsob následné výchovy
v rodině. Právě při této výchově narážíme v chování dětí na určité způsoby chování, které se nám nelíbí, které chceme odstranit.2 Jde to však velmi těžko, protože předpoklady
pro tyto reakce jsou skryty hluboko v podvědomí dítěte, kam byly zasety už v okamžiku
početí či v průběhu těhotenství.

1
2

Čti 1.Mojžíšova 1,26-28
Děti jsou neukázněné, nesoustředěné nebo přehnaně bázlivé a lítostivé,…
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ANKETA!!! ANKETA!!! ANKETA!!!
Který z uvedených způsobů početí bych si přál pro sebe?
a) dítě mohou počít v opilosti po zábavě děvče s chlapcem, kteří se na zábavě náhodně
seznámili
b) dítě mohou počít dva lidé, kteří spolu chodí a chtějí „zkusit, jak jim to spolu půjde
v posteli“ 3
c) dítě mohou počít manželé, kteří se jeden druhému při intimním styku v lásce odevzdávají a chtějí dítě počít
d) dítě lze dnes počít i bez intimního styku – ve zkumavce4
Máte-li chvilku času, můžete hlasovat. Anketu najdete na našich internetových stránkách www.fatym.com.

Bůh počítá s každým
Uvedená anketa rozhodně není vtipem. Těmito způsoby lidé
skutečně na svět přicházejí. Anketa chce vzbudit vědomí
odpovědnosti v mladých lidech, kteří jsou v současné době až
příliš fascinováni sbíráním pohlavních zkušeností. Intimní styk
muže a ženy je nasměrován k předání života a život nového
člověka není maličkost. Zesnulý papež Jan Pavel II. napsal:
„Každý člověk má právo, aby byl počat v atmosféře lásky
a přijetí.“ Mluví tu o právu člověka, který teprve má být počat. Mnozí dnes nenarozenému dítěti žádná práva nepřipisují. Pohled zesnulého papeže a pohled Církve se opírá
o svědectví proroka Jeremiáše, který slyší Boží hlas: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě
matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za
proroka“.5
Bůh
prostě
počítá
s každým člověkem ještě dříve, než je
Tady píšou: „Vinou umělého potratu
počat na tento svět.
u nás přijde o život v průměru 70 dětí

Žiješ, protože tě rodiče
chtěli

denně.“ To jako že bych tu taky nemusel bejt, jo?! – No jo, ale ty žiješ, protože tě rodiče chtěli, ne? – Ty jo, zlatí
naši, ti řeknu! Fakt mazec. – A jak
rozhodneš o svých dětech ty?

V dnešní době bohužel v mnoha
případech početí ještě neznamená, že
se člověk narodí. Život plodu může ukončit potrat. Co ženu vede
k potratu? Okolnosti tohoto rozhodnutí mohou být různé
a nechceme tady nikoho odsuzovat. Často není potratem vina žena
sama, ale spíše její okolí, které ji v nečekaném těhotenství
nepodpoří, ale naopak problém smete ze stolu větou: „No
3

Většinou takovýto styk probíhá na nevhodném místě, rychle, bez přípravy, ve strachu, že je někdo přistihne, nebo že jeden
druhého zklame.
4
Takto bývá většinou zplozeno několik dětí, lékař vybere, které se vloží matce do dělohy a ty ostatní zárodky se zmrazí…
5
Jer 1,4-5
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doufáme, že si to nenecháš!“ 6 K potratu se
800 108 000
rozhodují ženy, které byly znásilněny, pro které
www.svobodavolby.cz
www.linkapomoci.cz
by těhotenství mohlo znamenat ohrožení jejich
vlastního života, svobodné dívky a ženy, pro
které by těhotenství a výchova dítěte znamenaly
komplikace v jejich společenském životě
(přerušení slibné kariéry, přerušení studia,…).
Mluví se také o eugenických potratech:
podnětem k takovému rozhodnutí zde bývá
poškození plodu nebo nebezpečí (často vyjádřené jen procenty), že by se mohlo narodit
postižené dítě.7 Žena, která nečekaně otěhotní, potřebuje podporu. Kéž by se jí toho dostalo od nejbližších. Jinak se může obrátit na kněze nebo volat na číslo 800 108 000.8
Nyní ale už pojďme hovořit o věcech radostnějších. S mnoha kněžími jsem se tento
rok shodoval na tom, že bylo letos pokřtěno nebývale mnoho dětí – pravděpodobně proto, že se jich také nebývale mnoho narodilo.

„Pane faráři, okřtěte nám to…“

Pane faráři, okřtěte
nám to…

V nadpisu je uvedena jedna z vět, které kněz
slyší, když rodiče přichází za ním, aby žádali
o křest. Opět se tu mluví o dítěti jako o nějaké
věci. Jinou typickou větou je: „Potřebovali
bychom pokřtít dítě“. V této větě rodiče mluví
o křtu svého dítěte jako o své potřebě. Křest je ale
spíše potřeba narozeného dítěte, i když ono ji ještě
neumí formulovat. Ještě jiní žádají o křest takto:
„Co je potřeba, abyste nám pokřtil naše dítě?“
V Církvi nemáme žádný formulář s názvem
„Žádost o křest dítěte“ , ale o křest dítěte lze kněze
požádat třeba takto: „Pane faráři, byli bychom
rádi, kdybyste nám pokřtil našeho Pepíka. Co pro to máme udělat?“ Tato věta se obrací
na kompetentního člověka, vyjadřuje radost rodičů z toho, že chtějí dát svému dítěti po
narození velký dar a zároveň vyjadřuje jejich odhodlání pro to také něco udělat.
V následujících odstavcích bych chtěl k těmto třem věcem něco říci.

6

Ať nám neunikne, že se v této větě o počatém člověku mluví jako o věci!
Mluví se o tom, že takto postižený plod ani není člověkem. Jiní říkají, že než žít celý život v trápení s handicapem, je lépe
nežít. Ještě jiní: než se celý život starat o mrzáčka, to raději potrat. Na druhé straně si uvědomuji, k jak velké oběti se rozhoduje žena, která se rozhodne takové dítě přivést na svět. Taková jistě přes všechno to těžké chápe, jak velkou cenu má pro
tento náš uspěchaný svět, který se žene za výkonem, trpělivá oběť matky i dítěte. Takovým matkám vyjadřuji svůj velký
obdiv a dík.
8
Jedná se o poradnu Aqua vitae, která pomáhá ženám, které se ocitly v tísnivé situaci zejména spojené s početím, narozením či výchovou dítěte. O této poradně se lze informovat také na internetu www.linkapomoci.cz. Tuto linku provozuje
Hnutí pro život České republiky. O tomto hnutí, o problematice potratů se lze dozvědět více na www.svobodavolby.cz.
7
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Kdo je první kompetentní
Bydlíte-li např. v Příměticích, pak tím prvním, za kterým byste měli zajít žádat
o křest, je P. Pavel Sobotka, místní farář. Podobně, když žijete na území nějaké jiné farnosti: první, za kým je třeba jít, je místní farář. Může se stát, že máte nějakého kněze rodinného přítele - a chcete, aby vaše dítě křtil on. Nebo chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno někde jinde než ve farním kostele vašeho bydliště. Je to možné, ale i tak by měl
být první váš farář, za kterým zajdete a svůj úmysl mu ohlásíte. Toto není nějaká byrokracie, ale snaha o to, aby v Církvi byl pořádek.
Věřííím!

Věříš v Boha, Otce
všemohoucího, v Ježíše
Krista a v Ducha svatého?

Co mohu udělat pro křest
svého dítěte?

Nutnou podmínkou pro to, aby mohl být
kdokoli pokřtěn, je to, že musí mít víru v Boha Otce, jeho
Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Protože víra je osobní
rozhodnutí, kterého ještě dítě není schopno, musejí za něj
při křtu víru vyznat rodiče. Zároveň s tímto vlastním
vyznáním se také zavazují, že budou křtěné dítě ve víře
vychovávat. Na výslovnou otázku, která se týká právě
výchovy dítěte ve víře, hned na počátku obřadu odpovídají
„Ano“.
V současné době přibývá rodičů, kteří katolickou víru
nepraktikují, tzn. neúčastní se bohoslužeb a přesto
z nějakého důvodu chtějí, aby jejich dítě bylo pokřtěno.
I zde ale platí: minimum pro křest dítěte je víra. A tedy z toho vyplývá, že to nejlepší, co
mohu udělat pro křest svého dítěte je víru poznávat, ve víře růst a víru projevovat. Velkou radostí kněze je, když rodiče, kterým dítě pokřtil, malé krůčky ve víře vytrvale konají. Menší radost je pak z těch, kteří sice „Ano“ slíbí, ale nakonec se ukáže, že to nemysleli příliš vážně ani se svým růstem ve víře ani s vedením dětí k Bohu.

Křest je velký dar, aneb co křest působí
Při křtu Bůh člověku odpouští dědičný hřích a všechny osobní hříchy, kterých se dopustil. To je negativní strana křtu: křest, který člověku něco odnímá. Tou pozitivní stranou jsou Boží dary, kterými člověka při křtu Bůh zahrnuje: Bůh člověka přijímá za své
dítě, přijímá jej také do své rodiny - Církve - a dává mu pomoc ke konání dobra a vyznávání víry. To vše pro napojení na Ježíše Krista, které se při křtu také uskutečňuje.
Nakonec vám ze srdce přeji, aby letošní Vánoce byly pro vás všechny povzbuzením
k aktivnímu přijetí života ve všech jeho podobách, se všemi těžkostmi, které život může
přinést. K tomu vám také žehnám.
P. Jindřich Čoupek

Mobil – vhodný dárek
Myslím, že se nemýlím, když odhaduji, že mnoho dětí o těchto
Vánocích najde pod stromečkem mobilní telefon. Nejlépe
s fotoaparátem a s přehrávačem MP3…
Nic proti. Jen jim, prosím také vysvětleme, jak se takový mobil
používá. Bohužel málokdo to dnes dovede. V dětství jsem vždycky dostal lepanec, když
jsem se hrnul ke zvonícímu telefonu, zvedl jsem ho a řekl: „Haló.“ Dnes někteří nejsou
schopni říct ani to, natožpak aby se slušně představili. A o to mi jde: představit se, když
telefon zvednu, aby se ten, kdo mi volá, nemusel ptát, jestli mluví s tím, s kým mluvit
chce…
P. Jindřich Čoupek

Dobrý člověk ještě žije
Chtěl bych se s vámi podělit o jeden, nakonec krásný zážitek… Po jedné mši sv. přicházím ke svému autu a s překvapením zjišťuji, že nejde otevřít. Asi zamrzl zámek, říkám si a odcházím k druhému. Ale ani ten nešel otevřít. Konečně mi to došlo. Někdo mi
poškodil auto. Ale je neděle a já musím odjet na další mši sv.
V tom ke mně přichází ochotný mladý muž a říká mi, že jede přes Přímětice, zdali nepotřebuji odvézt. S radostí jsem přijal, a pak jsem se již jen divil. Když jsem přišel na
druhé mši sv. k oltáři, již jsem viděl člověka, který mě odveze na další mši sv., neboť se
střídají s druhou polovičkou v hlídání dětí. Na třetí mši sv., když jsem přicházel k oltáři,
již jsem viděl ty, kteří mě odvezou zpět, neboť „vyjímečně“ byli přítomni zde. Nabízelo
se mi také spousty ochotných lidí, kteří chtěli pomoci. Musel jsem je odmítat. Bylo radostí vidět, jak jeden „nevychovanec“ spustil celý řetězec zcela konkrétní a hmatatelné
lidské dobroty. Bohu díky za dobré lidi a přátele.
P. Pavel Sobotka

Prosiměřické zvony
21.9.2008 by mělo dle plánu proběhnout
svěcení nových zvonů v Prosiměřicích. Nyní je
třeba zvolit jména nových zvonů. Objevila se
myšlenka pojmenovat zvony po kněžích, kteří ve
farnosti působili a zapsali se tak do srdcí farníků.
Jsou navržena jména Bohumil, Josef, František,
Marek a Petr.
V neděli 20.1.2008
po
mši
svaté
v Prosiměřicích bude
možno
v kostele
z těchto pěti jmen
hlasovat pro tři. Hlasování
se
může
účastnit každý, komu
na této věci záleží.
P. Jindřich Čoupek

Bude a zveme:















 Koncerty o vánocích: Vranov kostel so 22.12 v 16.00 schola
z Kdousova, Vranov kostel út 25.12. v 10.10 Květinka, v Těšeticích v so 29.12.
v 18.00, Lančov kostel ne 30.12. v 15.00 lančovská schola Paprsek.
Zpěvy při bohoslužbách: Vranov 26.12. v 9.15 sbor z Jevišovic, Vranov 6.1. v 9.15
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ze Znojma – vánoční koledy a skladby A. V.
Michny.
Ve středu 2.1. se v 15 hodin v Brně na Petrově koná zahajovací bohoslužba pro
letošní tříkrálovou sbírku. FATYM vypravuje ve spolupráci s Charitou Znojmo na
tuto událost autobus – zveme.
V sobotu 5.1. v 9.00 v Příměticích bude mše svatá pro tříkrálové koledníky – po ní
vyrazí do svých sektorů.
V sobotu 12.1. bude pouť na betlémy do V. Meziříčí, Netína, Obyčtova a Ždáru. Info
u kněží přímětického FATYMu.
V sobotu 19.1. 2008 v 10.00 v jeníkovském chrámu svatých Petra a Pavla udělí litoměřický biskup Mons. Pavel Posád svátost křtu katechumence Veronice Matějkové,
kterou mnozí znají z jejich častějších pobytů na Moravě. Vzpomeňte a případně se
této události můžete i zúčastnit.
V pátek 25.1. od 19.30 v restaruraci u Polehňů v Příměticích bude farní ples. Hraje
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 27.1. připravujeme ve Vranově nad Dyjí tradiční dětský karneval.
9. FATYMský ples na Šumné bude v pátek 1.2.2008. Začíná mší svatou v 19.30
v sále KD. Vstupenky je možno rezervovat na čísle 515 291 063 nebo 602 626 344.
V sobotu 9.2.2008 v 16 hod. se koná v Lechovicích další setkání mládeže Ain Karim.
V neděli 10.2. v 16.00 se v KD Vítonice koná představení pohádky Zlatovláska.
Můžete se také těšit na dětské maškarní plesy v Příměticích a Citonicích – termíny
budou upřesněny.
O jarních prázdninách 17.-23.2. se uskuteční týden na horách v Sobotíně pro mládež.
Informace otec Jindřich (731402652).

Opět zveme do Prosiměřic!!!
Prosiměřice aneb duchovní obnovy exercičního typu na faře v Prosiměřicích vám už ani
snad není třeba představovat. Jen v roce 2007 se na jednotlivých turnusech vystřídalo
přes 120 účastníků. Letos proběhnou v těchto termínech:
17.–20.1.2008 pro ženy s P. Stanislavem Krátkým – téma: Pavlova tvář naděje
24.–27.1. pro ženy s jáhnem Ladislavem Kincem
7.–10.2. pro kluky a svobodné muže s P. Milanem Plíškem
14.–17. 2 pro muže s jáhnem Ladislavem Kincem
28.2.–2.3. pro soluňáky s P. Markem Dundou
6.–9.3. pro ženy s P. Milanem Plíškem
27.–30.3. pro marianky s P. Markem Dundou
3.–6.4. pro maminky soluňáků a marianek s P. Markem Dundou
Příspěvek na pobyt je 250,- Kč. Srdečně zveme. P. Marek Dunda a ostatní kněží

Další hřích proti Duchu Svatému
Mít zatvrzelé srdce ke spasitelnému napomínání – tak se jmenuje další
ze šesti hříchů proti Duchu Svatému. O co v tomto případě jde?
Pod
pojmem
„spasitelné
napomínání“ si můžeme představit
přátelské upozornění na chyby, jichž
se někdo dopouští. Může se jednat
o výzvu k polepšení a také obrácení
se k Bohu. Takovéto napomenutí se
nazývá „spasitelné“, protože, pokud je
uposlechnuto, vede ke spáse. Tím
napomínajícím může být sám Bůh
a to skrze nějakou událost nebo
vnuknutí. Občas někdo zmíní: to mě
Pán Bůh varoval, asi bych to měl vzít
vážněji… Někdy může napomenout
někdo z rodičů nebo kněz a nebo ten,
kdo upozorní na vážnou chybu, která
vyžaduje změnu životního postoje…
Nepříliš rozumní rodiče straší děti čerty a pekJedná se tedy o rozpoznanou výzvu
lem - snad jste to o svátku sv. Mikuláše také
k nápravě života. Například: usmiř se,
nedělali…
vrať, co jsi ukradl, jdi ke svaté
Ale člověk si nejvíc škodí sám: když nedbá na
zpovědi, dělej pokání za své hříchy,
to, co mu Bůh radí a na to, co mu říkají lidé, kteří
to s ním myslí době – ne že bychom museli děvrať se ke dřívější zbožnosti, dej si
lat vše, jak nám druzí radí, ale vážně se nad tím
vše do pořádku s druhými i s Pánem
zamyslet nikdy nemůže škodit…
Bohem atd. Pokud se na základě
takovéto výzvy ten, kdo je
napomenut, zamyslí a začne jednat lépe – je vyhráno. Pokud se však zatvrdí a neposlechne, pak se jedná právě o tento hřích proti Duchu Svatému. Někdy v tom může sehrávat svou roli lenost a pohodlnost (přece nebudu něco měnit) jindy mohou být na vině
falešné ohledy na druhé (co by si o mně řekli?). Někdo je dokonce ještě rozezlen na toho, kdo si dovolil jej napomenout. Proč? Může v tom sehrávat svou roli i pýcha, která ve
své důležitosti nepřipustí přiznat vlastní chybu…
Jaké z toho plyne poučení?
Ti, kdo nám vytknou chybu a udělí spasitelné povzbuzení jsou ve skutečnosti naši
velcí dobrodinci a neměli bychom se na ně zlobit. Máme využít čas k nápravě a nepromeškat tuto možnost, která se už nikdy nevrátí. U některých právě na poslechnutí spasitelného napomenutí závisí celá věčnost! A tak si občas vzpomeňme na ty, kdo nás vedli
k dobrému a uvědomme si, zda by právě oni nechtěli promluvit svým napomenutím do
našeho života.
P. Marek Dunda

Jeāíš klepe u dveøí,neváhej a otevøi!
(aktuální heslo FATYMu nejen pro dìti)

A nìco veselého na závìr:
Modlitba malého Vašíka:
„Ježíšku, když jsi to všechno stvořil, tak tě prosím, až budeš
podruhé něco takového dělat, dej ty vitamíny do čokolády a do
žvýkačky a ne do zelí a do mrkve!“
Adam s Evou se prochází po ráji. Vtom se Adam zeptá: „Evo,
vezmeš si mě?“ Eva se začne nakrucovat a povídá: „No nevím…
To si musím, Adame, ještě promyslet…“ Adam na to: „Tak
přemýšlej rychle. Mám ještě dost žeber…“
Povídá velitel vojákovi:
„Věříte na posmrtný život?“
„Nevěřím!“
„Tak budete asi muset věřit. Ten strýc, kterému jste
byl minulý týden na pohřbu, vás čeká před branou.“
Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil takto:
„Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a vám, kteří
sem nechodíte úplně pravidelně, přeju i štastný nový rok, pěkné
Velikonoce a vydařenou dovolenou…“
Rodiče se dvěma dětmi sedí u večeře. Blíží se vánoce a tak se hovor
šestileté Renaty a pětiletého Jakuba točí kolem dárků. Najednou
Renatu napadne, že by se měla též zajímat o dárky rodičům,
a tak se zeptá:
„A co si vlastně přejete vy?“
„Dvě pěkně hodné děti,“ směje se maminka.
„Tak to je bezva,“ vykřiknou oba jako jedněmi ústy,
„tak to už budem čtyři!“

Zde najdete
všechna naše
telefonní čísla!

Toto 45. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n.D. pod vedením P. Marka Dundy (mobil: 731402742),
moderátora týmu, faráře ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele, P. Milana Plíška (mobil: 723693455), faráře ve
Starém Petříně, Šafově, Stálkách a Korolupech, kaplana P. Jana Richtera (mobil: 731402743) a otce jáhna Františka Řezníčka - adresa FATYM VRANOV, Řk. farnost Vranov nad Dyjí 20, PSČ 671 03, e-mail: vranov@fatym.com, tel.
515296384; tel. Štítary 515291519
a Farní tým Přímětice-Bítov pod vedením P. Jindřicha Čoupka (mobil: 731402652), moderátora týmu, faráře
v Prosiměřicích, Práčích a Těšeticích a majícího na starosti i farnost Lukov, P. Pavla Sobotky (mobil: 731402650), faráře
v Příměticích, P. Marka Dundy (mobil: 731402742) kaplana pro přímětické sídliště a P. Pavla Zahradníčka (mobil:
731402651) faráře v Citonicích, Lukově, Horním Břečkově, Chvalaticích a Bítově - adresa FATYM PŘÍMĚTICE-BÍTOV,
Řk. farnost Přímětice 18, 669 04 Znojmo, e-mail: primetice@fatym.com.
Vyšlo v prosinci 2007. Náklad 7030 výtisků (z toho 660 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již
čtyřicáté šesté) je plánováno jako velikonoční a vyjde, dá-li Bůh, v březnu 2008. 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

