od jara do léta 2017.
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Píseň bratra Slunce
(sv. František z Assisi ji složil v období mezi r. 1224-1225)
Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane,
tobě patří chvála, sláva, čest a každé dobrořečení.
Náleží jen tobě, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Buď pochválen, můj Pane,
spolu se vším svým stvořením,
především s panem bratrem Sluncem,
jenž je dnem a skrze něhož nám dáváš světlo.
A on je krásný a září velikým jasem;
tvým, Nejvyšší, je obrazem.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru Lunu a za hvězdy,
na nebi jsi je stvořil jasné, vzácné a krásné.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra vítr,
za vzduch a oblaka, za jasnou oblohu a každé počasí,
jímž dáváš svým tvorům obživu.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru vodu,
která je moc užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra oheň,
kterým osvětluješ noc,
a on je krásný, veselý, silný a mocný.
Buď pochválen, můj Pane, za naši sestru, matku Zemi,
která nás živí a stará se o nás
a vydává rozličné plody s pestrými květy a bylinami.
Buď pochválen, můj Pane, za ty,
kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí křehkost a trápení.
Blaze těm, kdo to snášejí pokojně,
neboť tebou, Nejvyšší, budou korunováni.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru smrt těla,
které žádný živý člověk nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou ve smrtelných hříších;
blaze těm, které nalezne ve shodě s tvou nejsvětější vůlí,
protože druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána a dobrořečte mu,
děkujte mu a služte mu s velkou pokorou.

Naše setkávání mimo pravidelný pořad:
Pátek 2.6. – 16,30 hod – Adorace, mše sv. poté a spolčo na faře.
Sobota 3.6. – 13,00 hod – Pomník nad Černošínem
– Modlitba s Klubem vojenské historie.
Sobota 3.6. – 14,30 hod – Záhoří – Chlebomáslové slavnosti.
Neděle 4.6. – 16,00 hod – Chodová Planá – Koncert Tachovského chrámového
sboru – benefice pro Michalovy Hory – k opravě kostela.
Mše sv.
v 15,00 hod.
Pátek 9.6. - 18,00 hod do 22,00 hod – NOC KOSTELŮ v Plané.
Neděle 11.6. – 11,00 hod – Zadní Chodov – poutní mše sv. Nejsv. Trojice se
svozy farnosti Chodová Planá a Chodský Újezd, kde není mše sv. tuto neděli.
Sobota 17.6. – 17,00 hod – českoněmecká mše sv. – Sv. Anna
Neděle 25.6. – 11,00 hod – Chodová Planá – poutní mše sv. Narození sv. Jana
Křtitele se svozy farnosti Chodský Újezd a Zadní Chodov, kde není mše sv. tuto
neděli.
Středa 5.7. – 10,00 hod – Lestkov – poutní mše sv. v kostele sv. Prokopa
Svatoanenské kolečko 2017:
Čtvrtek 27.7. – 15,00 hod – Vysoké Sedliště – českoněmecká mše sv.
Pátek 28.7. – 9,15 hod – Planá náměstí – začátek pěší pouti na Sv. Annu
s kapelou a růžencem.
10,00 hod – Svatá Anna – poutní mše svatá s hlavním celebrantem
Mons. Helmutem Wankou (rodákem z Plané) – německo- česká.
Poté – program a občerstvení pod kostelem.
14,30 hod – Brod n. T. – poutní mše sv. českoněmecká o sv. Jakubovi.
Sobota 29.7. – 9,30 hod – Domaslav – poutní českoněmecká mše sv. o sv.
Jakubovi.
12,30 hod – Broumov – českoněmecká mše sv. o Sv. Anně

14,00 hod – Štokov - českoněmecká mše sv. o Sv. Anně
17,00 hod – Kyjov - českoněmecká mše sv. Mariánská
18,00 hod – asi – Planá – Nanebevzetí P.Marie – POUTNÍ KONCERT!!!
Neděle 30.7. – 10,00 hod – Svatá Anna – česká poutní mše sv. s občerstvením
poté a svozy ze všech farních obvodů – Planá, Chodová Planá, Zadní Chodov a
Chodský Újezd.
16,00 hod – Chodová Planá – německá mše sv. s celebrantem
O.opatem Filipem Lobkowiczem.
Další data setkání mimo pravidelný pořad:
Neděle 6.8. – asi 16,00 hod – Svatá Anna – varhanní koncert!
Sobota 19.8. – 17,00 hod – Svatá Anna – českoněmecká mše sv.
Neděle 20.8. – 9,00 hod – Planá – poutní mše sv. Nanebevzetí Panny Marie.
Neděle 27.8. – 15,00 hod – Pístov – poutní mše sv. o sv. Bartoloměji
Sobota 2.9. – 9,00 hod – TEPLÁ – Diecézní pouť.
Sobota 16.9. - 17,00 hod – Svatá Anna – českoněmecká mše sv.
Neděle 17.9. – 11,00 hod – Chodský Újezd – českoněmecká poutní mše sv.
Povýšení Sv. Kříže se svozy z Chodové Plané a Zadního Chodova,
kde není mše sv. tuto neděli.
Středa 28.9. – 11,00 hod – Michalovy Hory – poutní mše sv.
o sv. Archandělu Michaelovi a sv. Václavovi.
Sobota 21.10. - 17,00 hod – Svatá Anna – českoněmecká mše sv.
Změny možné, také vzhledem k plánované operaci kloubu faráře. V případě
zastoupení by pravděpodobně sloužil v neděli pouze v Plané např. v 10,00 hod
některý z kněží z Plzně.
Jak bych mohl cítit despekt vůči ateistům! Jsou to lidé dohnaní svou omezenou
logikou k velmi smutnému závěru.
G.K. Chesterton

Člověk nikdy nebude šťasten, ani neudělá svět šťastnějším,
nepotká-li Ježíše Krista.

Jak se změnily hodnoty života.
Hodnotový svět předchozích generací znal tzv. Sedmero hlavních
hříchů. Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby: z pýchy se
stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost
se povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve
zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti
neurózám, lenost se proměnila v prokrastinaci.
Díky této moderní nomenklatuře se starý kontinent zbavil těžkých
hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro
archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu děti
jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici
proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních
hodnot < /font>jakožto zbavení se předsudků, nacházíme se v aktuálně
nám známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že svoboda
se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování
zlu a korektnost v povinný názorový koridor.
Úryvek z rozhovoru s Maxem Kašparů pro Parlamentní listy
Naučme naše děti alespoň této malé modlitbě:
Do Tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život!
Kontakt: sasajara@seznam.cz , 607202127, P.Jaroslav Šašek. – 18.5.2017.

