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Chvalte Hospodina slunce s měsícem! Chvalte ho, všechny jasné hvězdy! 
Vždyť on přikázal a bylo to stvořeno. 

Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, 
oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, 

horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, 
zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, 

králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, 
jinoši i panny, starci i mladí. 

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, 
 jeho velebnost je nad zemí i nebem! 

Žalm 148

prázdninový 
Zpravodaj 

Pro farnost Jeníkov 
a zabrušany 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JENÍKOV   OLDØICHOV   LAHOŠ   HUDCOV 
Zabrušany 
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Slovo o. Nika 
Milí přátelé, zdravím vás všechny a myslím na vás. 
Možná si někteří říkají, co se mnou je, že už mě 
dlouho neviděli. Na začátku března jsem nešikovně 
upadl a roztříštil jsem si bércové kosti na levé noze. 
Tím pádem jsem moc nechodil. Nyní už to pomalu 
rozcházím, ale ještě to není ono, takže 
pravděpodobně nebudu roznášet ani tento 
prázdninový zpravodaj. Modlím se za vás a těším se, 
až se zase setkáme. 
V posledních měsících jsme byli ochromeni virovou pandemií, proto se taky nějaké akce 
nekonaly a něco z toho, co je před námi, se musí přizpůsobit současným podmínkám. 
Tak např. v pátek 26. 6. se měl konat koncert skupiny Nezmaři, který jsme přesunuli na 
pozdější termín, na 18. září. S táborem je to také komplikovanější. Už je obsazený a ve 
Vranově proběhne jen jeden turnus za zpřísněných bezpečnostních podmínek. Ten druhý 
bude v Jeníkově. Chaloupka pro děvčata bude ve Štítarech. Ještě měla být chaloupka pro 
kluky, ale tu jsme museli zrušit. 
I přes nouzový stav se podařilo uskutečnit akce, které každoročně pořádáme. V květnu 
jela jeníkovská děvčata na Moravu na pěší pouť do Vydří a nezrušila se ani pěší pouť 
z Prahy do Jeníkova. V červnu proběhla Noc kostelů a také tradiční cyklopouť 
z Přímětic do Jeníkova nebyla zrušena. Zato pěší pouť na Velehrad se letos konat 
nebude, protože tam těch poutníků chodí velké množství. Proto vyzývám příznivce 
putování, aby si udělali alespoň malou pouť ve svém okolí. 
Co nás čeká na podzim, ví jen Pán Bůh, ale jestli bude vše v pořádku, tak v sobotu         
3. října se koná Moravská pouť, na kterou za námi tentokrát přijede pan biskup Baxant, 
který bude mít ve 12.30 mši svatou. Této mše sv. se zúčastní i němečtí krajané, kteří 
měli původně přijet 27. 6. 

o. Nik. 

 
18. 9. 2020 zveme do kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově,  

kde se od 19 hodin koná 

koncert skupiny Nezmaři 
+ hosté Jeroen Smit 

a Duchcovský pěvecký sbor pod vedením Jany Moravcové 
vstupné 200 Kč 

předprodej Dům kultury Teplice   
nebo na telefonu 777 152 587 

 

Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 
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Není nemoc jako nemoc 
Nakažlivá nemoc, na kterou můžeme umřít je 
vážný problém. Tváří tvář různým opatřením 
v souvislosti s koronavirem mnozí říkají: „Je 
zajímavé, jak takový čínský virus dokáže 
ochromit život na planetě. Přitom je tolik 
jiných nemocí, na které umírá mnohem víc 
lidí a boj s nimi se zvládá bez chaosu 
a paniky.“ Odborníci na to odpovídají: „Na 
ostatní infekční nemoci máme léky, a proto se jich nemusíme tolik obávat. Jen je potřeba 
vyřešit, jak léky k nemocným dostat.“ 

Když sledujeme svět a jeho boj s nemocí, můžeme v něm hledat 
určitou inspiraci pro duchovní život. Jako tělo napadají nakažlivé 
nemoci, tak duši (srdce) člověka napadá hřích. Zlo, které nás ničí 
a když se mu nebráníme, tak nás časem 
zahubí. Kolik lidí denně zemře na infarkt 
a mrtvici, protože se rozčilují. Kolik lidí 
viditelně chřadne, protože je dusí hněv, 
neodpuštění a nenávist. Nemělo by se 
bojovat i proti těmto tak zákeřným 
nemocem. 

Tušíme, že mělo. Současnou situaci můžeme vzít jako výzvu 
k tomu, něco ve svém životě změnit. Nenechávat se pohltit 
zlem, ale láskou. Nevím, co by člověku mohl přinést život ve 
zlu. Zato život v lásce má přínos nejen pro lidi kolem nás, ale 
i pro nás osobně. Přináší nám to pokoj a klid do duše, a tím 
i uzdravení mnohých duchovních ran.                                o. Nik 

 
 

V pátek 31.7. v 17:00 hodin bude ve farním kostele             
sv. Šimona a Judy v Zabrušanech slavena mše svatá a po ní 
následuje průvod Božího Těla. Všichni jste srdečně zváni. 

 

 
Kromě toho budou v týdnu od středy 29. 7. do neděle 
2. 8. 2020 v Jeníkovské farnosti tyto bohoslužby: 
středa 29. 7. v 17:00 hodin poutní mše svaté v kapli 
svaté Anny v Jeníkově  
čtvrtek 30. 7. v 17:00 hodin mše svatá v Hudcově na 
místě zbořené kaple sv. Antonína 
sobota 1. 8. v 17:00 hodin mše svatá v kapli sv. Jana 
Nepomuckého ve Štěrbině 

neděle 2. 8. v 10:00 hodin mše svatá ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově 
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Noc kostelů 
V pátek 12. června se v celé naší zemi konala akce s názvem Noc kostelů, kdy je možné 
od odpoledních až do nočních hodin navštívit posvátná místa křesťanství. Organizátoři 
této události se snaží připravit zajímavý program, který by více přibližoval víru a z ní 
vycházející hodnoty. 

Také jeníkovský chrám byl od 16,30 zpřístupněn 
návštěvníkům. Noc kostelů byla v Jeníkově zahájena již po 
desáté. Jako první bod programu bylo zvonění zvonu, 
následovalo vystoupení Mateřské školy Jeníkov pod vedením 
paní ředitelky Jany Baumgartlové. Paní ředitelce patří veliké 
uznání, protože to vůbec neměla jednoduché. Koronavirová 
krize způsobila, že nebylo dost potřebného času na přípravu 
vystoupení. Dětem se celé pásmo Rok ve školce velice 
povedlo. V 18,00 hodin zazněly varhanní preludia v podání 
slečny katechetky Elišky Blažkové na obnovených varhanách, 
které v září minulého roku požehnal litoměřický biskup Mons. 
Jan Baxant. Od 19,00 hodin byla možnost výstupu na věž 
kostela, která poskytuje opravdu krásný výhled. Uvnitř kostela 
si návštěvníci mohli přečíst popisky, které vysvětlovaly, 
k čemu se daný předmět využívá a proč je součástí kostela. 
Novinkou letošní Noci kostelů v Jeníkově byla nabídka 
netradiční prohlídky kostela ve verších, dále zapojení se do 

ručně psané Bible. Nechyběla duchovní literatura. Děti si zahrály hru Postav si svůj 
kostel. Celá Noc kostelů v kostele sv. Petra a Pavla byla ukončena křesťanskými 
písněmi s kytarou. Jeníkovský kostel navštívilo zhruba 50 dospělých a 20 dětských 
návštěvníků. Otevřena byla také kaple sv. Anny. Zde byla možnost modlitby a také 
historického výkladu. Souběžně s Nocí kostelů v Jeníkově, probíhala také Noc kostelů 
v kapli Panny Marie v Lahošti, kde byl připraven program pro děti i dospělé.  

       Dohnalová Táňa 
 

Noc kostelů v Lahošti 
Noc kostelů se uskutečnila i v kapli Panny Marie v Lahošti. Na zahájení se rozezněl 
zvon a poté dál střídavě zněl, když ho zvědavé děti v průběhu večera rozhoupávaly. 
V kapli bylo možné na papírek napsat vlastní 
úmysly, za které se budou místní věřící modlit. Na 
oknech kaple byly rozvěšeny ornáty, aby si je mohli 
návštěvníci kaple prohlédnout. Všechno další 
vybavení kaple bylo popsáno veršovanými popisky. 
Na louce za kaplí zároveň probíhala hra pro děti 
s názvem „Postav si svůj kostel“. Když děti splnily 
příslušné úkoly, mohli si vystřihnout a poskládat 
barevný papírový kostelík. Některým dětem se 
natolik líbil, že jim jeden nestačil. Na závěr 
programu jsme s dětmi zazpívali oblíbenou píseň „Víra to je poklad můj.“ 

   Lída R. 
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Laudato si – hra a modlitba na prázdninové cesty ☺ 
Koncem května papež 
František připomenul, že už 
je to pět roků od chvíle, co 
vydal svou encykliku 
Laudato si, ve které vybízí, 
abychom si všímali krásy 
stvoření a chválili za 
stvoření Stvořitele. V této 
souvislosti jsme byli 
vybídnutí, ať prožijeme 

týden Laudato si, kdy budeme stále Pána Boha 
chválit. Se skupinkou dětí jsem si vyšel na 
vycházku do národního parku. Posadili jsme se 
na hromadu klád a hráli hru Laudato si. Každý, 
když na něho došla řada, řekl, za co Pána Boha 
chválí, a všichni odpověděli chvála Tobě Pane. 
Udivilo mne, jak děti ve svém nejbližším okolí 
viděli stále další a další důvody za co Pána Boha 
chválit. Za tohoto broučka, za to, že tato travička je zelená s bílými tečkami, za kůru 
stromů, za mrak, za kapku, která se třpytí na listu atp. Po tři čtvrtě hodině jsem tuto hru, 
která vlastně byla modlitbou, musel uměle přerušit. Děti by byly schopné vymýšlet další 
a další, za co se hodí Pána Boha chválit. To, že je to zaujalo, bylo patrné ještě po 14 
dnech, kdy jsme s dětmi zase procházeli lesem, a děti samy navrhovaly, že si opět 
zahrajeme hru Laudato si a spontánně začaly říkat, za co všechno chceme Pána Boha 
chválit. Mile mě potěšilo, že po skončení toho týdne Laudato si, jej papež prodloužil na 
celý rok. A vyzval, ať se do něj zapojí úplně všichni a obdivují krásu stvoření a chválí 
Stvořitele. Tak do toho!                                                                             P. Marek Dunda 
 
 

V sobotu 3. 10. srdečně zveme do 
kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově na 
mši svatou s moravskými poutníky a 

německými krajany, kterou bude 
sloužit biskup Jan Baxant 

Začátek ve 12,30 

Modlitba – píseň - Laudato si 
Dík za všechnno, co 
stvořils´,Pane, 
dík za teplo, když slunce plane 
dík za hvězdy a vánek svěží, 
dík za vodu, za hudbu z věží. 
 
Dík za vesmír, planetu Zemi, 
dík za chvíle, kdy dobře je mi, 
za přírodu, když všechno vzkvétá, 
moře, hory, za krásu světa. 
 
Za to všechno dík ti vzdáváme, 
spolu s bratry žalmy zpíváme, 
ať každý z nás z blízka i z dáli, 
celým srdcem tě, Pane, chválí! 
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Jarní setkání marianek  
Jeden víkend v únoru se uskutečnilo setkání marianek na 
faře v Jeníkově, které měla na starosti slečna katechetka 
Irča. Děvčat se sjelo tak akorát na to, aby spolu pěkně 
vycházely a vytvořily přátelské vztahy.  
Víkend byl opravdu perfektní a velmi veselý. Zahrály jsme 
si mnoho her, také se vyráběly ze sirek kříže, což bylo 
opravdu zajímavé. Marianky měly na programu také 
povídání o tom, co vlastně znamená, že je dívka marianka. 
Pozorně si zapsaly, o co by se měla každá marianka snažit. 
Samozřejmě by se měla snažit dodržovat desatero Božích 
přikázání, ale také si brát příklad z Panny Marie, chovat se 
hezky k ostatním a pomáhat. Děvčata také krásně a moc 
ráda zpívala. Vrcholem celého setkání bylo přijetí 
marianky Rózky do katechumenátu.  

Eli 

  
Jeníkovské Marianky v Prosiměřicích 
Jely jsme z Benešáku z Teplic autobusem do Prahy a z Prahy 
do Znojma a ze Znojma do Prosiměřic. Bylo nás tam okolo 32, 
ale z Jeníkovské farnosti jsme byly jen dvě a Liduška. Hned 
jsme se ubytovaly na faře, byly jsme mezi prvními, takže jsme 
si mohly vybrat pokoj. Na pokoji nás bylo 6 děvčat, byly 
hodné a přátelské, já už je osobně znám dlouho. Držely jsme 
silentium, což jsme musely být ticho, abychom slyšely Boží 
slovo, co nám chce Bůh říct. Otec Marek nám vyprávěl různé 
příběhy a situace, o kterých jsme měly rozmýšlet a rozjímat. 
Měly jsme pestrý program, který byl plných nových 
zkušeností. Přednášky otce Marka mě velice zaujaly a vzala 
sem si z toho příklad a ponaučení. Díky tomuto setkání 
Marianek jsem si uvědomila mnoho věcí a vyčistila hlavu.  

Monča Gáborová 

 
Takže Marianky byly moc hezké. Otec Marek měl super 
přednášky, mělo nás to inspirovat k tomu, abychom nebyli 
např. křesťanští chameleoni. Což znamená, že bychom neměli 
před věřícími dělat, že jsme věřící a před nevěřícími dělat, že 
jsme pohané. Naše kuchařky: teta Simča a teta Péťa vařili fakt 
lahodně. Nejvíc byly prostě ty koláče od Simči, dali jsme jim 
jméno „babi“ buchty. Moc bychom chtěli poděkovat za naše 
spolubydlící, které byly moc hodné. 

Kristina Bernášková 
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Ohlédnutí za pěší z Prahy do Jeníkova 
Přetože letos byly podmínky pro pěší putování ztížené, se pár poutníků na již tradiční 
pěší pouť z Prahy do Jeníkova přece jen vydalo. Pouť nezačala jako tradičně u katedrály 
v Praze, protože jsme k ní nebyli puštěni, ale sešli jsme se u arcibiskupského paláce. 
Tam jsme byli obdarování požehnáním pomocného biskupa Wasserbauera.  
Praha nás opět nechtěla jen tak pustit ven, a tak i když už jsme šli po šestnácté, objevili 

jsme i letos novou cestu do Horoměřic. Pak už 
se šlo krásnou přírodou, která postupně 
přecházela do krajiny Českého středohoří. 
Cestou jsme se modlili a zpívali. Také jsme 
rozjímali na Písmem svatým a každý den jsme 
měli mši svatou na některém z míst, jimiž jsme 
procházeli nebo přespávali. Na všech místech, 
kde jsme přespávali, jsme byli velmi mile 
přijati. Počet poutníků nebyl sice tak velký jako 
v předchozích letech, přesto jsme pěší pouť 
pěkně prožili. Užili jsme si nejen počasí, které 
nám Pán Bůh dopřál, ale i krásy přírody, kterou 
jsme procházeli. I když na některých 
poutnících byla letos již znát únava, všichni 
jsme do Jeníkova nakonec doputovali. Protože 
nás letos v Jeníkově nemohl přivítat místní 
duchovní správce - otec Nik, zazpívali jsme 

alespoň u cedule s nápisem Jeníkov chvalozpěv Bože chválíme tebe, jako výraz 
poděkování, že jsme došli. Cestou ke kostelu nás vítaly zvony z věže a při vstupu do 
kostela jsme si mohli také vychutnat krásný zvuk místních opravených varhan. Pouť 
jsme zakončili společnou modlitbou u obrazu Panny Marie - Matky Důvěry. Potom jsme 
měli na faře připravené pohoštění a v 16.00 hodin jsme zakončili pouť mší svatou, 
kterou nám přijel z Vranova odsloužit otec Marek Dunda. Bohu díky, že i když 
podmínky byly ztížené, se pěší pouť uskutečnila.  

Dana T. 

 
Šlo se i do Kostelního Vydří 
V pátek 8. května se konala dívčí pěší pouť z Vranova 
nad Dyjí do Kostelního Vydří, které se zúčastnila také 
čtyři děvčata z Jeníkova. Terezka, Laura, Jája a 
Maruška. Trasa pouti není krátká - okolo 40 km, ale 
všechny jsme do cíle dorazily. Některé po svých, 
některé s pomocí doprovodného vozidla. V cíli, 
v poutním místě Kostelní Vydří, nás čekala závěrečná 
mše svatá, po které jsme "naskákaly" do aut (každému, 
jak nohy dovolily ) a vyrazily na cestu zpět. 

Irča I. 
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Jarní prázdniny pro menší děti v Jeníkově 
První dva prázdninové dny patřily mladším dětem. Na faře se jich sešlo celkem šest, 
s jejich staršími sourozenci jako pomocníky nás bylo víc jak deset. Celé dva dny nás 
provázel prorok Daniel.  

Po několika úvodních seznamovacích hrách 
děti vyslechly příběh o Danielovi, který byl 
pro svou víru v Boha hozen do lví jámy. 
V napětí, zda Daniel noc ve lví jámě přežil, či 
nepřežil, děti pokračovaly vyráběním 
květináčů, zpíváním písniček a dalších her na 
hřišti, nechyběla ani olympiáda. Účastnili 
jsme se také křížové cesty v kostele. Večer 
děti ulehly, a když už skoro usnuly, náhle je 
probudil anděl a prorok Habakuk. Křičeli, ať 
všichni rychle vstanou, protože stráže u lví 
jámy už usnuli a nyní je nejlepší čas jít a hodit 
Danielovi do jámy jídlo. Děti se tedy oblékly a 
vyšly ven do tmy. Nesly Danielovi kousek 
chleba, který položily na určené místo za 
kostel. 

Druhý den nás navštívil salesiánský kněz z Teplic, který nám odsloužil mši svatou 
v kostele. Děti při mši moc pěkně zpívaly písně, které s kytarou nacvičily den předtím. 
Po výborném obědě bylo dětem prozrazeno, že Danielovi, který strávil noc ve lví jámě, 
se vůbec nic nestalo. Král Daniela z jámy pustil a uznal, že se vyplatí věřit v Boha, který 
Daniela před lvy ochránil (a jistě k přežití pomohl i náš kousek chleba). 
Děkujeme všem, kteří pomáhali, zejména paní kuchařce :-)  

Eliška B. 
 

Jarní prázdniny ve Štítarech pro starší děti  
V polovině jarních prázdnin jsme se staršími dětmi odjeli na naši oblíbenou faru do 
Štítar. Dvě děvčata se vydala do Vranova nad Dyjí pomáhat paní Magdě, mimo jiné se 
naučila i pár cukrářských kousků (výrobky jejich cukrářských dovedností jsme mohly i 
ochutnat). Téma našeho pobytu na faře se týkalo svátostí. Všichni účastníci se totiž 
chystali buď na křest, nebo na svaté přijímání. Hráli mnoho her, které se svátostmi nějak 
souvisely a mohly se tedy o nich naučit co nejvíce. Nechybělo ani vyrábění z keramické 
hmoty, pomoc v kuchyni, s úklidem či s roznosem postních 
pokladniček v obci Šumná. Někteří zdatní zpěváci byli dokonce 
vybráni, aby svým zpěvem doprovázeli křest dítěte. Jeden večer 
děti musely prokázat odvahu a vydat se v noci do zahrady, aby 
zachránily sedm důležitých bodů záchrany – symboly sedmi 
svátostí. Se vším si skvěle poradily, každý večer jsme děkovali 
Bohu za krásný den buď při mši svaté, nebo modlitbou večerních 
chval. Všechny dny doprovázel smích a legrace, mezi dětmi 
vznikly krásná přátelství. Vnímala jsem, že je všechny aktivity duchovně posunuly dál. 

Eliška B. 



9 
 

Zprovozníme zvon na jeníkovské věži? 
Už před pár roky se podařilo zrestaurovat zvony v Jeníkově a znovu je umístit na věž. 
Jsou však na ruční pohon, což znamená, že zvoník musí vyběhnout a zvon taháním za 
lano ručně rozpohybovat. Vzhledem k tomu, že je to dost namáhavé a ne každý to 
zvládne, zaznívá hlas zvonu jen občas. Když nastal čas koronavirové pandemie, vyzval 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant celou 
svou diecézi, aby se všude, a to i tam, kde to 
pravidelně nebývá, v poledne zazvonilo na 
zvon. Vyzval těž, aby se všem vysvětlovalo, že 
je to společné znamení a výzva v tu dobu se 
pomodlit Otčenáš za zastavení pandemie. 
A mnozí to takto i prováděli a i v tom 
pokračují. V Jeníkově a Lahošti jsme se také 
takto snažili občas zazvonit. Ale samozřejmě 
nepodařilo se, aby to bylo vždy a zcela 
pravidelně. Právě díky tomu ale znovu vyvstal 
nápad, co takhle jeden zvon na věži v Jeníkově 
zprovoznit na elektrické zvonění. Prakticky se 
může jednat jen o zvon prostřední velikosti, 
protože ten největší je historický velmi vzácný 
a může být používán pouze na ruční zvonění. 
A ten nejmenší je zase spíš z kategorie „umíráček“. 
Ukázalo se, že potřebný projekt na elektrifikaci zvonění máme již déle připravený, ale 
to, co chybí, v dané chvíli jsou finance, a to 70 tis. Kč. Na náš farní web 
www.fatym.com jsme dali článek, zda se najde dárce či dárci, kteří by na tento účel 
přispěli. Ano, jeden se našel, poslal částku 500 Kč, za což mu patří dík. Pořád ještě tedy 
chybí 69 500 Kč. Proto tuto informaci, a zároveň i prosbu, píšu i sem. Rád bych takto 
oslovil případné dárce s prosbou o pomoc a štědrost.  
Velký dík těm, kteří pomohou - Číslo účtu 184058097/0300, VS 7725. 

P. Marek Dunda 
  

Týden na faře nebo-li TYNAF 
Jako každý rok mohou poslední prázdninový týden děti prožít ,,na faře“. Program bude 
probíhat ve dnech 26. — 30. 8. vždy dopoledne od 9:00 do 11:30 hod, odpoledne od 15 
do 17:30 hod. Děti se mohou těšit na vyrábění, výtvarné činnosti, různé hry a soutěže, 
účastnit se mohou dokonce i výletu. Srdečně jsou zvány opravdu všechny děti, nejen 
z Jeníkova. Na všechny se těší slečny katechetky a pomocníci. 
 

Olympiáda v Lahošti 
V rámci TYNAFu proběhne 27. 8. veliká OLYMPIÁDA. Začne v 15:30 hodin 
u kapličky v Lahošti. Zvány jsou všechny děti z Lahoště i okolí, čekají je stanoviště 
s různými úkoly a soutěžemi. Po jejich splnění je pak hromadné vyhlášení vítězů a 
umístěných, všichni se mohou těšit na drobné odměny. Už nyní se těší slečny katechetky 
z Jeníkova a pomocníci   
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Jak to bude dál? 
Po té, co jsme prožili karanténu a stav nouze, si mnozí z nás kladou otázku: A jak to 
bude dál? Začátkem června řekl papež František na toto téma velmi důležitá slova: „Až 
vyjdeme z této pandemie, nebudeme moci pokračovat v tom, co jsme dělali, a jak jsme 
to dělali – nikoli – všechno bude jiné. Veškeré nynější utrpení přijde vniveč, jestliže 
společně nevybudujeme spravedlivější, rovnoprávnější a křesťanštější společnost – nejen 
podle názvu, ale doopravdy, tedy realitu, která nás podnítí ke křesťanskému chování.“ 
Co to tedy znamená? Prožitá pandemie nás vedla a nadále 
má vést k přehodnocení toho, jak dál. Někteří myslí, že 
ideálem je vrátit se do starých kolejí a pokračovat tak, jak 
před pandemií. Je však třeba si uvědomit, že to, co 
potřebujeme především je Boží požehnání. Kolem 
Velikonoc zazněla slova modlitby i z úst těch, od kterých 
bychom to nečekali. Kdy a komu však Bůh bude žehnat? 
Tomu, kdo si myslí, že si to vše zvládneme svou chytrostí 
a svými silami? Tomu, kdo nebere vážně Boží zákon 
například v oblasti 5. přikázání Nezabiješ, kdy v naší zemi 
se zabíjí 20 tisíc dětí před narozením za rok? Tomu, kdo si utváří svůj život tak, jakoby 
se vůbec nemusel ohlížet na Boží stvoření a bližní? A mohl bych v těchto otázkách 
pokračovat. Odpovězme si na ně sami. 
Možná nás napadne: Copak já to můžu ovlivnit? Jistě neovlivníme celosvětový mír 
a všechno v naší zemi. Ale přece jen něco málo ovlivnit můžeme sami u sebe a svém 
nejbližším okolí. Vždyť jenom to, když budeme víc počítat s tím, že je zde Stvořitel, 
který dal své zákony, a podle nich se budeme řídit, může znamenat hodně. Ano, bývalo 
tu i mínění, že svět vznikl sám od sebe, ale to nikdo rozumný už dnes nebere vážně. To 
jsme si mohli myslet např. ještě v minulém století, když jsme netušili, jak je svět složitý. 
Tehdy se pyšně říkalo: My lidé najdeme odpovědi postupně na vše. Odborníci to 
vyzkoumají... Vědci mysleli, že neznámého bude ubývat, a ono je to přesně naopak. 
Přibývá sice toho, co víme, ale s každým novým objevem se vynořují nové otázky, které 
ukazují, jak velký musí být ten, který stojí za přírodními zákony. Stopy inteligence 
Stvořitele nacházíme všude. Bez Jeho požehnání je marné naše namáhání. A tak po 
pandemii by nám mělo být jasné, že chceme-li, aby bylo lépe, nemůžeme zajet do 
starých kolejí, ale musíme žít tak, aby nám Bůh byl ochoten žehnat.          

  P. Marek Dunda 
 
 

Hry v Lahošti od října 
Na podzim opět začne probíhat hodinka her pro děti 
před lahošťskou kapličkou. Začali bychom od října, 
hry by byly od 15 do 16 hod. téměř každou středu. 
Některé hry jsou super zábavné, jiné poučné, další 
pohybové, vyráběcí atd. Že bude herní hodinka 
probíhat, ohlásí rozhlas předchozí den. Na všechny 
děti se těší slečny katechetky z Jeníkova.  
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Není pravda jako Pravda 
Díky veliké nabídce, hlavně internetu, se mnozí věřící dostávají k mnoha 
pohledům na náboženství či život církve a někdy se nedokáží orientovat 

v tom, co je správné a co ne. Často se pak ve své 
bezradnosti či překvapenosti obrací na kamarády, aby 
jim v těchto záležitostech poradili. Problém je, že 
pokud ti nejsou informováni a dostatečně vzděláni 
mohou tyto názory i jim způsobit vážné problémy 
s vírou. Je tedy třeba se obracet v těchto otázkách na 
lidi, kteří jsou v daném oboru vzděláni a ne jen na 
kamarády, které tím mohu uvádět do problémů. 

Nedávno jsem se dozvěděl, že někdo byl takto zaskočený z netové stránky 
Tisíckráte, která je církevní satirou. Bral vše uvedené vážně a pak šířil tyto 
informace dál, čímž zbytečně působil poplach a vnášel zmatek do života 
dalších lidí. Prosím, abyste se v těchto záležitostech obraceli na kněze, kteří 
vám rádi pomohou, či doporučí někoho, kdo vám pomůže se v těchto 
záležitostech orientovat.   

 
Příběh o krávě a praseti 

Jeden bohatý člověk si stěžoval u svého přítele: „Lidé mne 
nemají rádi, říkají, že jsem lakomý a hrabivý; přitom jsem ve 
své závěti zařídil, že můj celý majetek bude jednou patřit 
dobročinné organizaci.“ Přítel mu odpověděl: „Tak poslyš 
příběh o krávě a praseti: Prase přišlo ke krávě a naříkalo: 
Lidé mluví vždy jen o tvé laskavosti. Připouštím: Dáváš 
mléko! Ode mne však mají mnohem víc: Šunku, slaninu, 
štětiny. A dokonce i moje nožky konzumují. A přece mne 
nemá nikdo rád. Pro všechny 
jsem jen prase. Proč?“ – Kráva 
chvíli uvažovala a pak řekla: 
„Snad je to tak proto, že já 
dávám v době, kdy ještě žiji.“  

 
 

Na závěr vám přejeme zážitek 
setkání se Stvořitelem v chrámu 

přírody, kterou On stvořil … 
Ať nás zážitek krásy stvoření 

vede k oslavě Stvořitele. 
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☺☺☺ Nejhezčí ozdobou je úsměv ☺☺☺ 
 

Babička vede po vsi krávu. Potká ji turista a ptá se„ Tak co babi, dává mléko, dává?“ 
„Houby dává, tahat ho z ní musím.“ 

 
Prodejnou se prodírá holčička a volá na prodavače:„ Můžete mě obsloužit hned? Tatínek 

sedí doma a moc na to čeká.“ „A co to bude?“ „Toaletní papír!“ 
 

Sedí dvě vrány na větvi a v tom kolem nich proletí tryskáč. První 
vrána: „Viděla jste, kolegyně? Ty jo, tomu říkám rychlost!“ Druhá 

na to: „Taky by jste takhle letěla, kdyby vám zapálili ocas!“ 
 

Nevíte někdo, jak dlouho nemám nikoho pouštět do bytu, když jsem 
v karanténě? Manželka už dva dny buší na dveře a mě už to celkem 

otravuje. 
 

Zoufalé matky v karanténě: Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, 
tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci.  

 
Mami, děti se mi smějí, že mám koronavirus . – Vykašli se na ně. 

 
Pozor, pozor! Nevěřte všemu, co vám vláda hovoří. Říkali, že při nákupu stačí mít 

roušku a rukavice. Dnes jsem takhle šla, ale ostatní měli i kalhoty a tričko. 
 

Doma se rozhodně nenudím během karantény. Ale můžete mi říct, proč v balíčku rýže 
z Tesca je 2965 zrnek, zatím co v tom z Kauflandu je jich 3012? 

 
Paní, která nám uklízí v kancelářích, mně zavolala, jestli prý teď nemůže svou práci 
vykonávat na dálku. Zeptal jsem se, jak by to mělo fungovat. 

Řekla mi, že se s námi spojí přes Skype a bude nám říkat, co a kde 
máme uklidit. 

 
Vláda nám nedokázala zajistit roušky ani dezinfekci. Všechno 
jsme si museli vyrobit sami. Tak nepohneme s těmi dálnicemi? 

 
Prázdninový farní zpravodaj vydalo pro Římskokatolickou farnost Jeníkov vedenou duchovním 

správcem P. Mgr. Janem Richterem - otcem Nikem (mobil: 731 402 743; email richterjan@seznam.cz) 
společenství FATYM (farní tým) VRANOV NAD DYJÍ a PŘÍMĚTICE-BÍTOV. Kontaktní adresa: fara Jeníkov 
1, PSČ 417 24.  

Zpravodaj vyšel v červnu 2020 v nákladu 1100 výtisků. Příští vydání zpravodaje plánujeme jako dušičkové 
a vyjde, dá-li Bůh, v říjnu 2020. Rozdáváno zdarma do každé domácnosti farnosti (v Jeníkově, Oldřichově, 
Lahošti a Hudcově a Zabrušanech). Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Pán Bůh 
zaplať! Vytiskl Tiskový apoštolát FATYMu. Text zpravodaje (a také jeho starší vydání) se nachází i na našich 
internetových stranách www.fatym.com. 

Číslo účtu jeníkovské farnosti, kam můžete posílat dary na akce farnosti je 184058097/0300 
 

Pro vlastní potřebu.   Internet:   http://www.fatym.com                     Neprodejné 
 


