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Kam se nám schovali katolíci?
V katalogu litoměřické diecéze je možné nalézt i zajímavé informace
o farnostech. Dnes jsem vybral farnost, která má oficiální název:
Římskokatolická farnost Fukov
Do farnosti patří: Fukov.
V následující tabulce je opět uveden počet obyvatel jednotlivých částí
farnosti a počet občanů, kteří se při posledním sčítání lidí v roce 1991 zapsali jako katolíci.
Počet obyvatel v roce Počet katolíků v roce
Část farnosti
1991
1991
Fukov
součet

0
0

0
0

Má cenu pokračovat? Farnost bez lidí! Dříve to tak ale nebývalo. Ví někdo něco o tomto severním výběžku, o tom, jak to ve Fukově před lety vypadalo a máte chuť se s námi o tom rozdělit?
Již před časem jsem vyzýval čtenáře, aby se ozvali, donesli fotografie,
zajímavosti, případně sepsali vlastní zážitky, abychom mohli obohatit náš
časopis – tedy vlastně nás všechny. Materiály by byly samozřejmě vráceny.
Bohužel se nikdo zatím neozval, což považuji za velikou škodu. Znám lidi,
kteří ač do kostela nechodí, dovedou si vážit místa ve kterém bydlí, cítí se
svým krajem a radují se alespoň z pohledu na staré fotografie kostela, který
již neexistuje, protože byl například minulým režimem úmyslně zbořen.
Měli bychom se více zajímat o místo svého bydliště a jeho okolí a stát se
zdravými patrioty „svého“ města, či vesnice. Nestyďte se a ozvete se.
Já vám zatím prozradím alespoň něco z doby, kdy ve Fukově ještě žili
nejen stálí obyvatelé, ale muselo tam být i hodně věřících, když si mohli
postavit kostel sv. Václava. Bohužel jej již dnes neuvidíte. Byl zbořen. Přitom Fukov je zmiňován již od roku 1474, čímž se nemůže každý pochlubit.
Od roku 1785 zde byla zřízena lokálie a farností se obec stala roku 1853.
Pokud jste zde měli nějaké předky a budou vás zajímat matriky, můžete
v nich listovat již od roku 1787.
Rád bych vám sdělil ještě něco aktuálního, nějakou zajímavost. Bohužel
již nic dalšího „nevypotím“ a proto s přáním: pomozte!, skončím.
připravil R. Sticha

U
•

„Je to hrůza, s čím už dneska zatěžují lidi lékaře,“ podivuje se starší
úředník. „Kolegyně včera odešla k doktorovi a vrátila se od něj s čerstvou
ondulací.“
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Sportovní víkend v Bohosudově
Ve dnech 3. a 4. března jsem se zúčastnila Sportovního víkendu
v biskupském Gymnáziu v Bohosudově. Z Děčína nás jelo šest – Andrea
M., Markéta B., Jaruška S., Kačka Š., já a Lída K., která akci organizovala.
Protože se mi tam líbilo, rozhodla jsem se něco napsat.
Vyjely jsme ráno v sobotu 3. března z Hlavního nádraží vlakem do Bohosudova. Tam jsme vystoupily a šly asi 1 km do biskupského Gymnázia,
kde nás přivítal mladý kněz p. Rudolf Repka s poznámkou, že se na nás už
děti (především kluci) z gymnázia těší. Zavedl nás do místnosti, kde jsme
už byly netrpělivě očekávány. Dohromady se nás shromáždilo asi 25. Žáci
gymnázia měli zrovna jarní prázdniny. Aby nemuseli být doma, mohli je
strávit na gymnáziu, kde měli prázdninový program a kde i spali. Hned
jsme se všichni představili a p. Repka, který nás během celé akce vedl, nás
seznámil s programem. Pak jsme šli do tělocvičny a zahráli si pár her. Dobře naladěni jsme se odebrali na oběd.
Po obědě nás městský autobus dopravil na Komáří výšku. Tam jsme
vyndali pytle a sjížděli i s panem farářem celou „Komárku“ zpět do Bohosudova. Byla u toho spousta legrace. Do gymnázia jsme dorazili trochu
zmrzlí, celí pomlácení, ale dostatečně „vyblblí“ a veselí. V pokoji se každý
převlékl do suchého a kdo chtěl, mohl jít na mši svatou, kterou sloužil
p. Repka přímo v kapli gymnázia.
Po večeři následovala příprava masek na „diskokarneval“, který měl začít asi v půl deváté večer. My děčínští jsme se to dozvěděli až přímo na
místě, a tak jsme si žádnou masku nestihli vyrobit. „Diskokarneval“ byl
velmi hezký a vládla tam pohoda a dobrá nálada. Tím byl uzavřen sobotní
večer.
V neděli jsme se zúčastnili mše svaté v basilice Panny Marie Bolestné
v Bohosudově. Následoval oběd, zabalily jsme si věci, rozloučily se a šly na
vlak, který nás zavezl zpátky do Děčína. Domů jsme se vrátily asi okolo 16.
hodiny odpoledne.
Tato akce se mi moc líbila a jestli se bude opakovat, tak bych tam chtěla
jet znovu.
M. Stichová

Jak to je jinde?
Mám na mysli jiné farnosti po naší vlasti. Bude to Božím řízením, že se
mi dostává občas do rukou farní časopis z míst, že ani pomalu nevím, kde
se nalézají, ale jejich články mají jedno společné – vzbuzují ve mně touhu
Zprávy z farnosti 04/2001
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vám předat obsah těchto zamyšlení, které jakoby padly právě v té době buď
přímo na naši farnost nebo na problémy, které právě prožíváme. Je mi líto,
že to není možné. Lze alespoň konstatovat, že všude jsou radosti, starosti
i problémy. Ale každá farnost je přitom přes mnoho společného úplně jiná.
Ta bohatost inspirace! Proto radím každému z vás. Kdekoliv se dostanete
do kostela, nezapomeňte se podívat, zda někde neleží místní farní zpravodaj
a začtěte se do něho. Dáte mi za pravdu, že to není k zahození. A pokud vás
něco osloví, napište do našeho zpravodaje. Třeba, co by se dalo zlepšit, co
dělají jinde jinak. Takto byste se třeba dozvěděli o panu faráři, kterak uváděl zahájení farního plesu za poučného použití úryvků z různých částí bible,
o počítačovém viru, který se dostal do počítače v nejméně vhodné době
před vyjitím časopisu (kdy také jinak, že?) a vše muselo být v rekordním
čase uděláno znovu, o ministrantech, kterých je někde „jako smetí“ a chodí
vypomáhat do jiných farností velkého města, o zážitcích mládeže, která
zdravě prožívá svůj život, ... . Možná vám to něco připomene, možná pochopíte některé snahy ve farnosti naší, možná pochopíte mnoho dalšího.
R. S.

.
Co jste nám napsali o víře
Příspěvky jsou otištěny bez obsahových úprav tak, jak byly předány a vyjadřují názory pisatelů a tudíž za obsah odpovídají sami autoři.
Panna Maria - záchranná archa (3. pokračování)

V minulé úvaze jsme si vytkli přijímat vše
svobodným rozhodnutím, v bezmezné víře
a oddanosti do ruky Boží.
Ke svobodě dětí Božích nás vede i další
vlastnost Mariina a tou je zbožnost – která
v dnešní hektické době nejen že je nepopulární,
ale mnohým z nás dělá nesmírné potíže. Co
vlastně pro nás znamená být zbožným? Nosí
se to vůbec ještě? Zbožnost, jakou měla Panna
Maria, je založena na vědomí, že Bůh je všemohoucí, že nás vede přímými cestami, i když nám
se to tak nejeví, a tím, že se Bůh pro nás stává
milujícím Otcem, kterému se svěřujeme a od
kterého jsme ochotni přijmout i dočasnou bolest
i neúspěch, právě tím se nejvíce připodobníme Marii. Je to především opět
svobodné rozhodnutí otevřít Mu své srdce.
Prožíváme postní dobu, která je právě takovou příležitostí, abychom
„promazali zrezivělé panty“ u dveří našeho srdce. Pomocnou „vaselistrana 4
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nou“ na zrezivělost je modlitba = dialog = setkání s Bohem, ve kterém
přicházíme do styku se svou pravou podstatou, kde předkládáme svůj život
před Ním, kdy vyznáváme, že potřebujeme jeho pomoc, že jsou pro nás
důležité i jeho dary. On pak k nám nemluví v argumentech, nýbrž v našich
nejvnitřnějších pocitech. Někdy se nám mohou tyto pocity zdát, že On po
nás toho chce příliš, ale přiznejme si, že to slouží k vyburcování k životu,
jaký odpovídá naší nejvnitřnější podstatě. Pokud dochází k „umlčení pocitů“ – kdy Bůh mlčí, tehdy nás činí pozornějšími, zda jsme něco nepřeslechli.
Přesto prostor čirého myšlení je v každém z nás. Je však často zasypán různými myšlenkami a city světa, nahromaděním duchovního smetí
v našem srdci – proto je nutné nechat stranou všední den, myšlenky, city
a vstoupit do tohoto prostoru, ve kterém přebývá Bůh, kde v mlčení klesáme do Otcova klína. On v těchto hlubinách uzdravuje zmatky světa,
uklidňuje všechen chaos v nás svou láskou. Ten cit nemusím pociťovat, ale
věřím v Něj – je tu přeci Klid – Mír.
Pak taková pravá modlitba vede k setkání s lidmi – vidíme druhého novýma očima, protože modlitba proměňuje naše vyzařování = druhý vycítí, co z nás čiší. I takový úsměv, porozumění patřící druhému je gestem,
kterým oslavujeme Boha – stává se bohoslužbou = zbožností.
Panna Maria v r. 1830 se zjevila Kateřině Labouréové a z prstenů na rukou vycházely paprsky, to jsou ty milosti, které jí dal Bůh k rozdávání nám.
Ale mezi prsteny některé drahokamy nezáří. Vysvětluje to Maria sama: „To
jsou milosti, které nedostáváte, protože o ně neprosíte.“
Prosme tedy Pannu Marii, aby nám vyprosila dar zbožnosti, abychom tak více vnímali, co Bůh právě teď od nás chce.
zaslala Soňa Šenková

&

Wenzel Hocke
Naše stálá dopisovatelka a častá návštěvnice naší farnosti paní Helena
K. Richterová nám nabídla k seznámení překlad knížečky od Willi Langa:
Hockenwanzel. Pojednává o arciděkanovi z Horní Police, kam pravidelně
každou první sobotu v měsíci někteří z nás putují.
Tento kněz se jmenoval Wenzel Hocke, narodil se r. 1732 v Jezvé
u České Lípy jako syn mlynáře a po studiích působil na farách zákupského
panství. Nikdy se nevzdal své venkovské bodrosti. Proslulým se stalo na
tehdejší dobu značně nekonvenční chování v přítomnosti vysokého kléru.
Měl smysl pro humor. O jeho životě svědčí to, že po prodeji dvou párů koní
a různého hospodářského nářadí, čímž se hlavně kryly pohřební výlohy,
zůstalo jen pár stříbrňáků, jedny stříbrné hodinky a právě taková dóza na
strana 5
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šňupavý tabák. Všechno ostatní již už za svého života rozdal chudým. Dožil
se 76 let.
K přiblížení života té doby následuje jedna z kapitol této knížky:

Hockenwanzel přiměje němé k mluvení
Jednoho dne měl biskup Kindermann řadu vznešených hostí. Mezi nimi
byli mnozí, kteří se už dávno chtěli seznámit s pastýřem z Police, známém
široko daleko svým příznačným vtipem. „Malé překvapení, moji pánové“,
tak začal hovořit biskup k příchozím místo pozdravu. „Pozval jsem dnes
i mého přítele Hockenwanzela. Může přijít každý okamžik. Jak pak, kdybychom jeho vtipnost vystavili hned zkoušce?“ Biskup se potutelně usmál
a pokračoval. „Až přijde, dělejme, že ho nevidíme. Na jeho pozdrav a otázky nebudeme odpovídat. Dívejme se mimo něj, bude-li s námi chtít mluvit.
Zkrátka berme jej, jako by byl pro nás vzduch. Jsem zvědav, co bude dělat.“
„Bravo! Výborně!“ S hlasitým souhlasem byl vzat návrh hostitele na vědomí. Biskup byl sotva hotov se svou řečí a už Hockenwamzel vstupoval do
sálu. Ani škrobené vyšší duchovenstvo, ani vojenští pánové s červenými
lampasy na kalhotách a zlatými hvězdami na hrudi jej nepřivedli do rozpaků. Smeknul svůj široký klobouk a zdravil na všechny strany: „Hezký dobrý den, moji pánové: Nejoddanější sluha …“. Další slova mu ale uvázla
v krku. Ani jeden z přítomných neuznal za nutné jeho pozdrav opětovat
pohledem, natož pak slovem. Hockenwanzel chytil sluhu, co šel kolem
s pečínkou za šos, a ptal se, co že to tu je za zvláštní společnost a jestli se
snad nejedná o schůzi hluchoněmých. Ale i sluha zůstal odpověď dlužen.
Arciděkan šel k prázdné židli u stolu, zdravil nalevo, zdravil napravo a prosil o dovolení se posadit. Opět žádná odpověď. Udiven se obrátil na biskupa. „Pozdrav Pán Bůh, Ferdinande“, pozdravil důvěrně a složil hlubokou
poklonu. Na mou duši, ani přítel jej dnes neznal anebo nechtěl znát. Tu se
jeden přítomný prozradil sotva znatelným úsměvem. Hockenwanzel hned
pochopil, o co tu jde. Tak takhle to je, říkal si pro sebe. No, tak tedy máte
vidět! Brzy svou řeč opět najdete! Takto v duchu hovořil k sobě, vzal
prázdnou židli a nikoho si nevšímaje ji odnesl do kouta. S naprostým klidem se začal u ní svlékat. Svlékl si kabát a pečlivě jej přehodil přes opěradlo židle. Pak si začal, spokojeně si pohvizduje, rozepínat knoflíky u vesty.
Svlékl ji a opět pečlivě složenou položil přes kabát. Pak si zul boty.
V sále bylo stále tišeji. Hockenwanzel se nenechal ničím vyrušovat.
Sundal si šle, sedl si na židli a chystal se s vážnou tváří svlékat kalhoty.
Nejdříve se úkradkem díval jen jeden, ale pak, když byl Hockenwanzel
obrácen zády do sálu, dívalo se jich víc až konečně všichni, ukazujíce na
něj prstem. Jen Hockenwanzel dělal, jakoby nikoho neviděl. „Nebesa“!
vyděšený biskup se držel paže velitele sboru, který byl vedle něj. „On to
doopravdy udělá a svlékne si kalhoty!“ „Jen ho nechte, vaše milosti“, chtěl
strana 6
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mu říci velitel sboru, ale to už Kindermann nemohl déle vydržet. „Václave,
co to děláš?“ Ten se v naprostém klidu otočil a s obličejem plným šibalství
udiveně odpověděl: „Ach, pane biskupe, vy jste tady? Já se domníval, že
jsem sám a tak jsem si chtěl udělat pohodlí a trochu si odpočinout po dlouhé cestě …“. Bouřlivý smích. Když se Hockenwanzel opět řádně oblékl,
hrnuli se všichni k němu, poraženi jeho nezdolatelným vtipem. Blahopřáli
mu k jeho pohotovosti a dodatečně se s ním srdečně zdravili. Toto se stalo
v létě r. 1789 v paláci biskupa Ferdinanda Kindermanna, v Litoměřicích.

&

&
&

Okénko do knihovny

autor:
Max Kašparů
název:
O radostech lidské duše
z obsahu: Stokrát nic umořilo osla (38. Kapitola)
Tak, jako je úkolem historiků hledět zpět, je snahou všech lékařských
oborů obracet se do budoucnosti a zajistit v ní člověku dlouhý a spokojený
věk. Svým způsobem to platí i pro patologické anatomy, kteří jsou – podle
mého názoru – něčím mezi zmíněnými historiky a lékaři. Hledají u mrtvých
to, co kdysi bylo nemocné, aby se tím pro budoucnost poučili živí. Má-li
být lidské tělo zdravé, musí lékař léčit nemoc, která pacienta trápí už dnes.
Jiná je situace s lidskou duší. Má-li být duše zdravá dnes, musí se léčit
všechno, čím trpěla včera. Je zde tedy rozdíl mezi „uzdravením
k budoucnosti“ a „uzdravením od minulosti“. Jako všechno člověčí, může
totiž onemocnět i lidská minulost.
Virové nákaze duše se říká hřích. Slovo staromódní, obsahově snad i vyčichlé, které pokud současníkovi ještě něčím voní, tak mu spíše páchne
zatuchlinou muzea.
Oblast medicíny poskytuje ještě jiná přirovnání. Například sklovina lidského zubu, která byla stvořena dokonale, je poškozována různými – jednou sladkými, podruhé kyselými – hříšky, které po sobě zanechávají neviditelná, nepatrná a zatím ještě nebolestivá zranění. Ovšem shora uvedené
přísloví o oslovi platí i zde, a tak můžeme říci, že stokrát kyselé umořilo
sklovinu. Především jí nedělá dobře zanedbaná péče, tedy nepravidelné
očišťování jejího povrchu od všeho, co na ní ulpívá a co jí škodí.
Také lidská duše byla stvořena dokonale, ale je denně poškozována
i těmi nejmenšími hříchy, které na ní zanechávají nepatrná, neviditelná
a zpočátku zatím ještě nebolestivá zranění. Ovšem přísloví, které hovoří
o onom ušatém zvířeti, platí i pro duši.
K radosti lidské duše patří preventivní péče i léčba jí samotné. Přestože
se ve zpovědnici někdy můžeme cítit jako na zubařském křesle, jde v obou
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případech o naprosto potřebnou léčbu. K tomu, aby byla méně bolestivá, je
v obou případech důležitá prevence a pravidelné prohlídky.
Názvy některých dalších kapitol: Pozitivní myšlení, Život je změna,
Komplex méněcennosti, Srdce a rozum, Oceán pravdy, O umění žasnout,
Mezi řádky, Čert na zdi, Kozel zahradníkem, Kouzla s čísly, Malá vítězství,
Barevní svatí, Péče o duši, Křižovatky života, ... .
Knihu je možno si půjčit ve farní knihovně. Tam je možno si zapůjčit
i diecézní časopis pro mladé Matěj. O některých akcích tam zveřejněných
viz. pravidelná rubrika „Informace, aneb co se událo a co nás čeká“.
M. J.

c
O čem jednala Farní rada?
Zpráva ze 4. zasedání FR ze dne 11. 3. 2001
Čtvrté zasedání farní rady se uskutečnilo 11. března
2001 v 18:30 na faře v Děčíně IV.
• Dětské mše svaté
Farní rada se vrátila k otázce častějšího konání dětských mší svatých. Jelikož nebylo možné stanovit dobu
a den konání dětských mší svatých, byl vytvořen dotazník
k tomuto tématu. Dotazník je od 3. neděle postní k dispozici v kostele. Farní rada vás tímto žádá, abyste se aktivně zúčastnili vyplňování tohoto dotazníku.
• Elektroinstalace v kostele
Farní rada se opět zabývala opravami elektroinstalace v kostele. Byla
ustanovena skupina lidí, kteří se budou nadále zabývat otázkou opravy
elektroinstalace v kostele. Farní rada se již nebude k této otázce vracet.
• Společné modlitby po mši svaté
V minulém zpravodaji jsme vás vybídli k reakci na otázku znovuobnovení společných modliteb po mši svaté. Obdrželi jsme pouze jediný ohlas.
Proto vás znovu vybízíme k reakci na tuto otázku.
• Odvoz lidí na a ze mše
Jelikož jsme zatím neobdrželi žádný ohlas ani na otázku o odvozu starých a nemocných lidí ze mše svaté, rozhodla se farní rada opakovat výzvu
o odvozu starých a nemocných lidí ze mše svaté. Tato výzva bude zveřejněna na vývěsce vzadu v kostele. Je také potřeba o tomto informovat lidi,
kteří se právě z těchto důvodů na mši svatou vůbec nedostanou.
Farní rada obdržela několik podnětů pro svou práci. Seznámila se
s těmito podněty a bude se jimi zabývat v návaznosti na probíraná témata.
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•

Uzavírání kostela
Jedním z ohlasů byla stížnost na velmi brzké uzavírání kostela po mši
svaté. Proto vás vybízíme, aby se přihlásili ti, kteří by dobrovolně zůstali po
mši svaté v kostele a umožnili druhým se zde ještě delší dobu zdržet.
• Páteční mše svatá
Další připomínka se týkala přeložení páteční večerní mše svaté do ranních hodin. Touto změnou vznikne návaznost na bohoslužby sloužené
v Děčíně I. Tímto rozhodnutím se neomezí možnost účasti na páteční bohoslužbě, naopak tato možnost se ještě rozšíří. Kromě toho zde bude každý
první pátek v měsíci mše svatá v ranních i večerních hodinách.
Další zasedání farní rady se bude konat v neděli 8. 4. 2001 na faře
v Děčíně IV.
Do tohoto zasedání můžete podávat své připomínky, ale i nové podněty,
kterými by se měla farní rada zabývat. Pro tuto možnost je připravena krabice vzadu v kostele, můžete je též dát osobně jednotlivým členům farní
rady, poslat e-mailem na faru (f.jirasek@volny.cz) nebo zaslat poštou (adresa viz. tiráž na prvé straně dole). V tomto případě označte obálku nápisem
FARNÍ RADA. Nebojte se vyjádřit svůj názor. Vždyť chceme tuto farnost
spoluvytvářet pro sebe.
Děkujeme za vaši spolupráci.
Zapsala Zuzana Bumbová

Pro přehled
jméno
P. Jirásek František
Rejman Miloš
Bumbová Zuzana
Engelhart Jiří
Jirásková Marie
Koutná Šárka
Málek Jiří
Musil Antonín
Vopatová Ladislava

funkce
Předseda farní rady
Místopředseda
Zapisovatelka
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

U
Setkávání rodin
Sv. Augustin: ‚V podstatných věcech shoda, v ostatních svoboda, ve
všem láska‘.
V tomto duchu proběhlo březnové setkání rodin, které tentokrát připravil
pan Ing. Karel Stein. Předčítal nám ze studie, která srovnávala postavení
a život laiků v církvi v minulosti a dnes z různých hledisek.
Zprávy z farnosti 04/2001
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Děkujeme za zajímavý večer, plný různých názorů a živé diskuse a také
za milé pohoštění.
Příští setkání se uskuteční již po Velikonočních svátcích, 19. dubna na
faře v Křížové ulici a povede ho paní Julieta. Do té doby přeji všem spoustu
Božího požehnání a hlubokých duchovních zážitků.
Jarka Škodová

Red. pozn.: Nebylo by dobré se studií seznámit naše čtenáře? Nebylo by dobré
tuto otázku zařadit jako „externí“ otázku na sněmovním kroužku? Já sám se pro
obojí přimlouvám.
R. S.

U
Pouť do Dolního Žlebu
I letos vás budeme zvát na putování do kostela Nejsvětější Trojice
v Dolním Žlebu.
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2001
6. května
3. června
1. července
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. srpna
4. listopadu

1. dubna
2. září
2. prosince

vlakové spojení:
Děčín hlavní nádr.
Čertova Voda
Dolní Žleb

13:01 14:28 Dolní Žleb
13:11 14:38 Čertova Voda
13:18 14:45 Děčín hlavní nádr.

14:52 17:22 18:42
14:58 17:28 18:48
15:09 17:39 18:59

U
Sněmovní kroužek
Sešel se 18. března a 8 lidí diskutovalo na tématické
okruhy: 3.5 - Co byste navrhovali jako zlepšení náboženské výchovy? S jakými projekty máte ve svém okolí
zkušenosti (pozitivní nebo negativní)? a 3.6 - Jaké máte
zkušenosti s katechezí ve vaší farnosti, společenství?
Otázka 3.5.1. Co by bylo třeba u nás zlepšit nebo změnit
v náboženské výchově?

Větší důraz na zájem rodičů o náboženskou výchovu svých dětí. Značný
nedostatek katechetických znalostí a nedůslednost dospělých se podílí i na
výchově dospívající mládeže. V důsledku toho není kontinuita věkových
kategorií. Je sice při faře schóla, ale pracuje nahodile.
Otázka 3.5.2. Jaký způsob nebo forma náboženské výchovy se osvědčil v naší
farnosti? (výuka ve škole, společenství na faře, zájmové kroužky vedené křesťany
pro děti z nevěřících rodin, biblické hodiny, přednášky pro dospělé apod.)
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Forma náboženské výchovy z počátku období euforie po r. 1990 byla
různorodá – zájem byl všestranný. Později (po půl druhém roce odpadlo
vyučování na škole pro nezájem). Při faře do r. 1993 bylo vedeno vyučování v kroužcích, zájem převážně u rómské generace. Biblické hodiny se neosvědčily. Zájem by byl, ale chybí dostupnost materiálu přístupného laikům
(odborné listy nesedí). Vedení zájmových kroužků křesťany pro děti
z nekřesťanských rodin postupem času zaniklo.
Otázka 3.5.3. Setkali jsme se ve svém okolí s nějakým zajímavým projektem, který
se týká vzdělávání nebo katecheze?

O zajímavý projekt vzdělávání či katecheze v naší farnosti ani mnoho
zájmu není. Není ani mnoho nových lidí, kteří by o katechezi měli zájem.
Otázka 3.5.4. Pomáháme nějak v naší farnosti s náboženskou výchovou? Kde
vidíme možnosti pro zapojení členů farnosti ke službě v okolí?

Těch, kdo pomáhají s náboženskou výchovou, je hrstka a jsou to stálice.
Často opětované výzvy s žádostí o pomoc vycházejí naplano.
Otázka 3.6.1. Jaké jsou možnosti katecheze ve vaší farnosti, společenství? Kdo se
u vás věnuje katechezi?

Výuka prováděna farářem a dvěma ženami. Možnosti katecheze jsou
minimální, souvisí to s odpověďmi dalších otázek – literatura, program atd.
Otázka 3.6.2. Máte kontakt s katechetickým střediskem vaší diecéze? Nabízí toto
středisko dostatečnou formaci a doplňkové programy pro katechety? Co by se
v této oblasti dalo zlepšit?

Kontakt je, ale nabídka je nedostačující. Civilní školství má výhodu
v instituci „Služba škole“, která vydává nepřeberné didaktické pomůcky.
Katechetické středisko na tyto pomůcky – polotovary - je chudé. Uvítali
bychom širší možnost nabídky. Zde chybí propojení pedagogické praxe
v návaznosti na školní výuku.
Otázka 3.6.3. Znáte nějakou literaturu, která může pomoci katechetům v jejich
práci? Jakou byste doporučili? Jakou knihu byste uvítali v oblasti katecheze?

Především bychom uvítali určitou návaznost na školní osnovy (znamení
času). Pro druh dětí z rodin totálně nevěřících či smíšených s ovlivňováním
ateistického prostředí školy a nejen školy, ale i vývojem společnosti, technických možností – učebnice chybí. Rovněž chybí doplňková literatura
názorného příkladu.
Otázka 3.6.4. Práce katechety je nejen náročná na čas, ale přináší s sebou i jisté
výdaje. Jakým způsobem může farnost, společenství pomáhat katechetům v jejich
práci?

Co se týká výdajů a pochopení pro práci katechetů v naší farnosti, záleží
na osobnosti faráře. U nás v této oblasti nejsou problémy.
Zprávy z farnosti 04/2001
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Otázka 3.6.5. Jaké nabídky v oblasti katecheze byste uvítali ve vaší farnosti? Pro
které věkové skupiny je katecheze ve vaší farnosti možná a jaké skupiny jsou
opomíjeny?

Individuelní katechezi je věnován čas, obvykle do získání určité svátosti
– pak záleží na individualitě laika. Chybí fundované síly na doprovázení
katechumenů.
Otázka 3.6.6. Věnuje se někdo ve vaší farnosti katechezi dospělých? Je ve vašem
okolí nějaká podobná možnost?

Uvítali bychom v Katolickém týdeníku vyjádření našich nadřízených
pastýřů k důležitosti novodobé katecheze po celý život a ne jen jako náboženskou výuku v době dospívání. Svět jde svými slovy technickými poznatky velmi rychle dopředu a náboženská výchova pokulhává, tak jako
morálka vůbec.
Zpracovala S. Š.

U
Pořad bohoslužeb o velikonocích 2001
KDY

CO

8. 4.

Květná neděle

9.4.
10.4.
11.4.

Pondělí
Úterý
Středa

12.4.

Zelený čtvrtek

13.4.

Velký pátek

14.4.

Bílá sobota

15.4.

Slav.
Zmrtvýchvstání
Páně

16.4.

Pondělí
velikonoční

KDE

OD KOLIKA

kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Kříže

8:30
10:30
7:00
17:30
7:00
18:00
16:00
17:00
18:00
16:00
17:00
20:00
21:00
8:30
10:30
10:00
8:00
8:30
10:30
9:00

17:30

17:30

Hezké prožití svátků velikonočních přejeme všem farníkům!

U
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Charita Děčín
Aktuality:

Na tomto místě v minulém čísle časopisu byl uveřejněn
článek „K financování charity, aneb Tříkrálová sbírka“.
Dnes se k tomuto článku ještě jednou vracím. Proč? Vede
mě k tomu dopis charity, který jsem obdržel a z kterého je
patrné, že článek mohlo více lidí pochopit jinak, než bylo
zamýšleno, než jen pracovníci Charity.
Při mém, asi specifickém, vyjadřování, kdy záměrně lidi burcuji, aby se
zamysleli nad mnoha aktuálními otázkami doby, bylo jen otázkou času, kdy
dojde k podobnému nedorozumění. Aby každý věděl o co vlastně jde, shrnu, že jsem přetiskl část článku časopisu Zdislava o výsledcích Tříkrálových sbírek v naší diecézi, kterou jsem doplnil na závěr odstavcem, který, je
pravda, si může každý vyložit „po svém“.
Tedy jaká je „tajenka“? Na koho patřila ta slova v otázkách, zejména
o ostudě? Věřím, že se snad našel někdo, kdo správně doplnil, že se jedná
o nás, o farníky, i o mnoho dalších obyvatel Děčína, kteří na výzvu
v našem časopise i ústním vyzvání od ambonu po jedné ranní nedělní mši
svaté, vůbec nereagovali a počáteční snahu Charity nepodpořili, stejně jako
mnohé jiné akce v minulosti. Našel-li se někdo, kdo si myslel, že budou
pracovníci Charity „běhat“ po městě, zatímco my ostatní budeme pěkně
„zalezlí“ v teple svých domovů, tak mou snahu ani trochu nepochopil.
Pokud se někoho přesto můj článek dotkl, a nemůže můj záměr v článku
pochopit, tak tomu se ze srdce omlouvám. Jen žádám každého, kdo dojde
k závěrům, že s něčím nesouhlasí a má pro to rozumné důvody, aby nelenil
a napsal, či řekl to autorovi příspěvku. Časopis není vhodné místo pro „vyřizování účtů“ a lze říci, že mám snahu, aby se tak nedělo. Je ale pro vzájemné pochopení důležité si nejasnosti mezi sebou vyjasňovat. Na druhou
stranu se obrňme trpělivostí a shovívavostí k autorům, kteří ač nejsou profesionálové v žurnalistice, se zcela určitě snaží o stmelení naší farnosti,
prohloubení komunikace mezi námi, o informovanost a v neposlední řadě
i o dobrou náladu.
R. Sticha

c
Výzva:

Vážení farníci,
využijte služeb občanské poradny při Farní charitě Děčín a přijďte se
bezplatně informovat o možnostech, které máte při řešení Vaší situace
ohledně privatizace Vašich bytů, problémů s nájmem, zaměstnáním, sociálZprávy z farnosti 04/2001
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ních dávek aj. Kromě rad a informací od nás můžete obdržet také vzory
smluv a podání, včetně pomoci s jejich aplikací.
Je vhodné se do poradny objednat, aby se nestalo, že budete kvůli již
objednaným klientům nuceni čekat. Kontaktovat nás můžete v úředních
hodinách, které máme vyvěšeny na farních dveřích. Pokud si vzpomenete,
můžete se zajít na charitu objednat i po nedělní mši svaté (máme objednávkový sešit).
L. Vopatová

c
Novinky:
F

FCH Děčín začala od ledna 2001 s realizací projektu „Veřejná správa
a my všichni“, který si klade za cíl vyjasňovat problematická (pro občany) místa správního řízení. FCH zpracuje podle určité osnovy problematickou situaci a položí správnímu orgánu otázky, jejichž zodpovězení
by mělo vyjasnit, podle jakých kritérií úřad rozhoduje. Následně vypracuje FCH článek, který bude uveřejněn v místním tisku a ve kterém bude
například srozumitelným způsobem popsáno, co to konkrétně znamená,
že sociální odbor MÚ přihlíží při přiznání určitého druhu sociálních dávek k tomu, zda občan uplatnil nárok na výživné.
Projekt by měl zvyšovat právní povědomí veřejnosti a především usnadnit život lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, jejíž řešení záleží na správním uvážení úřadů.
F 13. února navštívili FCH Děčín zástupci OCH Teplice, kteří mají zájem
založit občanskou poradnu v Krupce, kde právě vzniká charitní azylový
dům pro matky s dětmi. Po seznámení se s činností FCH Děčín se pracovníci obou organizací domluvili na dlouhodobější spolupráci.
L. Vopatová

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2001

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Mimořádné sbírky
částka
účel
Podmokly
Jílové

Leden
Únor

8 414 Kč
3 070 Kč

3 097 Kč
734 Kč

0 Kč
2 790 Kč

0 Kč
1 710 Kč Svatopetrský haléř

Součet

11 484 Kč

3 831 Kč

2 790 Kč

1 710 Kč

U
•

„Člověče, vy pomalu chodíte, pomalu děláte, pomalu vám to myslí, … .
Je vůbec něco, co vám jde rychle?“ „Ano, pane šéf. Rychle se unavím!“
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Komu zůstávají doma přečtené noviny a časopisy,
můžete je přinést do kostela. Mohou posloužit českým občanům uvězněným v Německu. Jsou velmi
vděční za každou možnost si něco českého přečíst.
P.František

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Poděkování – Nejsem na tom o nic lépe než vy ostatní, ale vytušil jsem
nějak, že od března je na naší faře zaměstnána nová síla. L. Hienzlovou
vystřídala J. Engelhartová z Jílového. Bylo by tedy vhodné poděkovat za
práci pro farnost vykonanou paní Lídě a uvítat naopak paní Janu. Myslím si, že se k poděkováni připojí všichni, se kterými paní Lída přišla do
styku, i ti, kteří možná ani nevěděli, s čím vším na faře pomohla. Vzpomínám, jak začínala Dana Patíková a nyní již nastupuje třetí pracovní
síla. Ať se jí u nás líbí a dobře pracuje, ať vše pěkně s Boží pomocí
zvládá.
F Zasměj se – To je kniha od P. Jana Ihnáta, který sesbíral vtipy a přiřadil
je ke každému dni v roce. U 3. dubna si tam můžete přečíst i vtip o pohřebním autě, který byl uveden v minulém čísle časopisu. Dozvěděl
jsem se, že u některých výtisků nebyl dotištěn závěr. Tedy vše dobře dopadlo, jak lékař pravil: „Byla to fuška, ale bude žít.“
F 28. 02 / 1. 03 - K tomuto datu jsme uváděli do doručených formulářů
data, která by měla sloužit našemu státu pro
přehled o tom, jak si na tom „stojíme“. Myslím
si, že i vystrašení musí nyní uznat, že po nás
nikdo nechtěl žádné závratné „tajnosti“ a že
jsme mohli s klidným svědomím vše řádně vyplnit. A pokud jsme opravdu pravdivě vyplnili
i kolonku ohledně vyznání, která byla spolu s národností označena za
„choulostivou“ otázku (nikdo mi asi nevysvětlí, pro koho se jedná o nějakou „choulostivost“), budeme se také moci pravdivě dozvědět, kolik je
třeba katolíků v naší vlasti a nejen to, dozvíme se, kolik je to žen, kolik
mužů, kolik věřících třeba do 25 let, kolik přes 70 let atd.. A k čemu to

Zprávy z farnosti 04/2001
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bude dobré vědět? A což takhle stále odkládaný zákon o církvích? Nyní
budou obě strany vědět, jak na tom opravdu jsou.
Příprava na křest – Do katechumenátu byla o druhou neděli postní, při
ranní mši svaté, přijata slečna Andrea. Máme z toho všichni ve farnosti
velikou radost.
Diskotéka v postě – Pokud jste pečlivě četli dnešní číslo časopisu, asi
vám neunikl článek ‚Sportovní víkend v Bohosudově‘. To, že se tam
dětem líbilo, o tom nepochybuji. Mohl by se ale někdo vyjádřit k tomu,
proč místo alespoň malého postního zamyšlení se pořádalo bujné taneční
veselí?!
Mše svaté v Bynově – Od března je změna. Týká se sobotních mší
svatých v Bynově, které letos v letním období (duben až říjen) budou
začínat v 19:00.
Změna – Snad již poslední. Dotýká se hlavně těch, kteří navštěvují, či
hodlají navštěvovat pravidelná setkání schóly a setkání mládeže. Náhlé
přesunutí páteční večerní mše svaté si vynutilo i přesun těchto aktivit ze
čtvrtků na úterky!
Svátost nemocných - bude udělována v úterý 3. dubna po 5. neděli
postní při večerní mši svaté v 17:30.
Jarní XXIII. diecézní setkání mládeže s otcem biskupem – bude již
brzy - v sobotu 7. dubna v litoměřickém kině. Pro vzdálenější účastníky je zajištěn program od pátku do neděle s možností ubytování. Vlastní
setkání bude zahájeno v sobotu od 9 hodin. Na programu je mimo jiné
přednáška RNDr. J. Grygara: „Vznik vesmíru“, koncert folkové skupiny
„Svítání“, průvod městem, navečer netradiční křížová cesta aj.. Přesný
program je vyvěšen vzadu v kostele na informační nástěnce.
Spojení vlaky ČD:
(cena Děčín hl. n. - Litoměřice vždy 46 Kč, Děčín vých. n. - Litoměřice
město 40 Kč; zpáteční jízdenky jsou levnější!)
odjezd z Děčína hlavního nádraží
odjezd z Děčína východního nádraží
příjezd do Litoměřic – města
odjezd z Děčína hlavního nádraží
přestup v Lovosicích
příjezd do Litoměřic – horního nádraží
odjezd z Litoměřic – města
příjezd do Děčína východního nádraží
příjezd do Děčína hlavního nádraží
odjezd z Litoměřic – horního nádraží
přestup v Lovosicích
příjezd do Děčína hlavního nádraží
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06:06 (Os)
06:16
07:27
06:08 (Sp)
06:49/07:03 (Os)
07:17
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20:30
17:33
17:47/17:53 (R)
18:37

05:49 (Sp)
06:06
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F

Akce nejen pro mladé – Občanské sdružení Matěj ve spolupráci
s Diecézním centrem pro mládež naší diecéze vydává časopis Matěj.
Tento časopis sice vychází nepravidelně, ale pokud se cítíte mladými,
třeba i v devadesáti, máte možnost si jej na naší faře vypůjčit a pročíst
nebo si jej i objednat. Dozvíte se zde hodně zajímavostí. Zde uvedeme
jen některé akce:
♦ Od 10. do 16. dubna se budou konat duchovní cvičení Jericho
v Tuchoměřicích s komunitou Chemin Neuf.
♦ 21. dubna v kulturním domě v Terezíně od 20:00 Diecézní taneční
zábava. Tanečnící – neváhejte!
♦ Ti, kteří se chtějí zapojit aktivně do dění v diecézi, by si neměli nechat ujít ve dnech 27. až 29. dubna 2001 na faře v Příchovicích jarní setkání animátorů a lidiček. Další setkání bude od 18. do 20. května
v Údlicích (u Chomutova).
♦ Na 5. - 8. července je plánována velice zajímavá akce - diecézní pěší
pouť z Litoměřic do Filipova.
♦ Ten, komu se putování zalíbí, má možnost pokračovat ve dnech 13.
až 25. července akcí: Putování na Zakarpatskou Ukrajinu (cena 4 500
Kč).
♦ Ve dnech 10. až 19. srpna diecézní setkání animátorů a lidiček, kteří chtějí být a něco dělat pro druhé ... .
F 23. 4. 2001 – to bude právě jeden rok, co bylo dohodnuto zahájit nedělní
Duchovní večery. Před rokem jsem psal, že se bude jednat o: ‚- adorace,
zpěvy, chvály, modlitby (v kostele sv. Františka na Husově nám. –
v 17:30 zkouška na faře v Podmoklech, od 18:30 začátek v kostele
sv. Františka v Podmoklech)‘. To ten čas letí ... . Při této příležitosti děkuji za osobní dopis Jerriho k mému článku v minulém čísle.
F Pouť do Rokole - Zveme vás k putování na mariánské poutní místo do
Východních Čech. Někteří jste tam již byli při svěcení kapličky v Rokoli
u Nového Města nad Metují. Nyní tam budeme korunovat Pannu Marii
za Královnu pokoje. Termín: sobota 19. května 2001, cena za autobus
180 Kč. Kdo má zájem, hlaste se na faře v Podmoklech, tel.: 531582 a to
nejpozději do konce dubna. Podrobný program bude včas oznámen.

U
•

V jednom kostele byla na velikonoční triduum velmi hojná účast věřících. Jelikož mezi lavicemi je dosti široká ulička, dal kněz při uctívání
Svatého Kříže docela praktický pokyn: „K uctívání Svatého Kříže přistupujte, prosím, po čtyřech!“ I když to bylo o Velkém pátku, museli se mnozí
lidé usmát.

U
Zprávy z farnosti 04/2001

strana 17

Dìèín

-

Podmokly

! stále bez záruky !
Z farnosti Děčín I
F

Pravidelné akce farnosti v Děčíně I
♦
Každou první sobotu v měsíci (7. dubna) se koná
pouť do mariánského kostela v Horní Polici. Společný
odjezd vlakem je z Hlavního nádraží v 9:27
(z Východního 9:32) a mše svatá začíná v 10:30.
Návrat je vlakem ze Žandova v 12:54.
♦
Každou první neděli v měsíci (1. dubna) se koná
v kostele sv. Václava a Blažeje od 16:30 řeckokatolická bohoslužba.
♦ Každou sobotu od 19:00 je možnost se zúčastnit společné modlitby
při mariánském večeřadle na faře v Křížové ulici.
♦ Každý čtvrtek od 20:00 do 22:00 je možnost prožít tichou adoraci
v kapli u Malých sester Ježíšových v Boleticích.
F Aktuality z farnosti v Děčíně I
♦ Na faře u sv. Kříže je již v provozu počítač. Je tedy naděje, že již brzy budeme informováni o dění v sousední farnosti.

U
•

Říká slavný profesor po důkladné prohlídce pacientovi: „Vy vlastně
nemáte žádnou opravdovou chorobu. Bude třeba jen trochu zlepšit váš celkový stav. Musíte se především víc pohybovat. Hodinovou procházku vždy
ráno a pak i večer co večer. Vystříhejte se ale zejména většího horka, chladu, pak i přílišného pobytu na slunci, a rozhodně vlhka a deště.“ „Podle
toho, pane profesore,“ řekl znepokojeně pacient, „budu smět jít na procházku jen tehdy, nebude-li vůbec žádné počasí.“

U
Datum Velikonoc
Neděle po prvním jarním úplňku
Velikonoce - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku. Vyvinuly se z židovského svátku pesach, který se slaví 14. a 15.
dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily
zprvu v den židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost
velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu.
Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli
po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem.
Tak se oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o pevném datu
Velikonoc.
z křesťanského Internetu
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Symboly Velikonoc
Velikonoční beránek
- k velikonocům patří velikonoční
beránek
- symbol beránka byl velmi rozšířený
již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci
- v hebrejské tradici symbolizovaly
ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“,
i židovský Bůh je označován za pastýře,
který bere své ovce do náručí
- v křesťanské církvi se beránek stal
symbolem Božího Beránka, Krista
a znázorňuje se s praporem vítězství
- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se
beránek zabíjel na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví

Symbol kříže
- symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří
Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi
nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského
(horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti
- dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn
byl odsouzen ke smrti ukřižováním
- trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži
končili ti, kteří si zasloužili pohrdání
- kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako
latinský

Velikonoční oheň
- tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích
- zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální
událostí
- oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké
noci (ze soboty na neděli)
- od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu „Světlo Kristovo“ vnese do temného kostela
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Velikonoční svíce
- svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách,
světlo je chápáno jako znamení života
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny v tradici
prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala
světlem mnoha svící
- velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého
Krista, který zvítězil nad smrtí
- podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé
soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus. Tato
slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené
svíce do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Tak si
křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je
Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den.
Zapalují si své svíce od tohoto paškálu, čímž naznačují, jak i oni byli Kristem ovlivněni, „zapáleni“. Tím se
celý kostel prozáří světlem.
- společenství věřících vítá svíci se zpěvem „Světlo Kristovo“, „Chvála Tobě,
Pane“ a zpívá Exultet (píseň chvály z 1.století)
- tento význam je ještě podtržen tím, že se zapálená svíce ponořuje do vody,
která se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce
- svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby
zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá motivu stromu,
beránka, slunečních paprsků nebo vody
- bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život
- velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen během 50ti denního velikonočního
období, tedy od Velikonoc do Letnic (Svatodušních svátků, svátků seslání Ducha
sv.) a při křtech, aby se naznačilo, že každý křest souvisí s velikonocemi - proto se
od ní zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohřbech, člověk přešel branou
smrti a křesťané se za něho modlí, aby také on „vstal“ k novému životu - s Bohem

Velikonoční vajíčko
- je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému
- vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem,
který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí
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- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou
obřadů a pověr
- od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale
také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život
- tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi

Velikonoční zajíček
- své místo má zajíc v mnoha náboženstvích,
mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání (podle lidového
podání zajíc nespí - nemá totiž oční víčka, a tak se
zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru)
- v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření „maličké na
Zemi a moudřejší nad mudrce“, symbolizuje chudé,
skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství
staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti
- v Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem
Krista
- v dnešní rozšířené evropské tradici je označován
za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe
čokoládová
- podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá
v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec
- jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na
zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž
se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla představa, že
vajíčka snáší nebo přináší zajíc
- bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce,
to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě
z křesťanských stránek Internetu

U
Stručně
Doba postní
Trvá od Popeleční středy (den přísného půstu újmy) až do začátku mše
na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Trvá včetně nedělí 44 dny, bez
nedělí 38 dnů. Má 6 nedělí. Šestá neděle otvírá Svatý týden a nese název
Zprávy z farnosti 04/2001
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Květná neděle. Svatý týden přechází ve slavení Velikonočního tridua, bohoslužbou na Zelený čtvrtek večer a končí II. nešporami slavnosti Zmrtvýchvstání v neděli po prvním jarním úplňku. Zelený čtvrtek je slaven jako
památka Ustanovení Večeře Páně, pátek je dnem všeobecného smutku (půst
újmy), jediný den v roce, kdy není sloužena mše svatá, ale konají se obřady
uctívání kříže na Památku Umučení Páně, Bílá sobota je dnem Ježíšova
spočinutí v hrobě, v noci se slaví vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

Doba velikonoční
Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně (neděle po prvním jarním
úplňku) do neděle Seslání Ducha svatého.
Prvních osm dní tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako slavnosti Páně.
Doba velikonoční má osm nedělí, ta osmá se slaví jako slavnost Seslání
Ducha svatého.
Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně, tj. čtvrtek před sedmou nedělí, se
slaví slavnost Nanebevstoupení Páně. Když na 7. neděli velikonoční nepřipadá zasvěcený svátek, lze na ni slavnost přesunout.

U
Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.
Joachim kardinál Meisner

U
Z historie Bohosudova a okolí
Poutní kostel Bolestné Matky Boží v Bohosudově
Barokní bazilika stojí na Mariánském náměstí a byla vybudována v letech 1701
- 1706 staviteli Giuliem a Octaviem Broggii, kteří se inspirovali stavbou římského
kostela. Původně snad dřevěná kaple byla postavena v roce 1426. Uvnitř se nachází
náhrobek Sabiny z Vřesovic z let 1518 - 1520. Byla pohřbena v minoritském (františkánském) klášteře v Krupce. V roce 1813 byl kámen přenesen na hrad a byl jím
zazděn otvor do sklepa, kam si obyvatelé z obav před drancujícími vojáky ukryli
své cennosti. V nedávné době byl náhrobek zrestaurován Bořivojem Rakem
a umístěn v bohosudovských ambitech. Součástí baziliky je Biskupské gymnázium,
které v roce 1679 založili Jezuité. V posledním půlstoletí byla budova velmi zničena. Jezuitská rezidence pochází z poloviny 17. století, areál byl postupně dostavován až do r. 1913.

Další památky
Zvonice z 1. poloviny 15. století - přestavěna roku 1600.
Hřbitovní kostel sv. Anny - postaven roku 1516, upravován 1618 (renesanční
výzdoba, renesanční brána z roku 1615, tepaná mříž z r. 1619).
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Zprávy z farnosti 04/2001

Dìèín

-

Podmokly

Kaple sv. Wolfganga na Komáří Hůrce - pochází z let 1692-1700.
Kalvárie - kaple z poloviny 18. století, křížová cesta z konce 18. století a sousoší z 19. století.
z oficiálních Internetových stránek města Krupky

U
Krádeže ...
DKC centrum naléhavě žádá všechny věřící, kteří mají znalost věcí zcizených ve svých farnostech, ať nahlédnou na stránky Ministerstva vnitra
ČR na adrese http://www.mvcr.cz/, kde v rubrice „Pátráme ... po předmětech“ je dokumentace ke zhruba 600 zajištěným předmětům při policejní
akci a PČR žádá veřejnost o pomoc při pátrání po původu těchto předmětů.
S veškerými poznatky se obracejte na telefon 047 / 532 25 85 (i záznamník), 0395 / 697 394 nebo přímo na vyšetřovatele majora Jiřího Jouzu, tel:
0312 / 603 668.

U
Slavnosti a svátky
8.
12.
13.
14.
15.
23.
25.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Marka, evangelisty

U
Významné dny
7.

4.

Světový den zdraví

U
Výroční dny biskupů
4.
7.

4. Mons. Paďour
4. Mons. Graubner
Mons. Hrdlička
Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
13. 4. Mons. Otčenášek
18. 4. Mons. Kajnek
23. 4. Mons. Koukl
Mons. Cikrle
Zprávy z farnosti 04/2001

narození (1943)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
narození (1920)
narození (1949)
kněžské svěcení (1950)
svátek
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Dìèín

24.
26.
27.
30.

4.
4.
4.
4.

-

Podmokly

Mons. Paďour
Mons. Duka
Mons. Škarvada
Mons. Otčenášek

svátek
narození (1943)
svátek
biskupské svěcení (1950)

U

Varhany – vybráno: 21 450 Kč

Varhany – zaplaceno: 457 000 Kč

Setkávání
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

každou 1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
každou 1. neděli od 13:45 Dolní Žleb
každou 2. neděli od 18:30 na faře - setkání Farní rady
každou 3. neděli od 14:30 na faře - sněmovní kroužek
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každé úterý od 18:15 na faře - nácvik schóly
každé úterý od 19:00 na faře - setkání mládeže
každou středu od 9:00 na faře - setkání maminek
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
každý 3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každého 13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

U
Setkávání v Jílovém

♦ vyučování náboženství pro děti - v neděli 11:30 - 12:15
♦ setkávání na faře (modlitba a rozhovory) - každý pátek od

20:00

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

08:30
07:00

17:30
17:30

07:00
07:00

17:30
(17:30
19:00

jen o první pátek)
(Bynov)

U
Pořad bohoslužeb v kostele Nejsvětější Trojice - Jílové
Neděle

10:30

U
è Příští
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číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 29. dubna 2001, před 1. nedělí v květnu. ç
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