až k novému roku 2020.
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Dušičkové pobožnosti a další setkávání + advent a vánoce 2019.
Pátek 1.11. – 16:00 hod – Hřbitov Planá – Dušičková pobožnost na hřbitově,
mše sv. poté v ca 16:40 hod a spolčo mládež-stářež.
Sobota 2.11- 10:00 hod – Dušičkové pobožnosti s farářem, který vás vezme
autem po dalších hřbitovech na území farnosti: Brod, Nahý Újezdec, Lestkov,
Pístov, Domaslav, Michalovy Hory – kdo chce, ať nastoupí….
Neděle 3.11.– Dušičkové pobožnosti v Ch. Újezdě- 10:40 h, v Z. Chodově –
13:40 h a v Ch. Plané v 15:00 h a mše svaté poté v pravidelný čas.
Sobota 9.11. – Setkání Pastoračních rad farností Plzeňské diecéze v Liticích.
Sobota 16.11. – Oslava svobody v Praze, v Plané, ale také ve Frankfurtu n.M. při
sázení lípy a dalších programech.

Neděle 17.11. – 9:00 hod – mše sv. pouze v Plané, lidé z dalších míst,
kde nebude mše svatá mohou přijet. Zastupuje kněz P. Ing. Mgr. Pavel Fořt,
farář Jaroslav byl povolán Českou školou ve Frankfurtu n.M. ke sloužení mše sv.
(čs.německy) v Kaiserdomu (kde Karel IV. 1456 udílel Zlatou bulu ke korunovaci
panovníků). Zároveň blahopřejeme a žehnáme Ing. Jiřímu Ťupovi, akolytovi
k jeho významnému jubileu.
6.12. – 16:30 hod – adorace, mše sv. a spolčo mládež-stářež.
7.12. – 9:30 hod - Adventní duchovní obnova s koncertem po obědě +
příležitosti ke svátosti pokání.
Úterky 3.12., 10.12. a 17.12. - 6:00 hod – Rorátní mše svaté v Plané (nebudou
mše sv. v 16:30 hod).
Úterý 24.12. – Štedrý den před Narozením Páně – „půlnoční bohoslužby“:

14:00 h – Lestkov – pozdravení u Evangelíků;
15:30 h – Chodský Újezd;
21:00 h – Zadní Chodov;
22:30 h – Chodová Planá a 24:00 h – PLANÁ.
Středa 25.12. – Boží hod vánoční – Narození Páně – 11:00 hod – PLANÁ –
mše svatá a do 12:30 hod otevřený kostel k návštěvě jesliček!!!

Čtvrtek 26.12. – Sv. Štěpána – 14:30 hod – OTÍN – „odtučňovací mše“ + koledy.
Neděle 29.12. – 9:00 hod – Planá – Sv. Rodiny – mše svatá s obnovením
manželských slibů. Dále mše sv. v dalších kostelích.
Úterý 31.12. – 15:00 hod – Planá – děkovná bohoslužba za uplynulý rok.
Středa 1.1.2020 – 11:00 hod – Planá; P. Marie, Matky – mše sv. začátku roku.
Pátek 3.1. – 16:30 hod – adorace, mše sv. a spolčo mládež-stářež.
Sobota 4.1. (event.. ještě 11.1.) – 9:30 hod – Tříkrálová koleda v Plané a okolí
– koledníci, hlaste se včas a také dospělí průvodci sbírky pro Charitu.
Odměna bývá sladká!
Neděle 5.1. – mše sv. v nedělním pořádku s žehnáním darů vody, křídy, kadidla.
Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí
Zdanění církevních restitucí se ruší. Rozhodl o tom v úterý 15.10. senát Ústavního
soudu (ÚS) se soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou. Podle zákona s účinností od
začátku ledna 2020 měly z finančních náhrad církve platit devatenáctiprocentní daň.
Verdikt oznámil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, přičemž odůvodnění
následně přednesl soudce Jirsa, který řeč paragrafů převedl do laicky srozumitelného
rozhodnutí. Podle soudu bylo porušeno legitimní očekávání církví, které v souvislosti
s restitucemi měly. Snížení restituční náhrady bylo podle ÚS nelegitimní. Podle ÚS se
stát prohlásil za dlužníka a jako takový nemohl následně měnit pravidla. Schválením
zákona se stát rovněž dopustil retroaktivity, která je v tomto případě
nelegitimní.„Nešlo o čestný úmysl naplnit pokladnu, ale o něco jiného,“ uvedl Jirsa s
poukazem na to, že vláda chtěla primárně snížit církvím finanční náhrady.
Dnešním nálezem Ústavní soud vyslal jasný signál do společnosti, že
stát není všemocný a nemůže si vůči občanům a organizacím dovolit
úplně cokoliv. Navrhovatelé z řad poslanců i senátorů verdikt přivítali. „Vítám
rozhodnutí Ústavního soudu a zrušení zdanění církevních náhrad. I rychlost, s jakou
Ústavní soud rozhodl, ukazuje, že věc byla zcela jasná,” uvedl v reakci Marek Benda
(ODS). „Dnešním nálezem Ústavní soud vyslal jasný signál do společnosti, že stát
není všemocný a nemůže si vůči občanům a organizacím dovolit úplně cokoliv. Jsem
rád, že Ústavní soud potvrdil, že smlouvy se mají dodržovat. A to i když je jednou ze
smluvních stran sám stát,“ uvedl k nálezu senátor Zdeněk Hraba. Zdanění finančních
náhrad prosadila vládní koalice ANO a ČSSD s komunisty a SPD, která ve Sněmovně
přehlasovala veto Senátu. Pro komunisty byla otázka zdanění náhrad jednou z
podmínek pro podporu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Senátoři
poukazovali na nepřípustnou retroaktivitu normy i na fakt, že může být narušeno
legitimní očekávání církví, jimž stát v rámci narovnání slíbil vrátit nemovitý majetek
v hodnotě zhruba 75 miliard a během 30 let vyplatit 59 miliard korun finančních
náhrad navýšených o inflaci. Vedle vyplácení náhrad dochází k postupnému snižování
příspěvku státu na činnost církví. Po roce 2030 tak již stát nebude na jejich chod
přispívat. Náhrady stát vyplácí od roku 2013 na základě zákona o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který byl přijat o rok dříve.

V sobotu 16. 11. 2019 se uskuteční EXTERNÍ VÝUKA, při níž ZASADÍME
LÍPU v parku Rotschildů ve Frankfurtu.
V neděli 17. 11. 2019 uspořádáme ČESKOU MŠI v Dómu ve Frankfurtu. Jakmile
doladíme poslední detaily tohoto víkendu, zveřejníme informace.

Kaiserdom (Kostel svatého Bartoloměje) se nachází vedle Römerbergu a je perlou
historického centra města. Pro vývoj Evropy měl velký historický význam, protože tento
kostel byl místem volby německých králů a římských císařů Svaté Říše Římské. Tato funkce
byla kostelu připsána na základě Zlaté Buly Karla IV. z roku 1356. V letech 1562 až 1792 se
konalo ve frankfurtském domu deset korunovací císařů. Původně byli císaři korunováni ve
Svatopetrské katedrále v Římě. Podle Zlaté buly Karla IV. byl od roku 1356 místem
korunovací určen Frankfurt. Královské volby se od pozdního středověku konaly ve Volební
kapli, přistavěné jižně k chóru, která jinak sloužila jako knihovna. Pro volbu byl určen zvláštní
otlář a sem stolic, které byly při volbách pokryty červeným sametem. Mezi kurfiřty, kteří
panovníka volili, byli zprvu tři duchovní – mohučský arcibiskup jakožto první kancléř za
Německo, kolínský arcibiskup jakožto první kancléř za Itálii a trevírský arcibiskup za
Burgundsko – a čtyři světské osoby, mezi nimiž byl český král.
Modlitba za jednotu křesťanů: Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby
všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom
bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a
statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám,
abychom se bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále
stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš a těmi
prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež
vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.

SVATÁ RODINA
„…Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li
kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a
budu s ním večeřet a on se mnou.“
Zj. 3,20

Kdysi se prostíralo na vánoce o jeden talíř navíc, stejně jako to dělali Židé o svých svátcích.
Ten talíř navíc byl pro hosta, pro příchozího, pro proroka Eliáše, který byl očekáván.
Otevřené dveře znamenají otevřené srdce a to nám někdy trochu schází. Rabi Mendel
z Kotsku říkal: „Bůh bydlí tam, kam ho člověk vpustí.“ A V Kristu nás přijímá
bezpodmínečně, bez výčitek a zahanbování, tak, jako své učedníky, které s ranami na rukou a
nohou a probodeným bokem oslovil: „Pokoj vám“. Amen.
BŮH MŮŽE A CHCE KONAT NOVÉ VĚCI
Pánem našeho života a potažmo i těchto Vánoc je Bůh! Nikoli představy o Vánocích,
nikoli neporušená linie tradic. Možná by proto nebylo špatné se zastavit. Odevzdat
své plány na splnění tisíce a jedné drobnosti nebo svou otupělost a strach Bohu a
připojit se k Mariinu: „Jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova“ (Lk 1,38).
Toto není pasivita, ale postoj očekávání a připravenosti. „Dávám ti, Pane, prostor,
abys ty jednal v mém životě.“
A Bůh může a chce konat nové věci! Chce se nově narodit i ve tvém srdci. Nevadí
mu chlív tvých slabostí. Jediné, co mu brání je tvůj pocit vlastní důležitosti
a nepostradatelnosti, tvůj strach anebo to, že od letošních Vánoc už vůbec nic
nečekáš…
S prosbou o Tvoji modlitbu žehná farář já ša – sasajara@seznam.cz - t. 607 202 127.

