pro Advent a Vánoce 2013
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Wilfrid Stinissen

Během biblických čtení při adventní liturgii slyšíme výzvy Jana Křtitele k obrácení. Nikdo
nás nenaučí chápat lépe než Maria, co toto obrácení znamená. Jde o odvrácení se od sebe a
přiklonění se k Bohu. Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a přemožena
životem, který roste v jejím těle, že si ani v nejmenším nedělá starosti o život svůj. Střed
svého bytí nemá v sobě, nýbrž v životě, který má zrodit pro záchranu světa.
Obrátíme-li se a stejně jako Maria začneme žít život odvrácený od sebe a obrácený k Bohu,
dokážeme také my přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě. Vždyť sám řekl: Každý
totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka (Mt 12,50).
Kdyby se o Vánocích slavilo jen toto neobyčejné dítě, které se narodilo před dvěma tisíci lety,
nebylo by potřeba tak dlouhého adventního času přípravy. Ježíš se však rodí na svět i skrze
nás, a na toto zrození je třeba se připravovat.
Tento zázrak velebí svatý Jan od Kříže v následujících verších:

Slovem Božím je

Panna obtěžkána.

Cestou putuje,

bude přivítána?

(překlad Gustav Francl)

Připravíme-li ve svém nitru prostor, Bůh se v nás stane skutečností, jak tomu bylo
u Marie.

Otec nás nazval svými dětmi a zachránil nás, když jsme hynuli. Jakou chválu mu tedy
připravíme a co mu dáme odplatou za to, co jsme dostali? Vždyť jsme byli duchovně slepí,
klaněli jsme se kameni a dřevu, zlatu, stříbru a mědi, dílu lidských rukou; a celý náš život
nebyl nic než smrt. Ačkoli jsme byli obklíčeni temnotami a měli zrak plný takové tmy, přece
jsme prohlédli a z jeho vůle jsme zahnali mrak, který nás pokrýval.
Smiloval se totiž nad námi a spasil nás, neboť byl hluboce pohnut, když viděl, jak jsme plni
bludu a záhuby a že nemáme žádnou naději na záchranu, leda skrze něho. A tak nás

povolal z nebytí, neboť chtěl, abychom byli.
Ze starokřesťanské homilie ze 2.století.

Kdykoli přicházíme do kostela, připravme svou duši, aby byla taková, jaký chceme mít
kostel.
Chceš, aby bazilika čistotou jen zářila? Neposkvrňuj svou duši špínou hříchů. Chceš-li, aby
byla bazilika plná světla, Bůh také chce, aby tvá duše nebyla temná, ale aby se stalo, co
říká Pán: aby v nás svítilo světlo dobrých skutků, a tím aby byl oslavován ten, který je
v nebi. Tak jako ty vstupuješ do tohoto kostela, tak chce Bůh vstoupit do tvé duše. Vždyť
on to sám slíbil: Budu přebývat a chodit mezi nimi.
Sv. Cesarius Arleský
Náš program mimo pravidelný pořad bohoslužeb :
Rorátní mše svaté v úterý 3., 10. a 17.12. jsou v 6:00 hod – večerní mše sv. není.
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané v neděli 22.12. v 17:00 hodin –
CANTINO z Mariánských Lázní.
„Půlnoční bohoslužby“ 24.12. : 15:00 h – Chodský Újezd, 16:00 h – Zadní Chodov,
24:00 h – PLANÁ; (možná ještě 22:30 hod – Chodová Planá při zájmu).
25.12. – Boží hod vánoční : 9:00 h – PLANÁ, 11:00 h – Broumov, 14:00 h – Lestkov.
26.12. – Sv.Štěpána : 11:00 h – Dolní Jadruž, 14:00 h – OTÍN (odtučňovací mše).
29.12. – Sv. Rodiny – mše sv. v nedělním pořádku.
31.12. – 15:00 h – Planá – mše sv. poděkování za rok.
1.1.2014 – Panny Marie – Nový rok : 11:00 h – PLANÁ.
3.1. – Planá – 15:30 – adorace a mše sv. poté (setkání na faře).
4.1. – 8:30 h – Tříkrálové koledování pro Charitu.(děti, hlaste se do 22.12. u nás).
5.1. – Zjevení Páně – nedělní pořádek a svěcení vody a darů.
V Plané 17.11.2013 – já ša : 607202127, sasajara@seznam.cz

Otevřený dopis provinciála dominikánů komunistovi Filipovi a
socialistovi Sobotkovi
Areopag /
12. listopadu 2013
Vážení pánové!
Problematika tzv. církevní restitucí byla jedním z důležitých témat vašich volebních kampaní. Přestože
byl přijat zákon o majetkovém vyrovnání a o zmírnění některých křivd způsobených křesťanským
církvím a židovské obci v době komunistické diktatury, a přestože byla jeho platnost potvrzena
Ústavním soudem, stále jste vystupovali proti církvím, zejména římsko-katolické. Ladění vašich
kampaní bylo silně populistické. Argumenty, které jste vznášeli, byly záměrně lživé,
manipulativní a zavádějící. O věcnou diskuzi jste nikdy neměli opravdový zájem, ačkoli církve a
židovská obec k ní byly stále připraveny. Vezmeme-li v úvahu např. pouze fakt, že finanční
kompenzace za nevydaný majetek představuje asi 1,7 promile obvyklého státního rozpočtu, je
zřejmé, že uplatnění zmíněného zákona nemůže ekonomiku České republiky nijak ohrozit. Navíc tyto
prostředky budou vynaloženy ve prospěch kulturních a duchovních hodnot a ve prospěch potřebných.
Podobně je tomu s majetkem, který má být vydán jeho bývalým vlastníkům. Je jisté, že zůstane
v České republice a bude o něj postaráno jistě lépe než doposud.
Vrcholem vašeho tristního počínání jsou události v období samotných voleb. Tři dny před volbami, jak
referovala média, se představitelé ČSSD a KSČM sešli v luxusní restauraci v Praze Dejvicích na
„tajné schůzce“. Na otázku, o čem vedli jednání, pan předseda, stejně jako soudruh předseda
odpověděli, že o církevních restitucích. A jen co se sečetly volební lístky, zavítali komunisté na
poradu do Lidového domu. Když odcházeli, na otázku novinářů komunistický předák znovu odvětil,
že přece o restitucích.
Tato vaše vyjádření poskytnutá médiím jsou opravdu za hranicí dobrého vkusu! Zostuzujete
především sami sebe a nestálo by za to se jimi zabývat, kdyby se jejich dopad týkal pouze vás. Žel
není tomu tak. Praktiky, které tímto zavádíte do politického a veřejného života obecně, mají
devastující vliv na celou společnost. Ze lži a demagogie se pokoušíte učinit politický nástroj a
normální způsob komunikace. Už dříve jste vytrvale vyvolávali zášť vůči věřícím občanům naší
země, veřejně jste podněcovali nenávist ke křesťanským církvím a židovské obci a pokoušeli jste se
omezovat jejich práva a svobodu. V historii bychom jen těžko hledali příklady, kdy se podobné
zhoubné tendence krutě nevymstily nejen jejich protagonistům, ale celku společnosti, a kdy velmi
bolestně nepostihly mnoho nevinných lidí.
Skutečně si myslíte, že občané naší země jsou tak hloupí a eticky pokleslí, aby neprohlédli
nestoudnost vašeho jednání? Chtěli jste snadno získat politickou moc za sliby, že zásadně
zrevidujete přijatý zákon o majetkovém vyrovnání či ho dokonce podrobíte referendu. Sami voliči
vám dali dostatečně na srozuměnou, že téma restitucí nepovažují za hlavní problém, který musí naše
země řešit. Ukazuje se, že u většiny lidí převažuje zdravý cit pro spravedlnost, sociální soudružnost a
společenskou sounáležitost nad nenávistí a perfidní lží. I když se chvíli může zdát, že získala náskok,
stále platí, že lež má krátké nohy.
Se zdvořilým pozdravem

Fr. Benedikt Mohelník OP, Th.D.

Provinciál dominikánů

Milí přátelé,
je potřeba hájit dobrou Boží věc, i když se zrovna nemusíme s druhou stranou hádat.
Jednoduché by bylo označit populistické politické křiklouny za obhájce krádeží bez možnosti
navrácení, lži bez možnosti hájit pravdu a prohlubovatele naprosto zdemoralizované společnosti.
Jenomže oni nejsou schopni jiného náhledu a lásky prostě proto, že k sobě nepustili Kristovo
evangelium, možná jim dokonce někteří z nás špatným příkladem uzavřeli cestu. A tak pojďme
společně, každý svým způsobem v povolání, kterého se mu dostalo, pomoci těmto lidem i národu,
aby mohli vnímat jinak, než dosud a měli šanci na Boží obdarování odpovědět dobrými činy.
Určitě se za vládce, zastupitele a další především modleme.(1 Tm 2,1-4) Bůh chce, aby všichni
lidé byli zachráněni a došli poznání pravdy.
Jš

Předběžná data pro naše setkávání a slavnosti v příštím roce 2014 :
22.2. – 10:00 hod - vikariátní fórum – diskuse a závěry z farností.
12.3. - Popeleční středa + 17.4. - 21.4. – Velikonoce
17.5. – fórum laiků v Plzni s biskupem a kněžími.
7.6. - 14:30 hod – Záhoří – Chlebomáslové slavnosti
15.6. - 11:00 hod - Zadní Chodov - Nejsvětější Trojice
29.6. - 11:00 hod - Chodová Planá – sv. Jan Křtitele - pouť
5.7. - 10:00 hod - Lestkov - sv. Prokop – pouť
24. – 27.7. – „Svatoannenské kolečko“ – čt. 15:00 – Vysoké Sedliště, pá 10:00 – Sv. Anna
s rodáky a odpol. 14:30 h – Brod n.T. so
9:30 – Domaslav,
11:00 – Michalovy Hory,
12:30 - Broumov,
14:00 - Štokov a
15:00 - Kyjov.
Neděle – 10:00 – Sv. Anna – svoz všech a
16:00 – Chodová Planá.
17.8. – 9:00 hod – Planá - Nanebevzetí P.Marie
24.8. - 15:00 hod – Pístov – sv. Bartoloměje
7.9. - 11:00 hod – Dolní Jadruž,
13.9. – 11:00 – Otín ? 14.9. – 11:00 – Chodský Újezd
Další akce jistě budou a změny jsou vyhrazeny, přesto si zaznamenejte do svého kalendáře.

NEDĚLE
Mše svaté
Pondělí
Úterý

Středa-Čtvrtek16,30
Pátek

Sobota

Pravidelné bohoslužby a setkání:
9:00 PLANÁ
11:00 Chodský Újezd
14:00 Chodová Planá
15:30 Zadní Chodov
17:00 modlitební společenství v Chodové Plané
15:00
16:00
17:00

Děti na faře – zpěv, výuka, hra
Modlitby matek – fara
Čas pro vás!-v jinou dobu domluvou.
Mše sv. v kostele Planá
Služba duchovního ve vězení Kynšperk n.O.
(tel.352306207).
1.pátek měsíce - adorace a mše sv. – Planá
Dle domluvy bohoslužby v okolí
Sv.Anna- 3.sobota měsíce 17 hod.

- duben až říjen.

K farnosti Planá patří též obce: Chodová Planá, Chodský Újezd, Zadní Chodov, Broumov, Brod
nad Tichou, Vysoké Sedliště, Otín, Lestkov, Domaslav, Michalovy Hory, Boněnov, Pístov
s kostely v nich, kde se konají bohoslužby po předchozím ohlášení a o poutích. Klíče od kostelů u
nás, nebo u správců v místě.
„Po cestě Tvých ustanovení běžím, srdci mému volnost poskytuješ.“ (Žalm 119,32)
Předvánoční duchovní obnova se svátostí pokání se koná na faře
v sobotu 14.prosince od 10:00 hod se zpěvy a občerstvením.
já ša s + vám.

