OHLÉDNUTÍ
aneb
20 let spolupráce farnosti Jeníkov a FATYMu Vranov n. D.

Farní tým Vranov – FATYM
- je spoleþenství knČží a spolupracovníkĤ založený Biskupstvím brnČnským
v roce 1996,
- stará se o 12 pohraniþních farnosti na jižní MoravČ poblíž Znojma,
- 6. 4. 1999 FATYM zahájil družbu s farností Jeníkov u Duchcova,
- vznikla z toho „adopce“ farnosti,
- jde o dobrovolnou aktivitu nČkolika nadšencĤ a jejich pĜátel.

Cíl spolupráce:
- snaha napomoci farnosti, která už po všech stránkách smČĜovala k zániku,
- navázání družby a spolupráce na rĤzných úrovních,
- vrátit se k pĤvodnímu úkolu farnosti - pĜinášet tradiþní kĜesĢanské hodnoty.

Konkrétní realizace:
- na faĜe v JeníkovČ bydlí stálá posádka – nyní opČt sleþny katechetky,
- pravidelnČ pĜijíždČjí knČží a jejich spolupracovníci,
- jeníkovští udržují rĤznorodý kontakt s družební jižní Moravou,
- je poĜádáno mnoho rĤzných aktivit, do kterých se zapojují mnozí z obou
stran.

Souþasné obsazení klíþových rolí ve farnosti:
patron farnosti: Vladimír Bittersmann
administrátor in spiritualibus: P. Jan Richter
administrátor in materialibus: P. Marek Dunda
katechetky: TáĖa Dohnalová, Ludmila Rozsypalová, Eliška Blažková
kostelník: Vladimír Salaþ
varhanice: Eliška Blažková
žalmistka: Margarita Salaþová

ýinnost sleþen katechetek:
- volnoþasové aktivity pro dČti a mládež - vytváĜejí pro nČ rĤzné programy,
- uþí je zpívat, seznamují je se základy víry,
- chystají zájemce ke svátostem – kĜest, 1. svaté pĜijímání, biĜmování
a svatby,
- navštČvují nemocné, pomáhají sociálnČ slabým hmotnými dary,
- vČnují se douþování dČtí se slabšími studijními výsledky,
- podílejí se na pĜípravČ a poĜádání dalších akcí,
- pravidelnČ navštČvují školky, kde mají pro dČti pĜipravený program,
- vytváĜejí zázemí, aby fara mohla být místem setkávání dČtí, mládeže
a dospČlých.
- udržují kontakt s FATYMem Vranov a spoleþnČ s ním pĜipravují Ĝadu
dalších aktivit.

NČkteré aktivity organizované z jeníkovské fary bČhem roku

Leden
TĜíkrálová sbírka
BČhem
prvního
lednového
týdne
probíhá
každoroþnČ
TĜíkrálová sbírka v celé
farnosti Jeníkov, do
které patĜí další obce:
OldĜichov,
LahošĢ,
Hudcov, Hudcov –
Panorama.
Do
TĜíkrálové sbírky se
zapojují dobrovolníci
z Moravy
z Ĝad
dospČlých a také dČti
z Jeníkova a z okolí.
V roce 2019 se dohromady ve farnosti
Jeníkov vybralo 22 031 Kþ. Po domluvČ
s Oblastní Charitou Teplice je þást
z výtČžku z jeníkovské TĜíkrálové sbírky
vČnováno farnosti Jeníkov jako dar na
tábory, aby byl umožnČn pobyt i dČtem ze
sociálnČ slabších pomČrĤ.

Z jeníkovské fary je také každoroþnČ
poĜádána TĜíkrálová sbírka v sousední
farnosti Zabrušany, do které patĜí obce
Želénky, Všechlapy, Straky, ŠtČrbina.
V roce 2019 se ve farnosti Zabrušany
vysbíralo10 564 Kþ.
V rámci spolupráce s mosteckou Charitou
poĜádá fara Jeníkov TĜíkrálovou sbírku

v DuchcovČ – na ni pĜijíždívá vypomoci jeníkovským i autobus koledníkĤ z jižní
Moravy.
Ani zde není hlavním cílem vybírat peníze, ale pomoci oživit tuto pČknou tradici a
þasem vychovat domácí dobrovolníky, kteĜí by v ní pokraþovali. V roce 2019 se zde
sbírka v této spolupráci konala již podesáté. Vybralo se pĜi ní 48120 Kþ.
Souhrn: V roce 2019 vypravila jeníkovská fara na všechny TĜíkrálové sbírky, které
organizovala, dohromady 36 tĜíkrálových skupinek a koledování se celkem
zúþastnilo 117 koledníkĤ.

Marianky
Jde o skupinku holek,
která se spoleþnČ schází
a má za vzor Ježíšovou
Matku Pannu Marii.
Podle jejího vzoru se
snaží utváĜet svĤj život.
Uþí se být správnou
holkou, která je ochotná
k pomoci, obČtavá ke
službČ
druhým.
Jeníkovské marianky se
nČkolikrát
roþnČ
scházejí, pravidelnČ se
zúþastĖují tzv. misijního týdne soluĖákĤ a také duchovních cviþení konaných
v zimním období na MoravČ v ProsimČĜicích. Marianky jsou i na jiných místech naší
zemČ. V souþasné dobČ je jich v ýR asi 170. Jeníkovská farnost má celkem 20 dČvþat
marianek. NČkteré z nich už dospČly a žijí v manželství.

Únor
Masopust ve Štítarech
Jde
o
pravidelný
každoroþní
pobyt
jeníkovských dČtí na
faĜe ve Štítarech na
MoravČ, který bývá
zakonþen
poĜádáním
masopustního prĤvodu.
Masopust je krátké
období pĜed zaþátkem
postní doby, v nČmž se
lidé víc radují, veselí,
poĜádají zábavy, hostiny a maškarní prĤvody. Masopustní maškary projdou s kapelou
obcí a ohlašují konec radovánek a zaþátek doby postní. DČti tak mají možnost
zúþastnit se tradice, která už na severu zanikla a zároveĖ je to pro nČ i šance se
smysluplnČ vydovádČt. BČhem víkendu se na masopust pĜipravujeme dolaćováním
masek, uþením básniþek a samozĜejmČ nechybí hry a další aktivity. V roce 2018 se
masopustního prĤvodu zúþastnilo 21 lidí.
Setkání tĜíkrálových koledníkĤ
KaždoroþnČ v únoru poĜádáme
v kulturním centru v DuchcovČ
setkání
všech
tĜíkrálových
koledníkĤ, kteĜí se zapojují do
TĜíkrálové sbírky v celém širokém
okolí Jeníkova. Na toto setkání jsou
také zváni uþitelé a dČti ze
základních a stĜedních škol, které se
zapojily
do
námi
poĜádané
celostátní
výtvarné
tĜíkrálové
soutČže Nakresli tĜi krále -výhercĤm
je zde pĜedáno ocenČní. S koledníky
si vyprávíme své zážitky z TĜíkrálové sbírky a také symbolicky pĜipijeme rychlými
špunty. Na setkání pĜichází, podobnČ jako jeho pĜedchĤdkynČ, také duchcovský pan
starosta.

Jarní prázdniny
Tradiþní akcí pro dČti z Jeníkova a okolí
bývá výjezd na jarní prázdniny na faru
do Štítar na MoravČ. V roce 2018 byly
napĜ. bČhem tČchto prázdnin dČti mimo
jiné zapojeny do postní charitativní
pomoci - její výtČžek byl vČnován tĜem
nemocným ukrajinským dČtem, jejichž
rodiþe nemohou hradit nákladnou léþbu.
NechybČl výlet na hrad Bítov, promítání
vzdČlávacího filmu, soutČž o nejlepší
chlebíþek a mnoho dalšího.

BĜezen
DČjepisná soutČž Bible a my
Díky organizování z fary
v JeníkovČ probČhla tato
celostátní soutČž s akreditací
MŠMT již 7x i v okrese
Teplice. BČhem této doby
postoupilo za okres Teplice až
do celostátního kola 26 vítČzĤ
z okresního kola. (soutČž
probíhá ve tĜech kolech –
školní, okresní a celostátní).
Pro zajímavost:v roce 2018
vyjela sedmiþlenná posádka
finalistĤ z 3 škol: ZŠ J. Pešaty a gymnázia v DuchcovČ a BohosudovČ a ve své
kategorii zmČĜila znalosti s více než 100 žáky. Postupující vČtšinou doprovází sleþna
katechetka, která vždy tento tĜídenní výjezd obohatí i exkurzí po zajímavostech
mČsta, kde se finále koná. Takto finalisté navštívili již napĜ. Velehrad, Olomouc,
Hustopeþe u Brna, KromČĜíž, Strážnici, atd. V roce 2019 to bude Brno. V roce 2018
se v ýR do této vČdomostní soutČže Bible a my zapojilo kolem 6 a pĤl tisíce žákĤ
z více než 200 základních a stĜedních škol z celé ýeské republiky.
Od roku 2012/13 se ve všech tĜech kolech v okrese Teplice zúþastnilo celkem 450
soutČžících ze šesti ZŠ a dvou gymnázií.

Diecézní setkání s otcem
biskupem v LitomČĜicích
Jeníkovská mládež pravidelnČ
jezdívá pod vedením sleþen
katechetek na setkání mládeže
z celé litomČĜické diecéze.
Zaþíná se v pátek, a je
pĜipraven zajímavý program
pro mladé: nechybí seznámení,
netradiþní
kĜížová
cesta
veþerním mČstem, možnost si
popovídat. V sobotu na setkání
pĜichází sám otec biskup, který svým slovem povzbuzuje úþastníky - také bývá
pozván zajímavý host. Nechybí nabídka nejrĤznČjších atraktivních workshopĤ. Není
divu, že mladí se rádi úþastní.

Duben
Velikonoce na faĜe v JeníkovČ
Od
Zeleného
þtvrtku
do
Velikonoþní nedČle bývá pro dČti
z Jeníkova a okolí možnost prožít
Velikonoce na faĜe v JeníkovČ. Na
programu je nejrĤznČjší tvoĜení
s velikonoþními námČty a také
seznámení s hlavními událostmi
Velikonoc: smrt Ježíše Krista
a jeho VzkĜíšení.

Kulturní vystoupení
v LanþovČ
V rámci
sbližování
obcí
v mikroregionu Vranovsko se
v nedČli
po
Velikonocích
pravidelnČ
uskuteþĖuje
kulturnČ zábavné odpoledne.

