Každá obec si pĜipraví svĤj sedmiminutový kulturní program, se kterým vystoupí:
napĜ. tanec, zpČv s kytarou, scénka. Se samozĜejmostí je pĜijímáno, že zde pravidelnČ
vystupuje i jeníkovská farnost. S dČtmi si vždy pĜipravíme nČjakou originální scénku
s humornými prvky. ýtyĜikrát jsme takto reprezentovali farnost Jeníkov. PodaĜilo se
nám zahrát tyto scénky: Popeluška, zkrácená verze hry Afrika od Járy Cimrmana,
pohádka O Šípkové RĤžence a muzikál O tĜech kĤzlátkách.

Adoraþní den
Kolem 21. dubna bývá v JeníkovČ
poĜádán adoraþní den – den, kdy je
kostel
otevĜen
pro
všechny
k mimoĜádnČ silné modlitbČ pĜed
NejsvČtČjší Svátostí.

KvČten
Koncerty
Stalo se tradicí, že ve
spolupráci s OÚ a místními
dobrovolníky
poĜádáme
koncert
v jeníkovském
kostele. Zájem bývá i díky
vhodnému výbČru interpretĤ
na zdejší pomČry obrovský.
NapĜíklad zde již vystoupili
tito umČlci a skupiny:
Budweiserová
Irena,
Spirituál kvintet, Žalman,
NezmaĜi…

Superden
Jedná se o den her pro dČti z oblasti FATYMu Vranov nad Dyjí na MoravČ.
SamozĜejmČ pĜijíždČjí i dČti z Jeníkova a okolí v doprovodu sleþen katechetek.
V pátek nocují na faĜe a v sobotu dopoledne je superprogram, který zaujme každého
– dČti se vydovádí, ale i pouþí a seznámí s novými kamarády. Každý tým je nakonec
odmČnČn. V nedČli se pak celá výprava opČt vrací do Jeníkova.
PČší pouĢ z Prahy do Jeníkova
Již od roku 2005 každoroþnČ
organizujeme v druhé polovinČ kvČtna
pČší pouĢ z Prahy do Jeníkova, a to
s dvojím
cílem:obnovit
pozapomenutou poutní tradici na
severu ýech a zviditelnit Jeníkov, který
býval dĜíve se svým obrazem Panny
Marie Bolestné vyhledávaným poutním
místem. Trasa zhruba 100 km vede
krásnou jarní krajinou a je rozdČlena do
5 dnĤ. Noclehy jsou zajištČny v Praze,
Nelahozevsi,
Libochovicích
a
Kostomlatech. Mezi úþastníky nikdy
nechybČjí dČti a mládež z farnosti
Jeníkov.

Noc kostelĤ
V kvČtnu je zpravidla poslední pátek
v mČsíci vČnován Noci kostelĤ, kdy
jsou nejen v ýeské republice
zpĜístupnČny kostely, které se do této
akce pĜihlásí. V JeníkovČ poĜádáme
Noc kostelĤ od roku 2011.
PostupnČ se podaĜilo zpĜístupnit
návštČvníkĤm Noci kostelĤ i kapli sv.
Anny v JeníkovČ, kapli Panny Marie
v Lahošti a kostel v Zabrušanech. Na

všech místech je pro návštČvníky pĜipraven pestrý program: hra pro dČti, seznámení
s kostelem a pĜedmČty, které se užívají pĜi mši svaté, výstup na vČž kostela, možnost
duchovní þetby a modlitby… O tuto akci je i v jeníkovské farnosti pomČrnČ velký
zájem.

ýerven
Boží TČlo
Svátek Božího TČla je
oslavou skuteþné Kristovy
pĜítomnosti
mezi
námi
lidmi. Kolem Božího TČla se
konají procesí. Družiþky se
nastrojí do krásných šatĤ a
pĜed NejsvČtČjší Svátostí
sypou kvČtiny. Tuto tradici
se
podaĜilo
obnovit
a slavíme
ji
prĤvodem
v Lahošti a Zabrušanech.

PouĢ sv. Petra a Pavla a
jeníkovský Superden
Na konci þervna nebo na
zaþátku
þervence
si
v JeníkovČ
pĜipomínáme
svaté
patrony
Jeníkova
sv.Petra a Pavla. V nedČli
ráno v 10 hodin je slavná
poutní mše svatá a odpoledne
program pro dČti a mládež,
vČtšinou ve formČ hry a
táboráku – program bývá
zamČĜen obdobnČ jako na
moravském Superdnu.

CyklopouĢ z Moravy do Jeníkova
Od roku 2002 poĜádáme vždy v þervnu
z FATYMu Vranov do Jeníkova pouĢ na
kolech. Trasa zhruba 400 km je rozdČlena
do 4 dnĤ. V posledních letech se vyjíždí
z PĜímČtic – pĜedmČstí Znojma. Noclehy
jsou v Nové ěíši, SázavČ a Brozanech.
PodobnČ jako pĜi pČší pouti z Prahy do
Jeníkova je i zde cílem poukázat na Jeníkov,
jako významný cíl – poutní místo u Panny
Marie Bolestné – Matky DĤvČry. Tyto poutČ
lákají hlavnČ sportovnČ zamČĜené.

Prázdniny
ýervenec + srpen
Tábory
MČsíc þervenec je již
tradiþnČ
ve
VranovČ
vČnovaný táborĤm pro
dČti
z
„jeníkovska“.
Organizujeme pro nČ dva
táborové turnusy: první
þervencový
týden
je
vČnován starším dČtem
a mládeži
a
tĜetí
þervencový týden je zase
pro mladší dČti. Na táboĜe
míváme nejen pestrý
táborový program, ale

uþíme též dČti základním pravidlĤm slušného chování a morálním hodnotám. Pro
zajímavost: jedna z hlavních aktivit, která v uplynulém roce dČti velmi zaujala, bylo
zdobení podstavce pro sochu Panny Marie ve VranovČ nad Dyjí, na kterém se mohly
podílet dČti obou táborových turnusĤ. DČti si tak vyzkoušely svou zruþnost pod
vedením sochaĜe. V roce 2018 se tČchto dvou táborových turnusĤ zúþastnilo 50 dČtí,
28 vedoucích a 6 kuchaĜek. NČkteĜí starší táborníci, kteĜí jezdili jako úþastníci, se
stali již pomocnými vedoucími.
Není bez zajímavosti, že již
roky realizujeme v rámci
táborĤ pokus o integraci
jistého chlapce z Jeníkova.
Jedná se o chlapce, který je
pro
svoji
hyperaktivní
náturu hĤĜe zvladatelný.
OpakovanČ jej nebereme na
tábor
s úþastníky
z Jeníkova, ale zaĜazujeme
jej na jeden z našich dalších
14 táborĤ, které poĜádáme
na Vranovsku pro moravské dČti z okolí Vranova. Jára je zde sice nepĜehlédnutelný,
ale je mezi tČmito dČtmi oblíbený a velmi se vždy tČší. Je na nČm poznat, že se hodnČ
snaží. Nyní, když má 13 rokĤ, se doma zaþal intenzivnČ vČnovat chovatelství –
poĜídil si slepice a má další pČkné chvályhodné plány. PĜátelské kontakty
s vrstevníky z Moravy, kteĜí mají Ĝadu zajímavých zájmĤ, je pro nČj výzvou i
inspirací.
VČtšina dČtí z Jeníkova a okolí nám na tábory jezdí opakovanČ. Vždy je vidČt velký
rozdíl v chování úþastníkĤ, kteĜí jsou zde poprvé a tČch, kteĜí už se úþastnili. Máme
vypozorováno, že i dČti ze sociálnČ slabších a romských komunit, které vícekrát byly
na našem táboĜe, utváĜejí následnČ svĤj 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 pĜiložit ruku k dílu – napĜ. pĜi vedení
táborĤ apod.

Misijní týden soluĖákĤ
Na pĜelomu þervence a srpna
bývá na faĜe v JeníkovČ týden
se soluĖáky. Tito hoši se
nazývají podle mČsta SoluĖ,
odkud pocházejí sv. Cyril
a MetodČj – a právČ je mají
tito chlapci (8 – 25 letí) za
vzor.
Skupinka
zhruba
15 soluĖákĤ zde prožívá svĤj
pobyt,
který
se
skládá
z pracovních
aktivit,
spoleþného
trávení
þasu
a službČ pro domácí. Díky nim
bývají napĜ. jednou za rok
bohoslužby na místČ zboĜené
kaple sv. Antonína v HudcovČ, v kapli sv. Jana Nepomuckého ve ŠtČrbinČ, apod.
SoluĖáci svým pĜíkladem a pĜátelským pĜístupem oslovují mnoho dČtí a mladých
z Jeníkova a okolí, kteĜí v ty dny docházejí na faru a i nadále spolu udržují kontakty.

Chaloupka pro holky a kluky
Pro dospívající dČvþata a chlapce
poĜádáme týdenní prázdninové
pobyty na Vranovsku zvané
chaloupky. Jedná se o pobyt ménČ
poþetné skupinky buć jen dČvþat,
nebo jen chlapcĤ. Výhodou tČchto
pobytĤ je možnost sestavit
program takĜíkajíc na míru, který
je pro nČ atraktivnČjší, než když
jsou skupinky smíšené. PĜedejde
se tak i zbyteþným kázeĖským
problémĤm, které k tomuto vČku
patĜí. NapĜíklad kluci upĜednostĖují chaloupku s fotbalovým trenérem, holky naopak
vítají možnost nauþit se nČco ukuchtit a pak pozvat hosty na ochutnávku.

PČší pouĢ na Velehrad
V rámci obnovování poutních tradic, se
koná od roku 2001 Národní pČší pouĢ
ke
svatým
patronĤm
Moravy
sv. Cyrilovi a MetodČjovi z Vranova
nad Dyjí na Velehrad. Tato pouĢ je
oblíbená i mezi jeníkovskými dČtmi
a mládeží, kteĜí se jí každoroþnČ
úþastní.

TYNAF - Týden na faĜe
Poslední týden v srpnu,
kdy je již vČtšina dČtí
z prázdninových pobytĤ
doma, poĜádá fara Jeníkov
tzv. TYNAF. Jedná se
o pČt dní her, soutČží,
výletĤ.
TYNAF
je
tematicky zamČĜen, již
jsme tak s dČtmi prožili
napĜíklad
tyto
akce:
Univerzita sv. Zdislavy
a sv. Tomáše Akvinského,
Podobenství,
PravČk,
Putování Starým zákonem.

