– k poutím a dovolené 2015.
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.

Během prázdnin nebudou, vyjma 26.7. v 16 hod, mše svaté v Chodové Plané
o nedělích.

Setkávání mimo pravidelný pořad ve farnosti PLANÁ a okolí.
4.7. – sobota – 10,00 h – Lestkov- pouť sv.Prokopa
– ekumenická bohoslužba.
„Svatoanenské kolečko“:
23.7.- čtvrtek – 15,00 h – Vysoké Sedliště – čs.něm. mše svatá
24.7.-pátek – Planá náměstí – 9,15 h –procesí na Sv.Annu a zde
v 10,00 h německočeská mše svatá,
14,30 h – Brod nad Tichou – 25. pouť sv.Jakuba
25.7. – sobota – 9,30 h – Domaslav (pouť sv.Jakuba),
11,00 h –Michalovy Hory – mše sv.-setkání rodáků,
12,30 h – Broumov – mše sv.-setkání rodáků,
14,00 h – Štokov – mše sv.-setkání rodáků a
17,00 h – Kyjov – kaple- mše sv. setkání rodáků
26.7. – neděle:10:00 h – Svatá Anna – poutní česká mše sv. se
svozem z ostatních farností a občerstvením poté na místě.
16,00 h – mše sv.- Chodová Planá - setkání rodáků
(opat P.Filip Lobkowicz OPraem.)
A dále:
16.8. – neděle – 9,00 h – PLANÁ – poutní mše sv. Nanebevzetí P.Marie
23.8. – neděle – 15,00 h – Pístov – pouť sv.Bartoloměje
(svoz z Ch. Plané a Z. Chodova)

Parkování u kostela Nanebevzetí P.Marie v Plané.
V duchu Občanského zákoníku lze parkovat u kostela, podobně jako
u školy, k níž je značka o zákazu vjezdu s popiskou stanovena.
Popiska s delším textem by byla nesrozumitelná. Tedy parkování pro
každého, kdo má co činit v kostele, nebo v budově fary v Plané!!!

Pojďte si s námi zazpívat…
Kdo z vás, milí přátelé a sousedi, by si chtěl občas zazpívat na kůru
plánského kostela Nanebevzetí P.Marie, je velmi vítán. Chceme
utvořit malý sboreček, a tak si o tom s vámi rádi promluvíme v neděli
po hlavní mši svaté kolem 9:50 hod u vchodu kostela.
Marek a Honza

Odešel bývalý duchovní správce, který v Plané působil ca 5 let,
P. Mgr. Vladimír Cyril Hron. Zemřel náhle ve svém bytě
v Chodském Újezdě 28.5.2015 ve věku nedožitých 61 let. Věčné
odpočinutí dej mu, Pane a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá ve
Tvém svatém pokoji. Amen. Je pohřben v Jihlavě v hrobce Minoritů.
Diecézní pouť opět v TEPLÉ – v sobotu 5. Září 2015 s celodenním
programem, občerstvením, mší svatou, příležitostí sv.pokání.
Astronaut E. A. Cernan o Bohu - Tento náš svět vypadá z Měsíce velmi
mírumilovně, úchvatně. Odtud nejsou vidět žádné hranice - náboženské,
politické, rasové. Jediné rozpoznatelné hranice jsou ty, které stvořil Bůh řeky, jezera, pohoří, mořské pobřeží. Až na Měsíci jsem si uvědomil, že
všichni žijeme na jediné nedělitelné planetě. Hovoříme různými jazyky,
máme různé bohy, ale všichni stejně cítíme bolest, štěstí, hlad, uspokojení
z dobře vykonané práce. V tom podstatném jsme si všichni podobní...
...Dodnes nevíme, jak vlastně Země vznikla, netušíme, jaký je další osud
vesmíru. Naše mysl je příliš limitovaná, tato tajemství dokážeme
předběžně řešit jen díky náboženství. Jsem však optimista a pragmatik,
nevěřím, že lidstvo zahyne v katastrofě, kterou samo vyvolá. Nejsme však
ani fatalista a věřím, že jsme se do tohoto světa dostali pomocí Boha,
abychom tu na Zemi uskutečňovali to, po čem toužíme. Zatím se nám to
příliš nedaří. Jsme slabí, nejistí, chybějí nám duchovní nástroje na dosažení
našich tužeb. Bůh nám však drží palce, a proto nás vybavil čímsi úžasným:
je to mozek a duše, tedy lidský duch. Pozorujeme, že se vyvíjejí nesmírně
výkonné počítače, tvoří se umělá inteligence. Čím dál víc částí lidského
organismu se dá nahradit. To je skvělé! Jsem nadšen vědeckým pokrokem,
ale vím a pevně věřím, že jednu část člověka nenahradíme nikdy. Je to
právě duch. My sami bychom neuměli vybudovat vesmír, v kterém
bychom mohli žít. Bůh je doopravdy skvělý inženýr..."
V Plané 15.6.2015 – já ša - 607202127, sasajara@eznam.cz

