ZáĜí
Moravská pouĢ
Koncem záĜí v sobotu
bývá
poĜádána
Moravská pouĢ. Zaþíná
se v 11h mariánskou
pobožností
v kapli
v Lahošti. Úþastníci pak
prĤvodem pĜejdou do
Jeníkova do kostela, kde
se koná slavná mše
svatá.
Program
pokraþuje
pohoštČním na faĜe,
zastávkou v kapli sv. Anny a návštČvou nČkterého zajímavého severoþeského kostela.
Poutníci pĜijíždČjí osobními auty – obþas dorazí i autobus. V posledních letech byly
pĜi mši svaté v rámci Moravské pouti udČlovány svátosti kĜtu a manželství.

ěíjen
Diecézní fotbalový turnaj
v LitomČĜicích
Farnost Jeníkov se aktivnČ
zapojuje
do
rĤzných
sportovních
soutČží
vyhlašovaných biskupstvím
LitomČĜice.
V roce 2018 se napĜ. podaĜilo
našemu sedmiþlennému týmu
mládeže vybojovat 4. místo –
tohoto turnaje se celkem
zúþastnilo 8 týmĤ s 67 hráþi.

Podzimní prázdniny
K podzimním prázdninám tradiþnČ patĜí
výjezd pro dČti na faru do Štítar – program
se snažíme pĜipravit pestrý a zajímavý,
aby dČti mČly na co vzpomínat.

PoĜádání poutní slavnosti
v Zabrušanech
PodaĜilo se obnovit pouĢ
v kostele u sv. Šimona a Judy
v Zabrušanech. Poutní mše
svatá bývá poslední sobotu
v Ĝíjnu.

Listopad 
Okresní kolo Bible a my
V okrese
Teplice
se
okresní kolo soutČže
Bible a my uskuteþnilo
celkem 3x a úþastnilo se
ho 57 soutČžících z 5 ZŠ
a dvou Gymnázií

Vyhlášení TĜíkrálové
výtvarné soutČže
Od roku 2013 vyhlašujeme
výtvarnou soutČž Nakresli tĜi
krále. Za tu dobu bylo zasláno
témČĜ 2000 výtvarných prací
z celé ýeské republiky.
SoutČž je rozdČlena do pČti
kategorií: MŠ, I. kat. (1.-3.tĜ.),
II. kat. (4.- 6. tĜ.),
III. kat. (7. – 9. tĜ.) IV. SŠ
Výtvarné práce hodnotí laická
porota, která je pokaždé jiná: žáci ZŠ Vranov nad Dyjí, návštČvníci knihovny ve
VranovČ nad Dyjí, tĜíkráloví koledníci, žáci ZŠ Šumná a odborná porota: uþitelé
výtvarné výchovy, umČlci: sochaĜ, malíĜi, tvĤrce loutek, odborníci teorie umČní.
Vyhlášení výsledkĤ bývá v únoru v KD v DuchcovČ za úþasti veĜejných pĜedstavitelĤ

Dušiþkové procesí
Na zaþátku listopadu
poĜádáme dušiþkové
procesí od kaple svaté
Anny v JeníkovČ na
místní hĜbitov.
Zde je vzpomenuto na
zesnulé a pronesena
spoleþná modlitba.

Výroba adventních vČncĤ
Na faĜe v JeníkovČ bývá
nabídka rĤzných tvoĜivých
aktivit – jednou z nich je
výroba adventních vČncĤ.

Dušiþková pobožnost
v Zabrušanech
KaždoroþnČ
poĜádáváme
také dušiþkovou pobožnost
na hĜbitovČ v Zabrušanech.

Prosinec
Adventní a vánoþní
aktivity
Žehnání adventních vČncĤ
v Lahošti,
uspoĜádání
mikulášské nadílky pro dČti
v JeníkovČ,
OldĜichovČ,
HudcovČ, Lahošti.
Ve spolupráci s obcí bývá
v kostele v JeníkovČ poĜádán
pĜedvánoþní koncert.
K dalším pracím v období
adventu a Vánoc tradiþnČ
patĜí vánoþní výzdoba v kostele, stavba betléma v kostele (v r. 2018 byl celý betlém
zrestaurován), stavba betléma z panenek pĜed farou, zpívání koled u betléma, silvestr
na faĜe v JeníkovČ a mnoho jiných.

Další pravidelné aktivity
Farní zpravodaj ve farnosti Jeníkov, Zabrušany:
Ͳ vychází 4x za rok: velikonoþní,
prázdninový, dušiþkový, vánoþní
Ͳ roznos osobnČ do každé domácnosti:
farnost Jeníkov: Jeníkov, LahošĢ,
OldĜichov,
Hudcov,
Hudcov
Panorama;
farnost
Zabrušany:
Zabrušany, Všechlapy, ŠtČrbina,
Straky, Želénky
Ͳ náklad 1100 výtiskĤ, o Velikonocích
2019 vyjde 90. þíslo tohoto
zpravodaje.

Letní bohoslužby v Lahošti
Pravidelné poĜádání bohoslužeb v kapli
Panny Marie v Lahošti

Modlitby za farnost Jeníkov a Zabrušany
1x za mČsíc v kostele sv. Petra a Pavla v JeníkovČ

Setkání nad Biblí na faĜe
Setkání bývá na faĜe
jedenkrát za mČsíc pro
všechny zájemce.

NedČlní programy
pro dČti a mládež na
faĜe
Ͳ Programy
vedené sleþnami
katechetkami
Ͳ Hry, soutČže,
dovednosti,
tvoĜení

KPJ – Klub pĜátel
Jeníkova
Jde
o
spoleþenství
dobrovolníkĤ, kteĜí se
celoživotnČ
rozhodli
pomáhat
jeníkovské
farnosti; každodennČ se
za ní modlí a alespoĖ
jednou za rok pro ni nČco
vykonají.
Do
Klubu
pĜátel
Jeníkova jsou zváni i
další zájemci. Díky naší
družbČ
s Jeníkovem
mnoho lidí nejen z jižní Moravy, ale z celé zemČ, o JeníkovČ ví a má k nČmu blízký
vztah.

Vedení webových stránek
www.jenikov.net/farnost
www.jenikov.net
www.fatym.com – adoptivní farnost

Opravy církevních památek:
Ͳ vše podle pokynĤ památkáĜĤ a pod
jejich dohledem,
Ͳ nČkteré opravy se daĜí jen díky
podpoĜe a pĜíspČvkĤm OÚ, kraje a
nadace OF, þi jiných dárcĤ,
Ͳ statické zajištČní kostela,
Ͳ stĜecha kostela – vazba a krytina,
Ͳ oprava zvonĤ a vČžních hodin,
Ͳ varhany,
Ͳ opravy interiéru fary,
Ͳ komín na faĜe,

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

topení na faĜe,
obnova kaple sv. Anny v JeníkovČ,
obnova kaple P. Marie v Lahošti,
obnova kĜíže u kĜižovatky v Lahošti
obnova kĜíže v JeníkovČ,
obnova kapliþky sv. Leonarda,
o prázdninách 2018 pĜíprava kapliþky na louce pana Sedlára za golfovým
hĜištČm pro rekonstrukci (ruþní naložení nČkolika fĤr kamení), kterými byla
kapliþka obsypána,
Ͳ a další.

V rámci spolupráce s Jeníkovem je mnoho dalších aktivit, které v tomto
Ohlédnutí nejsou ani zmínČny. Pro ilustraci – po prázdninách 2017 nás napadlo jen
tak pro zajímavost vyþíslit nČkteré statisticky vyþíslitelné údaje (bČžnČ nic takto
nepoþítáme) a sami jsme byli pĜekvapeni – nejednalo se o žádnou mimoĜádnou
frekvenci – je to obvyklý stav. Za þervenec a srpen 2017 cestu autem na trase jižní
Morava-Jeníkov tam a zpČt absolvovalo 18 aut, vlakem bylo na téže trase pĜepraveno
nejménČ 105 osob a jeníkovská sleþna katechetka cestu absolvovala celkem 6x, a to
vždy jako doprovod pro skupinku dČtí… A k tomu ještČ samozĜejmČ mnohé další.
My, co už dvacet let do Jeníkovské farnosti pĜijíždíme, vnímáme, jak se vzhled
jednotlivých obcí promČĖuje k lepšímu. Podobný posun vidíme i u lidí… Jsme
vdČþní za mnohé pĜátele, které zde máme…

Velký dík všem, kteĜí jakkoli na družbČ s jeníkovskou farností spolupracují a
všem, kteĜí jakkoli pomáhají.
Sestavili: P. Marek Dunda
TáĖa Dohnalová

