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Misie zdaleka nejsou jen záležitostí Afriky… Je to šíření víry, které je tolik 

potřebné i v naší zemi! Víra a její prohloubení je důležitá v životě každého 

z nás. Dejme do pořádku svůj život! 

 

Bez víry, bez Boha je i milionář chudákem…  



 

 

MISIE JALUBÍ 

NEDĚLE 

20. 10. 

10,30 Mše svatá 

15,30 misijní hra „Hon za klíči k pokladu“, sraz i zakončení:  

NA PÁLENICI 

18,00 požehnání a kázání 

PONDĚLÍ 

21. 10. 

9,00 - 11,00 setkání maminek (fara) 

14,00 promluva o duchovním životě následuje adorace do 17,30  

17,30 růženec  

18,00 Mše svatá po ní stavovské kázání pro ženy 

Mše svatá pro děti 17,30 (pálenice) 

Mše svatá pro mládež 19,00 (pálenice) 

ÚTERÝ 

22. 10. 

 

14,00 promluva o duchovním životě, následuje adorace do 17,30 

17,30 růženec  

18,00 Mše svatá po ní stavovské kázání pro muže 

Mše svatá pro děti 17,30 (pálenice) 

Mše svatá pro mládež 19,00 (pálenice) 

STŘEDA 

23. 10. 

9,00 - 11,00 setkání maminek (fara) 

13,00 – 15,30 SVATÁ ZPOVĚĎ 

14,00 promluva o duchovním životě následuje adorace do 17,30 

17,30 růženec 

18,00 Mše svatá po ní KAJÍCÍ PROCESÍ ke kříži u Fajkusů, 

svíčky a pochodně s sebou 

ČTVRTEK 

24. 10. 

 

13,00 – 16,30 SVATÁ ZPOVĚĎ   
14,00 promluva o duchovním životě následuje adorace do 17,30 

17,30 růženec  

18,00 Mše svatá po ní stavovské kázání pro manžele 

19,00 – 20,00 SVATÁ ZPOVĚĎ 
Mše svatá pro děti 17,30 (pálenice) 

Mše svatá pro mládež 19,00 (pálenice) 

PÁTEK 

25. 10. 

9,00 - 11,00 setkání maminek (fara) 

14,00 promluva o duchovním životě následuje adorace do 17,30 

růženec  

18,00 Mše svatá po ní stavovské kázání pro rodiče  

Mše svatá pro děti 17,30 (pálenice) 

Mše svatá pro mládež 19,00 (pálenice) 

Noční adorace 21-01 h (příležitost ke sv. zpovědi) 

SOBOTA 

26. 10. 
15,00 mše svatá se stavěním misijního kříže  

(schody od hřbitova) 



 

MISIE TRAPLICE SUŠICE 

NEDĚLE 

20. 10. 

7,30 Mše svatá 

14,30 misijní hra „Hon za klíči 

k pokladu“, sraz i zakončení: NA 

HASIČÁRNĚ 

16,30 požehnání a kázání 

15,00 misijní hra „Hon za klíči 

k pokladu“, sraz PŘED 

OBECNÍM ÚŘADEM, 

zakončení tamtéž 

17,15 požehnání a kázání 

PONDĚLÍ 

21. 10. 

14,30 – 18,30 adorace 

18,30 růženec 

19,00 Mše svatá po ní stavovské kázání 

pro ženy 
Mše svatá pro děti: 15,00 (obecní úřad) 

Mše svatá pro mládež: 17,00 (obecní 

úřad) 

13,00 – 16,30 adorace 

16,30 růženec 

17,00 Mše svatá po ní 

stavovské kázání pro ženy 

Mše svatá pro děti 16,00 
(obecní úřad) 

ÚTERÝ 

22. 10. 

 

14,30 – 18,30 adorace 

18,30 růženec 

19,00 Mše svatá po ní stavovské kázání 

pro muže 
Mše svatá pro děti: 15,00 (obecní úřad) 

Mše svatá pro mládež: 17,00 (obecní 

úřad) 

13,00 – 16,30 adorace 

16,30 růženec 

17,00 Mše svatá po ní 

stavovské kázání pro muže 

Mše svatá pro děti 16,00 
(obecní úřad) 

STŘEDA 

23. 10. 

14,30 – 18,30 adorace 

18,30 růženec 

19,00 Mše svatá po ní KAJÍCÍ 

PROCESÍ ke kříži pod školou, 

svíčky a pochodně s sebou 

Mše svatá pro děti: 15,00 (obecní úřad) 

Mše svatá pro mládež: 17,00 (obecní 

úřad) 

13,00 – 16,30 adorace 

16,30 růženec 

17,00 Mše svatá po ní 

KAJÍCÍ PROCESÍ ke kříži 

„nad chaloupkami“ (za 

obecním úřadem), svíčky a 

pochodně s sebou 

Mše svatá pro děti 16,00 

(obecní úřad) 

ČTVRTEK 

24. 10. 

 

14,30 – 18,30 adorace,  

18,30 růženec 

19,00 Mše svatá po ní stavovské kázání 

pro manžele  
Mše svatá pro děti: 15,00 (obecní úřad) 

Mše svatá pro mládež: 17,00 (obecní 

úřad) 

13,00 – 14,30 adorace,  

14,30 – 16,30 SV. ZPOVĚĎ 

16,30 růženec 

17,00 Mše svatá po ní 

stavovské kázání pro manžele 

Mše svatá pro děti 16,00 
(obecní úřad) 

PÁTEK 

25. 10. 

14,30 – 18,30 adorace 

18,30 růženec 

19,00 Mše svatá po ní stavovské kázání 

pro rodiče  
Mše svatá pro děti: 15,00 (obecní úřad) 

Mše svatá pro mládež: 17,00 (obecní 

úřad) 

13,00 – 16,30 adorace 

16,30 růženec 

17,00 Mše svatá po ní 

stavovské kázání pro rodiče 

Mše svatá pro děti 16,00 
(obecní úřad) 

SOBOTA 

26. 10. 

13,00 Mše svatá se stavěním misijního 

kříže (poblíž autobusové zastávky 

směrem na Sušice) 

11,00 Mše svatá se stavěním 

misijního kříže  
(naproti hřiště MŠ) 



MISIE JANKOVICE KOŠÍKY 

NEDĚLE 

20. 10. 

9,00 Mše svatá 

13,30 misijní hra „Hon za klíči 

k pokladu“ sraz u kostela 

15,00 požehnání a kázání 

14, 00 misijní hra „Hon za 

klíči k pokladu“, sraz před 

muzeem 

15,45 požehnání a kázání 

PONDĚLÍ 

21. 10. 

14,00 – 15,00adorace  

15,05 – promluva o duchovním životě 

15,30 růženec 

16,00 Mše svatá, po ní stavovské kázání 

pro ženy 
Mše svatá pro děti 16,30 (nad 

obchodem) 

9,00 růženec 

9,30 Mše svatá, po ní 

stavovské kázání po ženy 

Mše svatá pro děti 18,00 (na 

Obecnici) 

ÚTERÝ 

22. 10. 

 

14,00 – 15,00 adorace  

15,05 – promluva o duchovním životě 

15,30 růženec 

16,00 Mše svatá, po ní stavovské kázání 

pro muže 
Mše svatá pro děti 16,30 (nad 

obchodem) 

9,00 růženec 

9,30 Mše svatá, po ní 

stavovské kázání pro muže 

Mše svatá pro děti 18,00 

 (na Obecnici) 

STŘEDA 

23. 10. 

14,00 – 15,00 adorace  

15,05 – promluva o duchovním životě 

15,30 růženec 

16,00 Mše svatá, po ní KAJÍCÍ 

PROCESÍ ke kříži v Březičkách svíčky 

a pochodně s sebou 

9,00 růženec 

9,30 Mše svatá, po ní 

KAJÍCÍ PROCESÍ ke kříži 

ve středu obce, svíčky a 

pochodně s sebou 

Mše svatá pro děti 18,00 

 (na Obecnici) 

ČTVRTEK 

24. 10. 

 

14,00 – 15,00 adorace,  

15,05 – promluva o duchovním životě 

15,30 růženec 

16,00 Mše svatá, po ní stavovské kázání 

pro manžele 
Mše svatá pro děti 16,30 (nad 

obchodem) 

9,00 růženec 

9,30 Mše svatá po ní kázání 

pro manžele 

Mše svatá pro děti 18,00  

(na Obecnici) 

PÁTEK 

25. 10. 

13,00 – 16,30 – SVATÁ ZPOVĚĎ 

14,00 – 15,00 adorace,  

15,05 – promluva o duchovním životě 

15,30 růženec 

16,00 Mše svatá, po ní stavovské kázání 

pro rodiče 
Mše svatá pro děti 16,30 (nad 

obchodem) 

8,00 – 9,00 SV. ZPOVĚĎ 

9,00 růženec 

9,30 Mše svatá po ní kázání 

pro rodiče 

Mše svatá pro děti 18,00 (na 

Obecnici) 

SOBOTA 

26. 10. 

 

9,00 Mše svatá se stavěním misijního 

kříže (náves pod lípou) 

10, 00 Mše svatá se stavěním 

misijního kříže  

(Paseky rozcestí) 



 
Slovo duchovního správce 

 

Proč Lidové misie? 
 

Milí přátelé, 

chtěl bych Vás pozvat k osobnímu a intenzívnímu 

prožití lidových misií. 

Život se skládá z množství různých setkání. Jistě není 

málo těch, na která se těšíme; ale jsou i taková, která 

vnímáme jako „nutné zlo“ nebo „povinnost“ (ve škole, 

v zaměstnání). Snad tím prvním se stanou lidové misie; i při 

nich jde z velké části o setkání: a to nejen mezi lidmi 

samotnými, ale také mezi člověkem a Bohem. 

Od posledních misií zde v Jalubí uplynulo už sedm desetiletí; vzpomínky na ně 

jsou už tedy značně „vybledlé“ a je nejvyšší čas udělat (snad i ne jednu) zkušenost 

novou. Nenechte si tuto mimořádnou událost ujít a snažte se najít i mimořádný volný 

čas. Bohatý (především duchovní) program se bude odehrávat ve všech pěti obcích a 

každý (od dětí až po seniory) si může „přijít na své“. 

Jako je třeba zvýšit úsilí třeba při stoupající náročnosti horského terénu, tak i 

život s Bohem občas vyžaduje „zvýšit obrátky“, abychom obstáli v životě - a pak také 

zvláště ve chvíli přechodu na věčnost. Vždyť - „Co prospěje člověku, když získá celý 

svět, ale utrpí škodu na duši?“ ptá se Kristus. 

Kéž se stanou i tyto „naše“ misie bodem, k němuž se budeme často vracet, 

z něhož budeme v dalším období čerpat sílu k dobrému životu. 
 

Váš otec Pavel, farář 

 

Lidové misie nám nabídnou možnost mlčet a naslouchat Bohu. 

Věř, že Lidové misie nabízí možnost obnovit život. Možnost udělat změnu, 
která ti pomůže lépe žít. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Heslo misií 

 

„K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!“  
Některé děti znají toto heslo dokonce jako písničku. Vystihuje 

podstatu misií. Myslí se tím probudit v sobě dobro a nechat je, aby 

ovládalo všechna naše rozhodnutí a činy. Někdo by mohl 

namítnout, že je dost dobrý a že mu toho není zapotřebí. Myslím si 

však, že každý z nás tuší, kde by mohlo jeho ,,lepší já“ ještě zvítě-

zit. Často jsme už v jakýchsi vyjetých kolejích a sami sobě i jiným 

namlouváme, že takoví jsme a už to lepší být nemůže. A přesto 

sami tušíme, že je možné být milejší na nejbližší, slušnější k těm, 

kdo sami nemají sílu být vůči nám lepší. Někdo možná čeká na příležitost, kdy se vzdá 

nějakého zlozvyku nebo začne dělat něco dobrého, ale stále to odkládá. Jiný možná 

tuší, že by měl udělat nějaký krok blíž k Pánu Bohu, ale říká si: „Až přijde vhodný 

čas.“ A právě misie jsou dobou, kdy misionáři prosí všechny, aby v sobě probudili 

dobro, které mají v srdci, a připojili se k tomuto základnímu úmyslu misií. Asi 

nepůjde všechno hned. Ale chceme poprosit všechny čtenáře tohoto zpravodaje a 

všechny obyvatele farnosti Dolního Benešova, aby se nad tím zamysleli, dobro v sobě 

probudili a už ho nenechali usnout. 

Doufám, že si nikdo nebude vysvětlovat můj článeček tak, že zde žijí lidé, 

v nichž dobro pouze spí. Věřím, že to tak není. Avšak každý z nás máme v sobě ještě 

rezervy. Zvu všechny lidi dobré vůle, aby si toto heslo misií nejen přečetli, ale uvedli 

jej trvale do svého života. K misiím se připojím, dobro v sobě probudím! 
                                                                                               Táňa Dohnalová 

 

 

Těm, kdo milují Boha 
všechno napomáhá k dobrému. 

 

 

Jsme jen krátce na zemi, pro nebe jsme stvořeni. 



Z farní kroniky o Lidových misiích 
 
Svaté misie v roce 1949 ve farnosti JALUBÍ 
 

Ač by se to mohlo zdát, lidové misie v naší farnosti 

nejsou žádnou novinkou. Ještě se najde mezi námi pár 

pamětníků, kteří mají matné vzpomínky, že zde snad 

něco takového v jejich dětství či mládí proběhlo. To 

bylo také podnětem, aby se otevřela farní kronika a 

začalo listovat zažloutlými stránkami. A přece! Jaká pěkná 

shoda. 

Lidové misie v jalubské farnosti proběhly přesně před 70 lety, a to na jaře roku 1949. 

Konaly se od středy 23. března do neděle 27. března 1949 pod vedením otce 

františkána z Uherského Hradiště. Kronika uvádí, že po všechny dny byla veliká účast 

věřících a že svátosti přijímali opět mnozí po dlouhých letech. 

Mše svaté se konaly třikrát denně. Svatých přijímání, jak stojí v kronice, bylo za dobu 

konání lidových misií celkem 2900. Přibližme si tehdejší misie citací přímo z kroniky: 

 

… Kostel býval věřícími přeplněn. V sobotu večer stáli lidi venku jako o jitřní. Svatá 

přijímání byla zanesená také nemocným v Jalubí, Sušicích a Traplicích. Rozprodalo 

se při obnově hojně knih s náboženským obsahem. … 

 

To ale není všechno. Když se vrátíme ještě dalších pár let zpět do historie, zjistíme, že 

lidové misie bývaly ve farnostech zřejmě běžnou praxí a konávaly se pravidelně. Farní 

kronika uvádí svaté misie v Jalubí ještě v roce 1940. Ty probíhaly od 27. února do 6. 

března a konali je redemptoristé z Červenky a to P. František Vošáhlík, P. Ignác 

Coufal a P. Arnošt Holubníček. 

Rovněž zde je zmiňována velká účast na kázáních a pobožnostech. K neuvěření je 

zapsaný počet proběhlých zpovědí a to 2040! Svatých přijímání pak bylo 3430. Opět 

pro přiblížení atmosféry té doby citujeme: 

 

… Byly 4 návraty do církve a jedno manželství civilně uzavřené bylo sanováno. Lidé 

na výživu misionářů přispěli slepicemi a vejci, ba dokonce i penězi. ... 
               Odkaz v kronice vyhledala a článek sepsala Taťána Husaříková 



Žehnání domů 
     K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde?  

V pondělí před lidovými misiemi, a to 14. října od 13.00 

kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání. 

Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají 

v tomto domě (bytě). Žehnání znamená vyprošování dobra. 

Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrzení 

o žehnání domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby 

zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma. V duchu se 

připojí k modlitbě kněze. Prosí se v ní, aby všichni zde 

žijící získali požehnání ke konání dobra a překonávali 

všechno, co je rozděluje a vede ke zlému. Je možné se společně pomodlit základní 

modlitbu křesťanů Otče náš (není to však nutné).  

     Křesťané věří, že kněžské požehnání trvale ovlivňuje prostředí a ty, kterým bylo 

požehnáno: mají větší sílu rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji 

překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost 

požehnání.                                                                                     P. Jan Richter (o. Nik) 
 

Co to jsou misie? 
     Když se řekne misie, vybaví se nám snad 

exotika dalekých krajin, palmy, černoši a indi-

áni. A přitom jsou misie něco, co se týká celé 

Církve. 

     Latinské slovo „missio“ znamená 

„poslání“. Ježíš Kristus, Bůh, který se 

stává člověkem (od tohoto významného 

okamžiku dějin, jeho narození, počítáme náš 

letopočet), dává na kříži svůj život za naše 

hříchy, třetí den vstává svou božskou 

mocí z hrobu a otevírá i nám cestu 

k věčnému životu v Božím přátelství. A nám, kteří jsme toto přátelství přijali (to se děje 

ve svátosti křtu), dává poslání (missio) přispívat k jeho šíření. 

    Máte někoho, kdo Vám důvěřuje, kdo s vámi počítá? Zcela jistě je jím Bůh. Nabídl 

nám své odpuštění a své přátelství a posílá nás, abychom je šířili dál… Každý má své 

místo v jeho plánu lásky, i ten, kdo jej ještě nezná…   P. Pavel Zahradníček 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

                         Neboj, brzy bude lépe. 

       Pojedeme do Jalubí a Jankovic.  

        Tam prý přijedou také misionáři. 

 



Umíráček 
 

Kromě jiných zvláštností stojí za povšimnutí, že při misiích 

po každém kázání zvoní umíráček. Poprvé jsme se s tím setkali 

při oblátských misiích v polském Gorzówě, kde jsme byli na 

inspiračním pobytu. Výklad misionářů, kteří tehdy misie vedli, se 

nám natolik zalíbil, že jsme tento prvek zařadili i do našich misií.  

Po každém kázání jsou lidé v kostele vyzváni, ať pokleknou 

a v tichu se každý modlí třikrát Zdrávas, Maria za ty, kdo jsou 

duchovně mrtví. To jsou ti, kdo žijí v těžkém hříchu. Takovýto stav, kdy člověk žije 

v těžkém hříchu, je mnohem vážnější a nebezpečnější než nebezpečí tělesné smrti, 

protože hrozí věčné zavržení, a to je největší tragédie, jaká by mohla člověka potkat. 

Nad tím právě rozmýšlejí ti, kdo se modlí třikrát Zdrávas, Maria. Jejich rozjímání ještě 

umocňuje hlas umíráčku. Samozřejmě, že umíráček slyší i ti, kteří nejsou zrovna 

v kostele, a tak se ptají, kdo zase zemřel. Je to pak příležitost k tomu vysvětlit, že 

v kostele se modlí za ty, kteří jsou duchovně mrtví. Často toto zjištění může vést 

člověka k hlubšímu zamyšlení nad osobním stavem života.     
           P. Marek Dunda 

 

Kdo odpouští, tomu se odpustí 
 

Často slyšíme nářky na náš svět, lidi v něm a na nejrůznější životní situace. Jako 

křesťané si při nich uvědomujeme, jak mnoho lidí, situací a stavů potřebuje uzdravení 

(spásu, záchranu), jak je potřebujeme také my sami, ubozí a hříšní. Bůh nám nabízí 

své odpuštění. A co očekává od nás? Že také my nabídneme odpuštění lidem, kteří se 

nějak provinili proti nám.  

Odpuštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je třeba 

žít každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný 

zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo 

odpouští.            
P. Jan Richter (o. Nik) 

 
Tam, kde není odpuštění, bývá Boží dopuštění! 

 

 

 

 

 

 

 



Co je svátost smíření 
 

Je jasné, že kněží nejsou zázračné bytosti, které znají odpovědi na všechny otázky. Ve 

svaté zpovědi (svátosti smíření) jde ale o něco jiného. Především je zde nabízeno zvláštní 

občerstvení jinde nedosažitelné. Prostým slovem kněze se zde rozpouštějí kořeny zla a 

smutku, které ohrožují náš život. Odpuštění hříchů je něco, co může unikat našim pocitům, 

co ale přesto může zcela nečekaně postupně nasměrovat náš život směrem k radosti. 

Obyčejné vyznání chyb, prostá lítost a obyčejný kněz mohou otevřít cestu k „nevýslovné 

radosti“. 

Snad každý hledá odpovědi na určité problémy, které jeho život uvádí do nejistoty. 

Jak může v tomto hledání pomoci kněz? Je zjištěno, že i ten největší odborník na duchovní 

život je obvykle bezradný, má-li poradit sám sobě. Potřebujeme slyšet názor druhého 

člověka. U kněze je jisté, že si naše problémy nechá pro sebe, že nám poradí z pohledu 

hlubšího, než je světská psychologie a že je pravděpodobně v řešení podobných otázek 

zkušenější než jiní lidé.  

Svatá zpověď je zkrátka „svátost smíření“. Otvírá nás Bohu, který je štěstím  

našeho života a upravuje náš postoj k němu i k lidem. 

 

Příprava ke svaté zpovědi po letech 

Pomůckou pro zamyšlení při přípravě na svátost smíření 

mohou být tyto body: 

Počítal jsem ve svém životě s Bohem? (pravidelná 

modlitba) 

Prožíval jsem správně neděli? (neúčast na bohoslužbách, 

práce v neděli) 

Jaké vztahy jsem měl s rodiči? (dokud žili) 

Vychovával jsem křesťansky své děti? 

Ublížil jsem někomu (např. potrat)? Pomáhal jsem vždy druhým?  Poškozoval jsem si  

zdraví? (kouření, alkohol, drogy) 

Byl jsem nevěrný v manželství? Nežiji v partnerství Církví neuznaném, nepřispěl jsem k      

rozpadu cizího manželství? Co čtu a na co se dívám v televizi? Nevedu nemravné řeči? 

Kradl jsem? (i ze společného) 

Ublížil jsem lží, pomluvou, podváděl jsem? 

v případě církevně neplatného manželství je třeba před svatou zpovědí kontaktovat kněze a 

domluvit se, jak je možné své manželství dát do pořádku.         

P. Leo Zerhau 



Kající procesí 
 

Prvním vrcholem Lidových misií je kající procesí. 

Bývá zvykem, že při Lidových misiích se mají lidé zamyslet 

nad tím, co kazí kvalitu jejich života. To, co se na první 

pohled může zdát jako nejhorší, nemusí být zlé. Skutečným 

zlem jsou hříchy – např. nenávist, neodpuštění, msta, 

nedodržení slibu, zanedbávání vztahu k nejbližším, 

narušování rodinného pokoje, neláska mezi lidmi, sobectví a 

chamtivost,… Popravdě jistě musíme přiznat, že i my jsme 

svými hříchy přispěli k šíření zla ve světě. Rostoucí zlo 

přináší své „ovoce“. Kde se člověk vědomě nezřekne zla, 

nezaujme postoj kajícnosti a nesnaží se odčinit to, co 

způsobil, tam se zlo stále rozrůstá. Při Lidových misiích by 

se aspoň někteří měli vědomě rozhodnout, že přetnou tento řetězec zla a znovu vezmou věci 

za správný konec. Budeme odprošovat jménem svým i jménem těch, kteří už nejsou mezi 

živými, anebo se z různých důvodů průvodu nezúčastní. I oni přispěli svým podílem a svým 

hříchem. Nastávající šero znázorňuje tmu hříchu, která se vkrádá do tohoto světa. Při kajícím 

procesí půjdeme od kostela průvodem k jednomu z křížů a budeme u něj odprošovat za 

hříchy, které se udály od posledních Lidových misií.  

Přineste si s sebou, prosím, svíce a pochodně. Během cesty se budou zpívat starobylé 

kající žalmy z Bible.  

    

                                                                                                        P. Milan Plíšek 

Pozvání k stavovským promluvám 
  

  V programu Lidových misií se objevuje pozvání na stavovské pro-

mluvy.  

Jakých stavů se týkají tyto promluvy? Našeho základního povolání - tím 

je být dobrým křesťanem, dítětem Božím. Každý z nás je jiný, cesta k 

Bohu je pro každého jiná, ale něco (úkoly) máme společné nebo podobné 

– jiná je cesta/úkoly muže, ženy, rodičů a manželů. 

  Na tyto čtyři stavy jsou zaměřeny promluvy, které začínají v úterý vždy 

po večerní mši svaté, kromě středy, kdy jsou všichni zváni ke kajícímu procesí       

           jáhen Ladislav Kinc 



Nabídka farních společenství  
 

Každé druhé úterý dopoledne se na faře v Jalubí schází MAMINKY NA 

MATEŘSKÉ dovolené se svými dětmi. Program má dané téma. Společně si pohrajeme s 

dětmi, zazpíváme, či zatančíme a s maminkami, formou diskuze, společně probereme téma 

setkání. Témata se snažíme volit lákavá, různorodá a zajímavá pro všechny, aby setkání bylo 

obohacující a inspirující. Když nám počasí přeje, podnikáme také výlety v okolí (Velehrad, 

Boršice, St. Město). Společnou modlitbou se vždy přivítáme a současně i rozloučíme, než se 

rozejdeme každá do svých domovů.   Lenka Přílučíková / Šárka Železníková 

 

 

SCHÓLA ve farnosti Jalubí působí už 25 let. Ze začátku 

oživovala bohoslužby pro děti a mládež písničkami s doprovodem 

kytary a kláves. Postupně se přidaly další nástroje: flétny, kachon, 

basová kytara, ukulele, příležitostně housle a klarinet, a také zpěv 

žalmů, ordinárií a sborových písní, od starých mistrů i moderních 

tvůrců. 

V současné době schóla doprovází zpěvem nedělní a sváteční 

bohoslužby, příležitostně i v Sušicích a Traplicích, ale také svatby 

a pohřby. Podařilo se nám také nacvičit několik 

programů, se kterými jsme vystoupili i jako hosté v okolních 

farnostech. 

Ne nadarmo se říká, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Nabídka duchovních písní je skutečně 

velmi kvalitní a pestrá, a nás nacvičování a následná interpretace nás opravdu moc baví, 

prohlubuje náš duchovní život, a také z nás a našich rodin tvoří hezké společenství. Rádi 

mezi sebe přijmeme nové členy, kteří by s námi chtěli zpívat a dělit se o radost z Boží 

blízkosti s těmi, kdo přijdou na bohoslužbu nebo koncert.   Hana Novotná 

 

 

"Každý den dobrý skutek!" je heslo SKAUTŮ na celém světě. Plnit tuto velkou výzvu 

se snaží i skauti z Jalubí už téměř 30 let. Děti v dívčím a chlapeckém oddíle v Jalubí spolu 

prožívají po celý rok na schůzkách, výpravách i táborech čas her, dobrodružství, písniček, 

přátelství. Jsme otevřené společenství, každý rok rádi přijímáme nové kamarády a 

kamarádky.  Přejeme si, abychom dokázali v krásách přírody společně vidět a nacházet Boží 

stopy. A také společně "sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce", jak je to krásně vyjádřeno ve 

skautském slibu.                Pavel Vagunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ve farnosti se už 11 let pravidelně jednou týdně schází 

společenství MODLITBY MATEK, které je rozšířeno ve více než 

122 zemích světa. V současnosti se ženy setkávají vždy v úterý od 

19:15 na faře v Jalubí. Toto společenství je otevřené všem mladým 

maminkám, zasloužilým matkám, babičkám i ženám, které vlastní 

děti nemají a mají potřebu se za děti intenzivně modlit. Proto se i 

sestava v čase proměňuje. Některé chodí pravidelně po celé roky, 

některé ženy se vracejí v závislosti na momentální rodinné situaci, 

jiné zase zavítají jen občas, ale duchovně jsou stále ve spojení. 

Každá je vítána. Více o hnutí Modlitby matek na: http://www.modlitbymatek.cz 

Taťána Husaříková 

 

 

Dnešní podobu SCHÓLIČKY (dětské schóly) tvoří pravidelné nedělní 

zkoušky na jalubské faře. Kromě prázdnin a svátků se zde setkáváme vždy hodinu 

před nedělní mši svatou, tj. od 9:30. 

Zpíváme především rytmické písně s kytarou a dalšími nástroji, výjimečně se 

přidáváme ke sborovému zpěvu s velkou schólou. Občas nám na zkoušce zbyde čas i 

na malou hru. 

Naučené písničky zpíváme nebeskému tatínkovi či mamince při nedělních 

bohoslužbách, mších sv. pro děti a na vystoupeních. 

Ve schóličce se setkávají děti školního věku s mládeží, což z ní dělá veselou skupinku, 

která „pravidelně okopává fíkovník :-)“. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy, takže 

pokud rádi zpíváte, přijďte v neděli v 9:30 na faru do Jalubí.    

            Klára Novotná 

 
 

SPOLČO, neboli společenství mládeže je parta přátel ve 

věku středo a vysokoškoláků. Snažíme se potkávat o sobotních 

večerech dvakrát do měsíce na faře v Jalubí. Náplň těchto 

neformálních setkání sami uzpůsobujeme tomu, co právě 

potřebujme. Často to bývá povídání, čtení a rozbor nedělního 

evangelia, modlitba, zpěv a hry. Panuje mezi námi radostná 

atmosféra plná důvěry a vtipu. Na závěr se k nám připojuje i otec 

Pavel Jagoš, modlí se s námi a žehná nám. 

Dříve se nám toto nedařilo uskutečňovat, ale v posledních letech 

jsme pocítili potřebu scházet se, sdílet si, co prožíváme a zakusit, 

že sdílená radost je dvojnásobná a sdílené starosti jsou poloviční. Pokud je příležitost, 

rádi spolu vyrazíme i na výlet do přírody, společenskou akci typu hodová muzika, 

ples, večer u cimbálu nebo si uděláme táborák. Velmi oblíbenou akcí bývá také 

každoroční farní tábor pro děti od druhé do deváté třídy, kde máme všichni radost ze 

společně stráveného času. 

Máš-li zájem se připojit, přidej se k facebookové skupině Mládež Jalubí a zjisti, kdy a 

kde se uskuteční další setkání!    Vojtěch Vagunda / Klára Novotná 

http://www.modlitbymatek.cz/


 

 

Modlitební setkání „Rodiny Neposkvrněné“ v naší farnosti 

nazýváme MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO. Rodina Neposkvrněné 

vznikla na Slovensku v roce 1975. V červnu 1991 schválil sv. Otec 

Jan Pavel II. Rodinu Neposkvrněné jako charismatické mariánské 

hnutí pod vedením kongregace milosrdných sester sv. Vincence - 

Satmárek ze Slovenska. Patří sem děti i dospělí, staří lidé, nemocní 

i zdraví, bez rozdílu věku, kdo se přihlásí. Podmínkou člena je 

modlitba svatého růžence každý den. 

Každý člen je zapsán do „Zlaté knihy fatimské“ ve Fatimě. Zde se 

denně obětuje mše svatá za posvěcení členů a za duše zemřelých. 

Zde Panna Maria prosí o modlitbu svatého růžence za celý svět. 

Naše společenství ve farnosti se schází pravidelně v úterý v kostele k modlitbě růžence 

a litanie loretánské. Modlíme se, aby celý svět se zapálil evangelizací lásky. Přijít 

mezi nás může kdokoli, vždyť největší sílu mají ruce ovinuté růžencem. 

Ludmila Čagánkov 

 

Kdo si hlavu plní dobrem, 
vyřeší i velký problém. 

 

 

CURSILLO je celosvětové církevní hnutí schválené papežem Pavlem VI. V r. 

1963. Vzniklo v roce 1948 ve Španělsku. Od té doby se začalo rozšiřovat do celého 

světa a do většiny evropských států. 

Cursillo znamená třídenní malý kurs k prohloubení víry. Kursy probíhají zvlášť pro 

muže a zvlášť pro ženy. Metodou Cursilla je cesta k Bohu - zkušenost a prohloubení 

víry; má svůj symbol (rybu - 2000 let starý symbol křesťanství), hymnu („De colores“, 

která hovoří o pestrosti a kráse stvořeného světa) a pozdrav („De colores“, kterým se 

zdraví cursillisté na celém světě). 

Naše spolčo je v naší farnosti více než 20 let - muži i ženy. Ženy se scházejí na faře 

k modlitbě a povzbuzení - agapé. Přihlásit se může každý, kdo chce poznat krásu a 

poslání křesťanství.        Ludmila Čagánková 

 

  

Ochota k obnově 
Žádný pokus změnit svůj život k lepšímu, ani když by vyšel 

naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je upřímný. Bůh 

pamatuje na každého a jeho milost bude jednoho dne úměrná 

tomu, kolikrát jsme sebrali odvahu začínat znovu, jako 

kdyby sto zklamání nic neznamenalo.        

                   P. Marek Dunda 



Stručné představení misionářů 

Tak kdo to k nám přijede? To je asi otázka mnohých z vás. Když přijde někdo 

nový, je slušné se představit. Tedy, misijní tým dalších spolupracovníků povedou 

kněží a jáhni: 

 jáhen Ladislav Kinc (59) – trvalý jáhen a kaplan věznice Kuřim. 

Bude mít stavovské a další promluvy. Připraven povzbudit manžele a 

rodiče. Na požádání navštíví v rodinách (mobil 606 948 970; e-mail 

kinc@biskupstvi.cz).  

 P. Marek Dunda (51) – Vranov n/D, moderátor týmu, farář ve Vranově, Lančově, 

Štítarech, Olbramkostele a Vratěníně. Koordinátor Lidových misií, hlavní kazatel, má 

na starost akce pro mládež, zpovídání, celou organizaci včetně dlouhodobé přípravy 

misií (mobil 731 402 742; e-mail marek@fatym.com). 

 P. Tomáš Vyhnálek, OMI (41) – administrátor ve farnostech České Velenice, 

Dvory nad Lužnicí, Rapšach, Krabonoš, Suchdol nad Lužnicí, Má na starost 

zpovídání, kázání (mobil 608 859 348) 

 P. Milan Plíšek (51) – Vranov n/D, farář ve Starém Petříně, Šafově, Stálkách, 

Korolupech, Lubnici, Chvalaticích a Bítově. Má na starost akce pro děti, katecheze ve 

školách, návštěvy nemocných, vdov a vdovců spojené s udělováním svátostí, 

zpovídání (mobil 723 693 455; e-mail mipli@seznam.cz). 

 P. Jan Richter, zvaný o. Nik (48) – kaplan ve farnostech spravovaných  

FATYMem Vranov. Žehnání domů, přednášky ve školách, akce pro děti, zpovídání, 

ochoten poradit v oblasti sekt (mobil 731 402 743; e-mail richterjan@seznam.cz). 

  Táňa Dohnalová (39) – asistentka koordinátora lidových misií. Osoba prvního 

kontaktu pro veškeré dění týkající se lidových misií konané FATYMem Vranov nad 

Dyjí (mobil: 731 402 748; email: MarieAntonina@seznam.cz) 

 

FATYM – co to je? 
FATYM je zkratka ze slov farní tým. Farní týmy  

(Vranov n/D a Přímětice) mají na starosti dohromady 

celkem 24 farností v pásu 55 x 15 km převážně podél 

hranice s Rakouskem na západ i na východ od Znojma. 

Kromě šesti kněží a jednoho jáhna patří do farních týmů ještě pastorační asistenti a 

několik děvčat – katechetek. Kromě duchovní správy ve svěřených farnostech se 

staráme o provoz centra pro mládež ve Vranově nad Dyjí, pořádáme pobyty pro děti a 

mládež na dalších našich farách, organizujeme exercicie pro mládež i dospělé, založili 

jsme Tiskový apoštolát FATYMu A.M.I.M.S. – tiskneme brožurky, které potom za 

příspěvek na tisk nabízíme (některé vezmeme i na misie do Dolního Benešova a 

Zábřehu), podporujeme projekt internetové knihovny křesťanské literatury 

www.knihovna.net. a internetovou televizi www.TV – MIS.cz. Podílíme se na 

vydávání časopisu pro novou evangelizaci Milujte se! – více na www.milujte.se.  

Další informace o FATYMu je možno najít na internetové adrese www.fatym.com
               

            Magdaléna Jírová 

mailto:marek@fatym.com
mailto:richterjan@seznam.cz
http://www.milujte.se/
http://www.fatym.com/
http://www.fatym.com/


 

Trocha humoru: 
 

Čtyřletý Pepíček se vrací   Synek se ptá svého otce: Ráno po svatbě v Káni  

autem s rodiči ze křtu svého ,,Tati, jak jsme přišli Galilejské… Hosté se  

malého bratříčka a bez  na svět?“ ,,Bůh stvořil pomalu probouzejí,  

přestání pláče. ,,Co se děje, Adama a Evu. Ti měli většina z nich  

Pepíčku?“ ptá se matka.            děti, jejich děti měly se drží za hlavu a sténá.                                                         

Pepíček odpoví: ,,Ten pán  další děti, a tak to šlo Jeden zvláště ,,přejásaný 

říkal, že doufá, že  dál až do dneška.“ Syn  a přepitý“ muž prosí: 

    děťátko vyroste          se však rozhodne jít    ,,Já mám takovou žízeň!                                                                                                                             

v dobré křesťanské rodině.  i za svou matkou, aby měl  Skočte někdo pro vodu…“ 

Ale já chci,  jistotu. Ta mu však povídá: Ježíš se zvedne, že tedy 

aby zůstalo s námi.“ ,,Nejprve byly na zemi  půjde, když vtom                                                                                                              

               * * * opice, ty se postupně  všichni svorně vykřiknou: 

 vyvíjely, dokud z nich  ,,NE! Ty už ne…“ 

Mánička: ,,Je pravda, nebyli lidé.“ Syn tedy   * * *                                                   

že člověk je prach přijde rozlícený do kuchyně                                                        

a v prach se obrátí?“ s tím, že mu otec evidentně  

Hurvínek: ,,Říká se to.“ lhal. ,,Ale kdepak…“ 

Mánička: ,,No, tak to ,,Tvá matka mluvila jen   

ti tady pod postelí o své části rodiny.“ 

někdo umřel.“                                                * * *                

           * * *                                                                                                                             

                                                                                                                Pan farář potká chlapíka 

                                                                                                                ze své obce, který tu 

                                                                                                                a tam pije přes míru. 

                                                                                                               „Potěšilo mě, že jsem vás 

                                                                                                                včera zase jednou viděl 

                                                                                                    na večerní mši.“  

Adam s Evou bloumají  Had v ráji přemlouvá Evu:               Muž udiveně odpoví:   

po ráji. Tu Eva vzdychne:     ,,Evo, vezmi si jablko,                      „Takže v kostele 
,,Adame, máš mě rád?“      poznáš rozdíl mezi                 jsem byl taky?“ 

Adam zabručí:       dobrým a zlým.“                        * * * 

,,A koho jiného bych měl      Eva: ,,Nevezmu.“   

mít rád?“                                  Had: ,,Vezmi si jablko, 

                      budeš jako Bůh.“ 

                       Eva: ,,Nevezmu.“   

                       Had si odevzdaně 

                       povzdechne: ,,A nejsou 

     v něm žádné kalorie…“   

            

                             

            

 
 Tento zpravodaj k Lidovým misiím vydala pro vlastní potřebu v září L. P. 2019 Římskokatolická 
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e-mail fajalubi@ado.cz). Vydáno ve spolupráci s FATYMem Vranov nad Dyjí a Přímětice při 
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Neprodejné! 
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