25. Sv. Anna
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Anna Svatá - poutní kostel
duben až říjen – českoněmecké mše svaté - každou třetí sobotu v měsíci v 17:00 hodin :
21.6., 16.8.,
20.9., 18.10.

24. – 27.7. 2014 – „Svatoannenské kolečko“
Čtvrtek 24.7. v 15:00 h – Vysoké Sedliště,

Pátek 25.7. v 10:00 h – poutní mše svatá s rodáky a biskupy
Rudolfem Voderholzerem a Františkem Radkovským
u příležitosti oslavy 25. pouti na Sv. Annu.
(předtím pěší pouť z Mähringu a v 9:15 h procesí z náměstí v Plané).

a odpol. 14:30 h – Brod n.T – Sv. Jakub
Pátek 25.7. Svatá Anna
10.00 – 20.00 jarmark (v okolí penzionu na Sv. Anně)
Výtvarné dílny pro děti, pohádka, hudební vystoupení, divadlo
Na místě zajišťuje KOS Planá
19.00 koncert v poutním kostele Sv. Anny
Andrea Brožáková Fridová – soprán / Markéta Schley Reindlová – varhany
Vstupné 120,- / 80,- Kč
21.15 Barokní ohňostroj před kostelem Sv. Anny
Neděle 27. 7. Brod nad Tichou
14.00 – 16.00 otevřený kostel v rámci akce „barokní krajina“
16.00 – koncert barokní hudby (akordeon pan Pohořelý a pan Pilný)

Sobota 26.7. - 9:30 h – Domaslav – sv. Jakub
11:00 h – Michalovy Hory,
12:30 h - Broumov- sv. Anna,
14:00 h - Štokov a
16:00 h - Kyjov.

Neděle 27.7.v 10:00 h – Sv. Anna – česká pouť,
svoz všech farností, občerstvení zde a
16:00 h – Chodová Planá (německá mše sv. rozloučení).

Společná pouť Plzeňské diecéze a německých katolíků
31.5.2014 v Neukirchen biem Heiligen Blut.
Kontakt: P.Mgr. Jaroslav Šašek – 607202127, sasajara@seznam.cz

Další setkávání do září 2014 :
Pátek 1.8. – 16:30 h – Planá – adorace + mše svatá + spolčo
Neděle 10.8. – 9:00 h – křest Lenky v Plané
Pátek 15.8. – 17:00 h – Planá – mše sv. Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 17.8. – 9:00 h – Planá poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 24.8. – 15:00 h – Pístov – poutní slavnost sv. Bartoloměje –
(svoz farností: Ch.Planá, Z.Chodov, Ch.Újezd, kde není mše sv.)
Neděle 7.9. – 11:00 h – Dolní Jadruž – poutní mše sv. Narození P.Marie (není Ch.Újezd)
Neděle 14.9. – 11:00 h – Chodský Újezd – poutní mše sv. Povýšení Sv.Kříže
(svozy ze Z.Chodova a Ch.Plané, kde není mše sv.)

Dětem – rodičům – učitelům:
Dovolujeme si pozvat nejprve děti, a to po prázdninách každé úterý od 15,00 – do 15,45 hod
na faru v Plané. Budeme si v rámci setkání povídat, zpívat, hrát a něco se naučíme o sobě a o
Bohu.
Setkání s těmi, zvláště mladými, kteří se občas chtějí podělit mimo kostel, se koná každý
první pátek v měsíci ve farní jídelně od 17,30 hod (po mši svaté a adoraci, které začínají
v kostele vždy v 16,30 hod). Těšíme se na vás při čaji a kytaře.
Sestra Scucci – řeholnice, která zpívá
Itálie. Pětadvacetiletá italská řeholnice Cristina Scucci na sklonku
minulého týdne vyhrála pěveckou soutěž italské státní televize The
Voice of Italy. Ve finále se zpívající voršilka v černém řádovém hábitu
prosadila proti třem dalším konkurentům, mimo jiné hitem What a
feeling. Poté, co se dozvěděla o svém vítězství, postarala se o další
překvapení. Požádala publikum a ohromeného moderátora, aby se
všichni společně pomodlili Otče náš. Sestra Cristina tak v usebrání
poděkovala Tomu, koho chtěla do televize vnést. Evangelizace byla
totiž od samého počátku jejím jediným cílem, vysvětlila řeholnice na
následné tiskové konferenci, na kterou ji doprovázela její
představená: “Nic takového jsem nečekala. Chtěla jsem pouze
vyzpívat, že jsem potkala Ježíše. Mám dar od Boha, který jsem nyní použila, abych
vyslovila, že mne Bůh o nic nepřipravil”, prohlásila sestra Cristina.
Již první vystoupení rodačky ze sicilské Ragusy v soutěži pěveckých talentů v březnu
tohoto roku vzbudilo vlnu nadšení ( její nahrávky na videoportálu youtube shlédlo více
než 50 milionů uživatelů), ale také množství polemik v rámci církve i navenek. Z
Vatikánu nicméně na adresu mladé řeholnice zazněla chvála. Prostřednictvím tvítových
poselství ocenil její neobvyklé angažmá ve světské sféře kard. Gianfranco Ravasi. “Tak to
má být! Kéž by to tak dělali mnozí další!”, napsal předseda Papežské rady pro kulturu.
Pěveckou dráhu sicilské voršilky podrobně sledoval také list italských biskupů Avvenire.
Více než vítězství v klání talentů ovšem vyzdvihuje vítězství její spontánnosti, ryzosti a
přirozenosti. Sestra Cristina, která koncem července obnoví své časné sliby, totiž i
nejzavilejším kritikům dokázala, že není zpěvačka, převlečená za jeptišku, ale řeholnice,
která zpívá, míní Avvenire.

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.
Pán Bůh zaplať všem, kteří nám pomáháte také finančně, abychom mohli
zaplatit naši povinnou spoluúčast při opravách. – č.ú.:1500920/8030.
jš

