– pro advent a vánoce 2016-2017
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Modlitba v předvánočním čase
Dobrý Bože, Vánoce jsou za dveřmi.

Odveď mého ducha ode všech starostí,
které na mě ještě doléhají.
Otevři mé srdce tajemství,
jež budeme slavit za několik dní.
Ať tyto svátky neprojdou jen tak kolem mě,
jak se to k mé lítosti stalo už tolikrát.
O Vánocích budeš společně se mnou oslavovat nový počátek,
protože v ten čas se narodil tvůj Syn z Panny Marie.
A tak ti chci odevzdat všechno staré a opotřebované,
abys mě od toho osvobodil.
Rád bych ti odevzdal i svou vinu a to všechno,
co letos nebylo úplně dobré.
Přijmi ode mě všechno, co mě tíží,
abych mohl o Vánocích prožívat skutečně nový počátek.
Dej, ať dokážu nově přistupovat k těm,
se kterými budu o Vánocích, ale i k těm,
s nimiž začnu spolupracovat zase po svátcích.
Naplň všechny lidi, kteří se mnou sdílejí obyčejný život,
duchem nového počátku.
Také je osvoboď ode všeho, co je tíží,
a v narození svého Syna jim ukaž,
že nejsou spoutáni minulostí,
ale že ty s námi začínáš každý den nanovo,
protože tvoje láska v nás vše obnovuje.

Adventní a vánoční setkávání + koncerty:
27.11.–1.adventní neděle s žehnáním adventních věnců
rozsvícení vánočního stromu na plánském náměstí (17hod).
pátek 2.12. – 16:30 hod – adorace, mše sv. a spolčo na faře.
Úterky 29.11., 6.12.; 13.12. a 20.12. – 6:00 hod–Rorátní
mše sv.(není mše sv. v 17:00 hod).
Koncerty :sobota 10.12.– 16:00 hod – Planá – Nanebevzetí
P. Marie – adventní koncert Tachovského chrámového sboru
pod vedením Jany Vokaté.
pátek 23.12. – 18:00 hod – Brod n.T. – děti – koncert.
pondělí 26.12.- 16:00 hod – Planá –Nanebevzetí P. Marie –
Městský koncert.
Duchovní obnova –sobota 10.12. od 9:00 hod do 15:00 hod
– na faře v Plané se svátostí pokání a občerstvením.
Předvečer
14:30 hod
15:30 hod
21:00 hod
22:30 hod
24:00 hod

Narození Páně – sobota - Štědrý den 24.12.:
– Lestkov,
– Chodský Újezd,
– Zadní Chodov,
– Chodová Planá,
– PLANÁ.

25.12. – neděle - Boží Hod vánoční - 9:00 hod – PLANÁ,
11:00 hod – Broumov.
26.12. – pondělí - sv. Štěpán - 11:00 hod – Dolní Jadruž,
14:30 hod – Otín (odtučňovací procházka + bohoslužba).
27.12. – Svaté Rodiny – mše sv. v nedělním pořádku
s možností obnovení manželských slibů.
31.12. – sobota - 15:00 hod – mše sv. díků za rok.
1.1.2016 – neděle - Matky Boží Panny Marie – Nový rok –
Mše sv. v nedělním pořádku : Planá - 9:00, Ch.Újezd
– 11:00, Z.Chodov – 14:00, Ch.Planá – 15:30h.
6.1. – 17:00 h – pátek - Zjevení Páně – svěcení darů.
Sobota 7.1.2017 – 8:30 hod – Tříkrálové koledování pro
Charitu!!!
Prosíme děti a rodiče (jako průvodci), aby se co nejdříve
přihlásili a my pro ně mohli zajistit slavnostní oděvy a jídlo;
sraz na faře v 8:15 hod, konec cca 14:00 hod.

Zvedněme hlavy od výloh
"Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a
starostmi o živobytí...." (Lk 21, 34)
Blíží se vánoce.
Kdy jindy můžeme mluvit o dnech hojnosti, jídla, atd. než právě o Vánocích?
Slova evangelia zní v této souvislosti jako tvrdá provokace.
"...aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí"?
Tlusté srdce?
To je nadváha, která je nebezpečná!
Nejlepší lékař radí:
"Napřimte se a zdvihněte hlavu"(Lk 21,28)
Zkusme se dívat nikoli do výloh, ale na Krista,
Vánoce bez vanilkových rohlíčků jsou možné,
ale Vánoce bez Krista?

Pravidelný pořad: NEDĚLE 9:00 h – PLANÁ, 11:00 h – Chodský Újezd,
14:00 h – Zadní Chodov a první neděle měsíce 15:30 h – Chodová Planá.
Čas pro vás kdykoliv, avšak vždy v úterý od 15:00 hod na faře, jindy dle
domluvy. Úterý – 16:00 hod – Modlitby matek a v 17:00 hod – mše svatá.
Co znamená K+M+B?
O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou
znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém
pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara
a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání:
„Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto
domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li
dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

Modleme se společně za nového prezidenta!
Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za nového prezidenta!
Každý člověk, zvláště pak představitel (představitelé) každé společnosti potřebuje modlitby.
Můžeme se za něj modlit svými slovy, či krátkou společnou modlitbou. Tento modlitební
úmysl dobře vystihuje modlitba za nejvyššího představitele státu, převzatá z Českého
misálu. Proto vám ji nabízíme jako možnou přímluvu:
Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby za (budoucího) nejvyššího představitele našeho státu:
pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny,
kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2).

Setkávání mimo pravidelný pořad ve farnosti PLANÁ a okolí 2017.
22.4. – sobota – 17:00 h – Sv.Anna-čs.něm. mše svatá
(dále: třetí soboty měsíce do října)
Poutní setkání a akce roku 2016.
3.6.- sobota – 14:30 h – Záhoří – Chlebomáslové slavnosti čs.něm.
9.6. – pátek – Noc kostelů v Plané od 19:00 hod
11.6. – neděle – 11:00 h- Zadní Chodov – pouť Nejsv.Trojice
(svoz z Ch-Plané a Ch.Újezda)
25.6.- neděle – 11:00 h – Chodová Planá – pouť sv.Jana Křtitele
(svoz Ch.Újezd a Z.Chodov)
5.7. – středa – 10:00 h – Lestkov- pouť sv.Prokopa
„Svatoanenské kolečko“:
27.7.- čtvrtek –15:00 h – Vysoké Sedliště – čs.něm. mše svatá
28.7.-pátek – Planá náměstí – 9,15 h –procesí na Sv.Annu a zde
v 10:00 h německočeská mše svatá,
14:30 h – Brod nad Tichou – pouť sv.Jakuba
29.7.–sobota– 9:30 h – Domaslav (pouť sv.Jakuba)
12:30 h – Broumov – mše sv.-setkání rodáků,
14:00 h – Štokov – mše sv.-setkání rodáků a
17:00 h – Kyjov – kaple- mše sv. setkání rodáků
30.7. -neděle –10:00 h – Svatá Anna – poutní česká mše sv. se svozem
z ostatních farností a občerstvením poté na místě.
16:00 h – mše sv.- Chodová Planá - setkání rodáků
(opat P.Filip Lobkowicz OPraem.)
A dále:
20.8. – neděle – 9:00 h – PLANÁ – poutní mše sv. Nanebevzetí P.Marie
27.8. – neděle –15:00 h – Pístov – pouť sv.Bartoloměje
(svoz z Ch.Plané a Z.Chodova a Ch.Újezda, kde nejsou mše sv.)
17.9.- neděle – 11:00 h – Chodský Újezd – pouť Sv.Kříže
(svoz Ch.Plané a Z.Chodova)
16.9. – sobota – Diecézní pouť v Teplé
28.9.- čtvrtek - 11:00 h –Michalovy Hory – pouť sv.Michaela archanděla
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