– velikonoce do Noci kostelů 2018.
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Náš program postní a velikonoční 2018 :
V postní neděle jsou Křížové cesty před mší sv. v 8,30 h v Plané.
Pátek 2.3. – 16,30 h – Adorace, mše sv. poté a spolčo na faře.
(další: 6.4.; 4.5.; 1.6.; 6.7.; 3.8; 7.9.; 5.10.; 2.11.; 7.12..)
Sobota 10.3. – 9,00 – 11,30 h – postní duchovní obnova (+ jiný zpovědník)- na
faře + oběd a možné pokračování společenství.
Sobota 24.3. – 8,00 hod – Setkání mládeže s biskupem – odjezd od fary do
Plzně a návrat v ca 18 hodin.
Neděle 25.3. – Květná neděle – pašie, průvod s ratolestmi, nedělní pořad.
Čtvrtek 29.3. - 17,00 hod – Zelený čtvrtek – mše sv. ustanovení Eucharistie
Pátek 30.3. - 17,00 hod – Velký pátek - pašiová bohoslužba
Sobota 31.3. - 8,00 – 18,30 h – adorace u hrobu Ježíšova
19,00 hod – Vigilie Vzkříšení + křestní slib+ křest dospělých.
Neděle 1.4. – Boží hod velikonoční – mše sv. v nedělním pořádku.
Pondělí 2.4. - 11,00 h – Planá – mše sv.
Sobota 17.4. – 17,00 hod – Sv. Anna – českoněmecká mše sv.
Pondělí 30.4. – 9:00 hod – Planá – mše svatá s kněžími vikariátu + konference.
Úterý 1.5. – 16:30 hod – Májová pobožnost a mše svatá
Neděle května - 9,30 hod –májová pobožnost a mše sv.
Sobota 19.5. – 17,00 hod – Svatá Anna - českoněmecká mše sv.
Pátek 25.5. - 18,00 hod do 22,00 hod – NOC KOSTELŮ.

Papež František: Hříšný se může stát svatým, zkažený nikoli
Vatikán. „Denně bdít nad tím, abychom se nevzdálili od Pána“ – vybízel
papež František v homilii v kapli Domu sv. Marty. Petrův nástupce mluvil o
riziku ochabnutí srdce, jemuž jsou vystaveni všichni.
David je svatý, i když byl hříšný. Veliký a moudrý Šalomoun je odvržen,
protože se zkazil. Tento paradox vysvítá z dnešního prvního čtení z první
knihy královské (1 Král 11,4-13), které podává, že »když král Šalomoun
zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům«. Neposlechl dokonce
ani »Hospodina Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a přikázal, aby
nectil cizí bohy« budováním jejich model. „Slyšeli jsme něco podivného řekl papež. - Jeho srdce »už nebylo úplně oddáno Hospodinu jako bylo
srdce jeho otce Davida«.
„Je to podivné - pokračoval – protože o Šalomounovi nevíme, že by se
dopustil velkých hříchů. Vždycky byl vyvážený, zatímco o Davidovi víme,
že jeho život byl plný svízelů a že byl hříšník. A přesto je David svatý a o
Šalomounovi je řečeno, že »odvrátil své srdce od Hospodina«. On, kterého
Hospodin pochválil po té, co Šalomoun namísto bohatství prosil o
moudrost, s níž by mohl vládnout! Jak to vysvětlit? Když se David dopustil
hříchu, pokaždé prosil o odpuštění, zatímco Šalomoun, kterého celý svět
chválil a po setkání s ním zatoužila také královna ze Sáby, nezůstal věrný
Pánu, následoval cizí bohy a ani si toho nevšimnul.
„A tady je problém ochabování srdce. Když srdce počne ochabovat, není to
stejné jako hřešit. Když zhřešíš, všimneš si toho hned. »Dopustil jsem se
toho a toho«, a je to jasné. Ochabování srdce je pomalý proces
sklouzávání, postupného a pozvolného vydávání se touto cestou.“
Zřejmost hříchu – pokračoval papež – je paradoxně lepší než
ochablost srdce. Velký král Šalomoun došel zkaženosti v poklidu, zkazil
se, protože mu ochablo srdce.
„Muž či žena chabého či ochablého srdce je ženou, mužem poraženým.
Taková je cesta mnoha křesťanů, mnoha z nás. Člověk si říká: »Nemám
žádné velké hříchy«. Jaké je však tvoje srdce? Je silné, zůstává oddáno
Pánu anebo pomalu klouže?“
„Dramatické ochabování srdce může nastat v životě každého z nás, ale co
potom?“ – zeptal se Svatý otec a odpověděl: „Bdít. Je zapotřebí střežit
srdce. Denně bdít nad tím, co se děje v tvém srdci.“
„David byl svatý. Byl hříšník. Hříšník se může stát svatým. Šalamoun byl
odvržen, protože se zkazil. Kdo je zkažený, nemůže být svatý. A do
zkaženosti zabředne ochablé srdce. Denně je třeba bdít nad svým
srdcem. Jaké je moje srdce, můj vztah k Pánu? A okoušet krásu a
radost věrnosti.“

Pastorační rada farnosti.
Milí přátelé, budeme volit pastorační radu farnosti. Brzy obdržíte lístky, na něž můžete
anonymně navrhnout ty, které byste si v této radě přáli. Dotyčných se zeptám, zda
s nominací souhlasí a poté ca do dvou týdnů z těchto souhlasících zvolíme 4 členy PRF.

Do dvou týdnů poté bychom vykonali slib při hlavní mši svaté v neděli. Ekonomickou radu již
máme : farář, Ing. Libuše Hrabětová, Ing. Helena Ťupová, Josef Richtarik a Václav Palíšek.

2018 – Poutní a další nepravidelná setkávání v Plané a okolí.
Pátek 11. 5. – 18:00 hod – Bor – o. biskup František – mše sv. se vzpomínkou na
P.Vladimíra Borna a plaketa pro Charitu.
Neděle 27.5. – 11:00 hod – Zadní Chodov – poutní slavnost Nejsvětější Trojice
se svozem z Ch. Plané a Ch. Újezda + občerstvení. (10:40 hod – modlitba
s rodáky na hřbitově).
Sobota 2.6. – 14:30 hod – Záhoří – Chlebomáslově slavnosti a českoněmecká
mše svatá.
Sobota 16.6. – 17:00 hod – Svatá Anna – českoněmecká mše sv.
Neděle 24.6. – 11:00 hod – Chodová Planá – poutní slavnost sv. Jana Křtitele se
svozy z Ch. Újezda a Z. Chodova + občerstvení.
Sobota 7.7. – 10:00 hod – Lestkov – poutní slavnost sv. Prokopa – ekumenická
bohoslužba.

Svatoanenské kolečko:
Čtvrtek 26.7. – 15:00 hod – Vysoké Sedliště – českoněmecká mše svatá
Pátek 27.7. – 9:15 hod – Procesí na Sv. Annu z náměstí v Plané.
(procesí z Mähringu vychází v 6:00 hod.)
10:00 hod – Svatá Anna - poutní německočeská mše svatá a občerstvení poté.
14:30 hod – Brod n. T. – poutní německá mše svatá sv. Jakuba.
Sobota 28.7. – 10:00 hod – Domaslav - poutní českoněmecká mše svatá sv.
Jakuba + občerstvení.
12:30 hod – Broumov - poutní českoněmecká mše svatá sv.
14:00 hod – Štokov - poutní českoněmecká mše svatá sv.
17:00 hod – Kyjov - poutní německá mše svatá sv.

Neděle 29.7. – 10:00 hod – Svatá Anna – česká poutní mše svatá + občerstvení.
16:00 hod – Chodová Planá – německá mše svatá s opatem Filipem
Lobkowiczem.
Další setkávání:
Sobota 18.8. – 17:00 hod – Sv. Anna – českoněmecká mše sv.
Neděle 19.8. – 9:00 hod – Planá - poutní mše sv. Nanebevzetí Panny Marie.
Neděle 26.8. – 15:00 hod – Pístov – poutní českoněmecká mše svatá sv.
Bartoloměje
Sobota 15.9. – 8:30 hod do večera – TEPLÁ klášter – DIECÉZNÍ POUŤ – 25.
výročí Plzeňské diecéze.
17:00 hod – Sv. Anna – českoněmecká mše sv.
Neděle 16.9. – 11:00 hod – Chodský Újezd – poutní českoněmecká mše svatá
se svozy z Ch. Plané a Z.Chodova. (10:40 hod – modlitba s rodáky na hřbitově).
Pátek 28.9. – 11:00 hod – Michalovy Hory – poutní mše svatá + občerstvení.
Sobota 20.10. – 17:00 hod – poslední českoněmecká mše svatá v roce.

Kontakt: sasajara@seznam.cz t. 607202127.
Deo adiutore! S Boží pomocí! - P. Jaroslav v Plané 12.2.2018

