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FAHRPLAN
Něco jako nepravidelný věstník katolíků
v Plané a okolí.
Naše setkávání mimo pravidelný pořad v létě 2019:
Neděle 16.6. : 11:00 hod – Zadní Chodov – pouť Nejsvětější Trojice s modlitbou na hřbitově
předtím a svozy z Ch. Plané a Ch.Újezda, kde nejsou bohoslužby
Neděle 22.6. : 11:00 hod – Chodová Planá – pouť sv. Jana Křtitele se svozy z Ch.Újezda a
Z.Chodova, kde nejsou bohoslužby
Sobota 29.6. : 13:00 hod - Lom u Stříbra – poutní mše sv. Petra a Pavla se sborem
Pátek 5.7. :

16:30 hod – Adorace, mše sv. Cyrila a Metoděje, spolčo na faře.

Sobota 6.7.: 10:00 hod – Lestkov – pouť sv. Prokopa – ekumenická mše sv.
Svatoanenské kolečko - 30. Výročí poutí na Sv. Annu
Čtvrtek 25.7. : 15:00 hod – Vysoké Sedliště – českoněmecká mše sv., občerstvení.
Pátek 26.7.:

9:15 hod – procesí z nám. Svobody v Plané s kapelou a růžencem.

10:00 hod – SVATÁ ANNA - českoněmecká mše sv. s biskupy TomášemHolubem a Rudolfem
Wodelhorzerem a poutníky z Německa i Čech a s občerstvením poté v parku pod kostelem
14:30 hod – Brod n.T. – poutní německá mše sv. Jakuba s občerstvením poté.
Sobota 27.7. : 10.00hod – Domaslav – českoněmecká mše sv. Jakuba a program Treffen
12:30 hod – Broumov – českoněmecká mše sv.- sv. Anna
14:00 hod – Štokov– českoněmecká mše sv. – posvícení
17:00 hod – Kyjov – německá mše sv. u kapličky
Neděle 28.7. . 10:00 hod – SVATÁ ANNA - česká poutní mše sv. se zpěvy
a občerstvením poté zdarma pro všechny, + svozy z obcí, kde není mše sv.
16:00 hod – Chodová Planá – německá mše sv. na závěr poutí
s opatem O.Filipem Lobkowiczem

Další setkávání (do vašeho kalendáře k milé vaší účasti).
Pátek 2.8. : 16:30 hod – Adorace, mše sv., spolčo na faře
Sobota 17.8.: 17:00 hod – Svatá Anna – českoněmecká mše sv.
Neděle 18.8.: 9:00 hod – PLANÁ – poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie se svozy z obcí,
kde není mše sv.
Neděle 25.8. . 15:00 hod – Pístov – poutní českoněmecká mše sv. Bartoloměje se svozy z Ch.
Újezda, Z. Chodova a Ch. Plané, kde není mše sv.
Předběžná data pro nás všechny:
sobota 14.9. – Diecézní pouť v Teplé (80 let biskupa Františka) celodenní program;
neděle 15.9. – Chodský Újezd – českoněmecká pouť Povýšení sv. Kříže se svozy z Ch. Plané a
Z. Chodova, kde není mše sv.
sobota – 21.9. – 17 h – Sv. Anna;
Sobota 28.9. – 11 hod – Michalovy Hory – poutní mše sv. se zpěvy a občerstvením u Libora
Jak je to s Michalkami? – podruhé jsme neprošli do PZAD (dotační program záchrany
architektonického dědictví) – budeme žádat znovu, menší opravy budeme muset asi udělat
co nejdříve sami – nevzdáváme to. Díky vám a benefičním koncertům a Ch. Plané máme
schopnost disponovat podílem a menšími opravami.
A co biřmování ? – někteří se rozhodli, že zatím ne, další v individuální přípravě půjdou ke
svátosti v neděli 13. října v Kladrubské katedrále.
A Chodovka ?–jelikož bohoslužby jsou zde o pouti 22.6.a pak závěr sv. Anny 28. 7. , tak další
první neděle v 15:30 hod bude až 1.9., jinak o prázdninách nic dalšího.
A úterky v Plané? – je to trochu i na vás o prázdninách. Vím, že tu být nemohu 25.6., 6.8.,
27.8., takže buď o prázdninách úterky vynecháme, nebo zbývající budou mše sv. jako
obvykle. První pátky zůstávají od 16:30 hod s Adorací, mší sv. a spolčem na faře vždy.
A co se opravuje? – něco málo v Zadním Chodově (kříž), v Chodové Plané – (krov
presbytáře), v Domaslavi (co spolek zmůže), v Brodu n.T.(interiér-restaurování pokračuje),
Sv. Anna (drobnosti – pódium oltáře, začištění a plán revitalizace interiéru – dost složitý, ale
začne se v presbytáři), Planá (farní fasáda, podsedáky do kostela, a co s revitalizací a
výmalbou interiéru – opět velmi složité díky restaurátorskému průzkumu také dost drahé
s menší možností dotací, než na exteriér). Jinak – snad se necháváme opravit do původní
podoby jako nové stvoření samým Pánem my sami! O to jde.
A účelové sbírky ? – byly tyto odvody: 3.970 Svatopetrský haléř, 1.302 Na Svatou zemi,
5.790 Na křesťany Blízkého východu – Sýrie atd.
sasajara@seznam.cz, t. 607202127, v Plané ne 7.6. -11.6. 2019 – já ša

K meditaci ve vaší klidné chvíli ze samizdatu 1978 Teologický sborník:
„Je nám známý jako neznámý; jemu se podobáme nejvíce, jemu se podobáme nejméně. Je
svrchovaně sdělitelný a svrchovaně nepřístupný. Je Pán, je Otec, prohlédá nitro a nezná nic
jiného. Dává se tak, že přitahuje, je nekonečná láska, která všechno dává a nic nepřijímá. Je
velkorysost sama. Je milosrdný, protože je spravedlivý. Je trpělivý a věrný, protože je
neměnný. Je mírný, protože je mocný a blízký. Je svatý, velký, odloučený. Je nekonečné ticho
a jeho slovem povstávají světy. Má jedinou myšlenku a každá myšlenka pochází z něho. Je
Bůh. Je sám. Jest. Stvořil nás k svému obrazu a jakoby k svému podobenství. A Slovo se stalo
Tělem. Poznává zlo jen skrze dobro, které chtěl. A přebýval mezi námi, a viděli jsme jej
plného milosti a pravdy.“ (Jacques Loew OP – Duchovní cvičení).
Modlitba: Nekonečný obzore všeho….. což to není všechno, co lze o Tobě vyzpívat? Jaký
hymnus Tě vypoví ? Který jazyk ? Žádné slovo Tě nevyjádří…

Nástin kosmické Kristologie Teilharda e Chardina SJ (+1955):
Vesmír vznikl z bodu Alfa. Jeho základní vlastností je vývoj. Ten probíhá „zavinováním,
zhušťováním, a sbíháním“ ve třech sférách: hylosféře, biosféře a neosféře (tj. svět hmoty
neživé, živé a v člověku). Energie, která tento vývoj působí, je duchovní a jí svět spěje
harmonizací k bodu Omega – ke Kristu – vtělenému Bohu.
Kosmickou Kristologií vyvozuje Teilhard ze tří vět Písma sv.: „On je dříve, než všechno ostatní
a všechno trvá ál jen skrze něho.“(Kol 1,17). „Vy jste skrze něho přidruženi k jeho plnosti“(Kol
2,10). „Všecko a ve všem je Kristus.“(Kol 3,11). – Vesmír je kristifikován a Kristus je zde
současně historický, universální a ideální. Přivádí vesmír k zralosti. Svět je tím krásnější,
velebnější, organičtější,neboť okouzlující jasností vyzařuje jako společné srdce všech věcí
Kristus, jeho nejvnitřnější svět a zároveň nekonečně vzdálený. (mj. Můj vesmír – slovensky).

11.6.2019-Demonstrace

P. Krzysztofa Dędka ve funkci generálního vikáře Diecéze plzeňské vystřídá od 1.
září 2019 P. Jakub Holík, farář baziliky sv. Prokopa v Třebíči.
P. Jakub Holík se představuje : Pocházím z Brna, kde jsem se narodil v roce 1971 a
vyrůstal v rodině se 3 sourozenci. Od dětství jsem žil v prostředí křesťanské víry jak v rodině,
tak v brněnských farnostech. Na gymnáziu jsem se rozhodl vydat cestou ke kněžství. Studoval
jsem nejdříve v Teologickém konviktu v Litoměřicích, pak pět let v Římě a v roce 1997 jsem
byl v Brně vysvěcen na kněze…… devět let v Třebíči jako farář a také čtyři roky jako
spirituál církevního gymnázia. Byl jsem zapojen i do duchovní asistence Oblastní charity ve
Žďáru i v Třebíči, od roku 2011 jsem členem Kněžské rady brněnské diecéze…. Modleme
se za něho a naši diecézi!

Knižní tipy z naší farní knihovny :
Postel, hospoda, kostel - Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková
Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Studium
Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít,
dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě
je jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak
zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že
u nás nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho podobných otázek.
Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské
vztahy, život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých předsudků a
zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí.
Neboj se vrátit domů - Aleš Palán, Marie Svatošová
Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem.
Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme?
Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí
zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného
konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů
„Neboj se vrátit domů“ zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie
Svatošová.
Rozhovor
s
ní
vede
spisovatel
a
novinář
Aleš
Palán.
Právě Svatošová před lety přišla s myšlenkami hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo v
Červeném Kostelci iniciovala první český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po
republice s hospicovými přednáškami a je rádkyní hospicům nově vznikajícím. Marie
Svatošová v knize mluví také o své rodině, studiu medicíny, vlivu, jaký na ni měl P. Ladislav
Kubíček či o svém trapistickém fan clubu.
V mnoha hospicích najdeme citát: „Našim cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny.“
Autorka tohoto výroku Marie Svatošová dokázala životem naplnit celý svůj život. A nejen
životem, také smyslem a neokázalou službou.
„Nikdy bych nečekal, že by se o smrti dalo mluvit pozitivně. Paní doktorka Svatošová to
dokáže. Nechci říct, že se po rozhovoru s ní budete na smrt těšit, ale nebudete se jí tolik
bát,“ říká k obsahu knihy herec a moderátor Marek Eben. „Nicméně přeji všem pevné
zdraví,“ dodává.

