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Vyhodnocení ankety
Jsem moc rád, že se podařilo do tohoto čísla časopisu za pomoci Jany
Engelhartové a Zuzany Bumbové zařadit zpracované výsledky ankety.
Myslím, že až na malou účast se anketa vydařila a máme možnost se seznámit s některými názory těch aktivnějších z nás (vyplněných formulářů
bylo 26). Některé odpovědi si kapánek odporují a je z nich vidět známý
fakt, že se nelze zavděčit každému. Jsou tam odpovědi „známé“, které se
často opakují, ale najdou se i zbrusu nové nápady. Během času se chci
k otázkám vracet a zároveň, pokud to bude jen trochu možné, pomalu realizovat Vaše přání. Děkuji za názory.
R. Sticha

1. Čtete náš časopis Zprávy z farnosti?
ano 24x ne 2x
2. Podává časopis dostatek informací o dění:
mezi mládeží
ano 4x ne 1x
v naší farnosti
ano 18x
ve far. sv. Kříže
ano 3x ne 4x
v okolních farnostech ano 4x ne 1x Jak kdy,
v diecézi
ano 3x ne 2x mohlo by to být lepší.
3. Naleznete v časopise vše co vás zajímá?
ano 16x ne 7x informace o kaplích, křížích aj. v okolí,
více o okolních farnostech a diecézi,
Co chybí?
kronika farnosti, názory farníků,
Příspěvky od mládeže,
články od seniorů, informace o FCH,
inzerce prodej, koupě, pomoc …,
malý kurs němčiny-mše, modlitby.
tipy na výlet,
4. Vadí vám něco v časopise?
vyhovuje vše
ano 8x
články dlouhé a nevystihující tendenčvadí mi něco
ano 15x
nost,
Co vadí?
vyřizování osobních rozepří,
Duchovní témata by měl probírat pouze autoři nevyhovujících článků mají právo
kněz,
na svůj názor,
měl by být více zpravodajským měsíčnívadí zrušení rubriky jubilea,
kem,
vadí „vtipnost“ vtipů,
málo příspěvků a otevřených názorů od
málo pozitivních zpráv,
farníků,
málo informací o naší farnosti.
5. Jste ochotni udělat něco pro zlepšení časopisu?
ano 14x ne 5x již přispívám,
Čím byste přispěli?
bylo by potřeba pokusit se vytvořit,
Kontroluji pravopis,
redakční radu.
6. Myslíte si, že je angažovanost farníků ve farnosti dostatečná?
ano 8x ne 14x je to otázka ochoty dát se k dispozici,
zapojit více lidí do akcí farnosti,
Jak by se to dalo zlepšit?
Hledat motivaci, něco co by mimo víru
„... copak lidé nevědí, co je třeba?“,
lidi spojovalo,
je těžké lidem něco nařídit,
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lepší spoluprací,
rozvíjením osobních kontaktů,
je potřeba zapojit i seniory – založit
promluvit s každým farníkem osobně.
klub?,
7. Účastníte se pořádaných akcí?
naší farnosti
ano 13x
neúčastním se
ano 9x
u svatého Kříže
ano 4x
8. Účastníte se sněmovního kroužku?
ano 4x ne 16x nebývám zde přítomna,
občas
5x není čas,
není odluka církve od státu,
Pokud ne, jaký máte důvod?
neměl bych čím přispět,
Nevyhovuje doba konání,
angažuji se v hnutích.
nerozuměla bych tomu,
9. Jste ochotni v naší farnosti pomoci?
ano 17x ne 1x drobná pomoc v kostele,
nevím jak
8x výuka náboženství,
šití,
Jak byste pomohli?
úklid, práce v knihovně,
Drobná pomoc starým a nemocným
lektor, úklid.
lidem,
10. Znáte něco z historie naší farnosti?
ano 6x ne 18x rád bych si rozšířil znalosti,
ve stejném rozsahu, jako článek paní
Chcete se podělit o své znalosti?
Bicencové.
Nevím toho mnoho, ale co vím, o to se
rád podělím,
11. Považujete hudební složku mše svaté za vyhovující?
ano 20x ne 6x slyšitelnost odpovědí žalmu,
Co zlepšit?
více mladých zpěváků,
písně z kancionálu na CD, aby si je
zpěv lidu je slabý,
mohli osvojit i lidé nehudební,
více zkoušet před vlastním vystoupením.
chybí schola,
12. Jste ochotni se pravidelně účastnit nacvičování ve schole?
ano 3x ne 20x
13. Jste spokojeni se stavem interiéru našeho kostela?
ano 19x ne 6x chybí oltář,
Jaké navrhujete změny?
aby děti seděli v předu sami,
Topení,
chybí tabule s textem odpovědi žalmu.
mikrofony,
14. Čtete písmo svaté?
ano 12x ne 1x
občas
12x
15. Čtete duchovní literaturu?
ano 18x ne 5x Ukaž mi svou tvář,
Co vás v poslední době zaujalo?
Den kdy zemřel Kristus,
C. S. Lewis: Návštěvníci z mlčící plaknihy A. Grüna,
nety,
Cesta Ježíšova,
Bartini: Vydán lidem do rukou,
Vstupenka do nebe a ráje,
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Anastáz Opasek: Dvanáct zastavení,
Mariánské zrcadlo,
Jan Dobraczýnski: Stín Otce,
knihy M. C. Ziescheové a Torkingtona.
16. Sledujete náboženské pořady v televizi?
ano 9x ne 6x
občas
11x
17. Sledujete dění v církvi na Internetu?
ano 2x ne 13x nevím, že by tam něco takového bylo 1x
nemám přístup k internetu 12x
Uveďte některé adresy ve zpravodaji.
18. Půjčili jste si někdy knihy z farní knihovny?
ano 10x ne 13x
19. Považujete náboženskou výchovu v naší farnosti za dostatečnou?
ano 11x ne 7x větší aktivitu dětí ve farnosti,
lépe informovat o možnostech pro děti,
Co byste zlepšili?
vytvořit kroužky pro děti,
Místo úterní dětské mše bych zařadila
přizpůsobit vyučování věku dětí.
ještě jednu nedělní dětskou mši svatou,
nedokáži posoudit,
20. Mají vaše děti pravidelnou náboženskou výchovu?
v naší farnosti
3x
vychovávám je v rodině
6x
v jiné farnosti
1x
21. Vyhovují vám časy mší svatých?
ano 19x ne 5x chybí páteční večerní mše sv.,
chybí koordinace s farností sv. Kříže,
Co navrhujete?
ranní bohoslužba o ½ hodiny dříve,
Chybí ranní mše v úterý a ve čtvrtek
večerní mše později.
(změny ve farnosti sv. Kříže),
22. Navštěvujete svůj farní kostel?
zásadně ano
17x
navštěvuji převážně jeden zvolený kosje mi jedno kam jdu
2x
tel
7x
23. Myslíte si, že spolu farnosti dostatečně spolupracují?
ano 5x ne 13x proč se farnosti nesloučí?,
Co postrádáte?
je zde velká arogance,
Informace o změně času bohoslužeb,
chybí spolupráce starších a dětí,
chybí koordinace mší s protější farností, chybí vzájemná komunikace,
chybí základní komunikace,
chybí chuť spolupracovat.
24. Existuje podle vás dostatečná spolupráce mezi církvemi?
ano 14x ne 7x navázat více osobních kontaktů,
Co pro to můžeme udělat?
zatím chybí koncepce,
Lépe informovat sebe i okolí,
společná bohoslužba 2-3x ročně.

U
O tom, proč se 10. dubna tolik zvonilo ...
Mám za to, že mnoho z vás netuší, o čem zde hodlám psát. Začalo to
vlastně tak, že jsem byl požádán o opravu zvonů v Krásné Lípě, kde přes
zimu vypovědělo službu elektrické ovládání dvou zvonů, což znamenalo, že
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toto městečko nedaleko Rumburka nemohlo slýchat zvonění, které se jinak
třikrát denně šíří krajem. To, co mě „popohnalo“ k urychlené opravě bylo,
že Český rozhlas projevil přání tam natočit hlas zvonů. To už možná některým z vás něco říká. Vždy v neděli v poledne máme možnost slyšet hlas
zvonů z různých míst naší vlasti. Pokud jste o této mnohaleté praxi ještě
nevěděli, nalaďte si rádio v tomto čase na stanici Vltava (u nás na frekvenci
104,5 MHz) a zaposlouchejte se do hlasů zvonů našich kostelů, kaplí, zvoniček ... . Koncem června přijde řada i na zvony, které slýcháte v Děčíně
a potom i na ty z Krásné Lípy. Pokud chcete vědět, jak to s takovým natáčením vypadá, pokusím se vám to přiblížit.
Při opravě v Krásné Lípě jsem se dozvěděl, že se bude natáčet 10. března i v Děčíně. O jaké zvony by se asi mohlo jednat? No o naše asi opravdu
ne, ale máme v Děčíně zvony krásně znějící a ty jsou již několik století ve
věži kostela sv. Václava a Blažeje. Abych ovšem nepředbíhal.
Natáčecí štáb přijel z Prahy ve dvou „várkách“. Ta první zastavila před
kostelem sv. Václava a začala se divit. „No teda, kostel bez oken, stropu,
tak jsme ještě nenatáčeli“, říkali si. A protože se jim to zdálo podivné, zavolali skupině druhé. Nastalo váhání, zda se nejedná o kostel svatého Vojtěcha ... . Nakonec se vše vysvětlilo a prvá skupina kostel v Rozbělesích
opustila a dojela nakonec šťastně na správné místo - ke kostelu sv. Václava
a Blažeje. Za nějakou dobu dorazila i skupina druhá. A hned se šlo na věc.
Pan J. Skřivánek odemkl kostel a již jsme vystupovali do věže. Je nutné
připomenout, že jsme vystoupali do důstojného místa, jehož čistotu všichni
obdivovali. Opravdu tak čistá zvonice se vidí málo kde.
Nebylo zrovna moc teplo a tak se hned každý pustil do práce. Pan Radek
Rejšek, organizátor tohoto velkého projektu natáčení zvonů (to není ale vše,
natáčí i varhany, hraje na zvonkohru v Loretě, ...) svlékl sako, vyndal sešit
na poznámky a již se chápal po provazu, že se začne zvonit. To ještě ale
zvukař neměl vše nachystáno. Přece jen vybalit „nádobíčko“, upevnit na
stativ držák se dvěma mikrofony a propojit je kabely s digitálním magnetofonem DAT není hned. Pak ještě mikrofony vhodně umístit, ohlásit název
místa natáčení a označení zvonu a již se začal zvon pod rukama pana Rejška houpat. Bohužel pro technickou závadu ne dlouho. Po nějaké době se
závadu podařilo zvládnout a menší ze zvonů si krásně vyzváněl. Nahrávka
se povedla. Následoval zvon větší a nakonec malý umíráček.
Další ze štábu, pan Manoušek, známý zvonař, zvony poměřoval, znalecky prohlížel a luštil nápisy. Neunikly mu ani zbytky formy na menším zvonu. Pro zajímavost uvedu, že zvony ulil zvonař z Chomutova v roce 1749.
Dále se ve zvonici pohybovala i jedna žena a je na místě říci, že se pohybovala jako ryba ve vodě. Zvony jsou její velkou láskou, snímala nápisy, odměřovala i takové věci, jako délku srdce atd.. Pokud jste viděli před lety
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pořad o zvonících z věže chrámu sv. Víta v Praze, kde se nachází i náš největší zvon Zikmund, mohli jste ji tam spatřit také.
Natočil se i souzvuk dvou větších zvonů. Jen se magnetofon vypnul,
projížděla pod věží sanitka se zapnutou sirénou - ještě, že neprojížděla
o několik vteřin dříve, natáčení by se muselo opakovat. Houkající sanitka
v tomto případě připomněla panu Rejškovi různé historky o tom, co vše se
podařilo během let natočit. Pak skupina s technikou odjela do Krásné Lípy,
ale mistr zvonař ještě zdokumentoval všechny tři zvony po akustické stránce - bylo zajímavé jej pozorovat obklopeného ladičkami. Přitom se užilo
dost legrace, to by člověk ani neřekl.
Následovalo přemístění se do Krásné Lípy. Cesta uběhla rychle a už
jsme stoupali do další věže. Tam je velice málo místa, bylo chladněji a navíc foukal dost silný vítr. Ještě, že se nemusela pořizovat dokumentace zvonů. Tu si totiž pan Manoušek pořídil před lety, když odléval nový zvon.
Zase ale bylo více práce s natáčením, protože je ve zvonici celkem 5 zvonů.
Nejmenší se sice nenatáčel, ale i tak pořídit nahrávky každého zvonu
zvlášť, pak souzvuk dvojic a nakonec všechny čtyři dohromady, nějakou tu
dobu zabralo. Bylo třeba se navíc trefit mezi časy, kdy odbíjely místní hodiny (po čtvrthodinách).
Dojem z natočených zvuků zvonů byl úchvatný. Radost neznala mezí
a Radek Rejšek se již těšil, že budou mít v rozhlase zase jeden vzácný „úlovek“ pro slavnostní dny. Je to vyznamenání pro krásnolipské zvony. O to
žalostnější byl pohled na neutěšený stav rozebraných varhan, ke kterým
jsem jej při cestě z věže zavedl. Ale to je jiná kapitola.
Tedy toto je vysvětlení toho, proč se ve středu 10. dubna v Děčíne dopoledne tolik zvonilo ... .
R. Sticha

Farnost a komunikace
Život je změna. I církev je živá - nebo by měla být. Naše farnost, jako
část církve, by neměla být pozadu.
Jak se již snad každému dostalo do povědomí, existuje celosvětová síť,
která dokázala propojit kontinenty, země, společenství i jednotlivce. Zprvu
tajemný název Internet někteří z nás od začátku uvítali a „propadli“ mu,
jiní jej odmítali a najdou se i tací, kteří jej odmítají možná dodnes. Jako
každá z věcí svěřených člověku může sloužit i škodit, záleží jen a jen na
člověku, jak jej použije.
Přečetl jsem si, že Farní rada při březnovém zasedání hovořila i na toto
téma. Sám již několik let jsem přemýšlel, jak skloubit tuto „novotu“ s naší
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farností. I s o. Františkem jsme o tom několikráte hovořili. Tedy nic nového. Jen je pravda, že pro nápor jiných důležitějších záležitostí, všelijakých
potíží, to stálo na jednom místě. Ono od nápadu k realizaci vždy uplyne
nějaký čas a někdy není ani vhodné věc „uspěchat“.
Když jsem ale uviděl touhu něco v tomto směru vykonat, udělal jsem
prvý krok. Po dlouhých úvahách jsem zvolil název pro e-mailovou adresu
a nezbytného poskytovatele. Provedl jsem základní technická opatření a vše
farnosti „předal“ k letošním velikonocům.
Tedy začátek máme za sebou. Nyní bude ale potřeba udělat spoustu práce. Proto bych rád uvítal spolupracovníky. Je totiž potřeba si nejprve ujasnit
obecné zásady a představy a pak pomalu vše realizovat. Proto čekám různé
konstruktivní návrhy.
Zatím můžete pilně psát na novou e-mailovou adresu naší farnosti:
RKF.DC.Podmokly@seznam.cz
případně se podívat na budoucí stránky na adresu:
www.sweb.cz/RKF.DC.Podmokly
Písmena je možné psát samo sebou i malými typy. Na závěr ještě vysvětlení, jak zkratky vznikly: Římskokatolická Farnost Děčín-Podmokly,
tedy opravdu snadno zapamatovatelné.
R. Sticha

Vzájemně se milovat znamená navzájem se přizpůsobit
Zkus milovat jinak než dosud
Otevři své srdce lásce

Jednoho dne je to tu! To je přece „on“! To je
přece „ona“! Cítíš v sobě jeho silnou přítomnost.
Nemůžeš si to nějak rozumně vysvětlit! Ale ano, je
to tak! Někdy to může člověka dokonale vyděsit.
Ptá se sám sebe: „Co mám dělat? Je to pro mě
úplně nová situace! Jak mu to mám naznačit?
Abych ho (ji) podnítila k náznaku, k ozvěně! Cítí
vůbec to, co já? Jak si ho (ji) mám získat? ... .“
Stáváš se nesmělejším. Ke kamarádům jsi
zvyklý chovat se bezprostředně, k přátelům otevřeně, ale jak se máš chovat k „němu“ nebo
k „ní“? Nevíš si rady. Chováš se nenápadně. Nechceš, aby něco vyšlo najevo. Říkáš si: Jen aby se
něco nepokazilo, budu jednat jemně, diskrétně.
Zprávy z farnosti 5/2002
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Když v tobě začíná láska, točí se ti hlava jako při závrati. Otevírají se
před tebou nekonečné kraje. Objevuješ v sobě dosud nepoznané prostory.
Objevuješ v sobě netušenou otevřenost a vstřícnost k okolnímu světu, cítíš
v sobě nesmírnou touhu dávat se.
Zamilovat se je něco jiného než v lásce žít. I když to vypadá divně, lásce
se musíme učit. Najednou je to zde - někdy láska na první pohled - a přesto
je třeba všechno teprve objevovat ... . Objevovat území lásky, to značí také
hledat Boha.
„Boha nelze oddělit od fyzické lásky. Ze své veliké lásky nám Bůh dal
tělo, a proto nemůžeme svou lásku, prožívanou k jistému člověku, oddělit
od Boha. Máme-li někoho rádi z celého srdce, vytváříme s ním a s Bohem
posvátnou trojici.“ (Stéphane, 20 let)
Život v opravdové lásce je vnořením do Božího srdce.
Otevři se světlu a pravdě, nepotlačuj city

Neuzavírej předem citům své srdce, nepotlačuj je! Naopak, snaž se je
přijímat. Nauč se číst, i opakovaně, co prožíváš. Zkus zjistit, kde je práh
mezi přátelstvím a láskou.
Nech si poradit od staršího bratra či sestry, kteří už mají nějakou zkušenost ve věcech lásky. Aby ti pomohli jasně vidět, vyhnout se chybným krokům a neobratnostem. Upřímné objasnění přispívá k pravdivosti v lásce.
Buď na své lodi dobrým kapitánem. Aby se nepotopila v ničivé bouři
vášně. Neztrácej hlavu. Nedopusť, aby tě vítr odnesl dál, než bys chtěl.
Cesta zpátky je vždy bolestná ... . Nezahrávej si s city druhého. Drž se na
úzké hřebenové stezce: „Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice“ (Mt 10,16).
Milovat znamená nejen se citově oddat, ale usilovat též o citový soulad

Milovat znamená dávat se, ale do té míry, jak jsme schopni vcítit se.
Dává ze sebe daleko víc než pozornou vnímavost a prudkost vášně; ačkoli
obé nás žene do končin, které už s láskou nemají mnoho společného.
Milovat neznamená jen prožívat prudké nadšení až vzrušení, i když i to
je součástí lásky, ale zvláště být stále pozorný k věcem a lidem, dělat jim
radost. Láska znamená ohleduplnou jemnost, dovede ustoupit.
Ponenáhlu zjistíte, co všechno láska nemůže:
1. Láska nemůže poroučet a nikomu nic vnucovat.
2. Nemůže ničit touhu po lásce.
3. Nemůže zničit plody lásky.
4. Nemůže existovat k někomu, koho se bojíme.
/ ... /
www.vira.cz - ukázka z knihy: Daniel Ange „Tvé tělo je stvořeno pro lásku“
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Jak to bylo v naší farnosti po válce?
Čekám na Váš příspěvek.
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.

Svatost všedního dne (3. pokračování)
„Od oltáře do arény!“ – to platilo v dobách
prvních křesťanů. Aréna cirku byla bojištěm. Tam
na křesťany čekaly divoké šelmy, tam čekali
i pohané, chtiví krvavého divadla.
Od pramene síly, od oltáře - si první křesťané
odnášeli potřebnou milost, aby vytrvali a zůstali
věrní své víře i v pronásledování a v nejkrutějších
mukách.
Proč tento úvod, když v dnešní době se takové
věci nedějí! Dnes už tedy aréna neexistuje?
A přece. Aréna existuje – osobní aréna pro každého z nás … .
♦ Je to zápasiště, na které den co den vstupujeme,
♦ zápasiště, které vyžaduje mnoho síly a pohotovosti,
♦ zápasiště, kde čeká námaha a práce, často i lidé bez citu či snad úmorná

jednotvárnost mechanického zaměstnání. Někdy se nás může zmocnit pocit
bezmocnosti i vůči svému vlastnímu unavenému tělu, jindy jsme zmítáni
vnitřními potížemi, náladami a bolestí duše.
Tuto arénu dobře zná světec všedního dne, tam každé ráno vždy s novou
odvahou vstupuje. Ví, že na tomto bojišti sám, svou vlastní silou, nic nedokáže. Toto vědomí jej však naplňuje zdravou pokorou a učí jej opřít svůj
život o lásku Kristovu, tryskající z oltáře, od místa Nejsvětější Oběti.
Svatý všedního dne považuje mši svatou za východisko, střed i útočiště
veškeré své činnosti – je to člověk prostý a přece jde důsledně až ke kořeni
a poslednímu cíli každé věci a události.
A tak v obyčejných událostech, které nás potkají dokažme vycítit Boží
hlas. Každá práce, každá nepříjemnost, všechno, co se nám přihodí nebo
někomu z našeho okolí, ať je nám podnětem: co mi tím chce Bůh sám
říci? Co říká tímto úspěchem? Zklamáním? Strastí? Co mi chce říci
Zprávy z farnosti 5/2002
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setkáním s člověkem, který je mi milý, nebo naopak nepříjemný ba
dokonce odporný a já se s ním musím denně stýkat?
Všechno, co se zde ve světě kolem děje, co nás potkává – přijímáme
jako vzkaz Boží lásky a tu Boží lásku se snažíme opětovat – to je svatost
všedního dne, je to hrdinná láska, která hledá, nachází a miluje Boha
ve všem, především v práci. Abychom to dokázali bez větší úhony, prosme tu, která Boží lásce je nejblíže. Maria, Matko naše, vychovej z nás
použitelné nástroje v rukou Božích.
zaslala Soňa Šenková

&

&
&

Okénko do knihovny

časopis:
Immaculata č. 2/2002
článek:
Nechme je také přijít
z obsahu:
Před několika lety jsem v jednom farním zpravodaji četl pozoruhodný
článek. Byl to vlastně dopis. V něm dítě děkuje všem farníkům, že ho přijali
do společenství farnosti, že se s nimi může zúčastňovat bohoslužeb, že tak
může být blízko Ježíši, který je zdrojem lásky a pokoje. Omlouvá se, že
zatím nevydrží chvíli na místě, pořád se vrtí nebo někde leze, omlouvá se,
že ruší svým štěbetáním a někdy i pláčem. Je však rádo, že může být přítomno bohoslužbám a podvědomě nasávat duchovní atmosféru, zbožnost.
Je dítě Boží a v kostele, v domě Božím, je vlastně doma. Po čase si
zvykne, zklidní se. A kostel mu bude důvěrně známým prostředím, druhým
domovem. Můžeme říci, že malé dítě ještě ničemu nerozumí, že je zbytečné, aby bylo v kostele. Však Ježíš, přítomný v Eucharistii, ač se to nezdá,
může v těchto malých, čistých duších vykonat veliké věci. Přítomnost malých dětí na bohoslužbách je někdy velmi náročná nejen pro rodiče, ale pro
všechny zúčastněné. Ti bývají rušeni svými malými, hlučnými a neposednými „bratřími a sestrami“. Proto bych chtěl těmito řádky poděkovat všem,
kteří mají s těmito malými a vlastně i s jejich rodiči trpělivost. A věřím, že
se tyto vaše oběti, vynaložená trpělivost a veliká, někdy i marná snaha soustředit se, přinese hojné požehnání. Pomyslete, co je horším zlem: bohoslužby, na kterých ruší křik a běhání malých dětí nebo bohoslužby, na kterých nejsou vůbec žádní mladí, žádné děti ani mládež, za to však reálná
naděje, že se kostel během několika let zcela vyprázdní. Kde nepláčou
děti, tam pláče kněz. Protože farnost bez dětí je farností bez budoucnosti.
Myslím, že pokud se děti nenaučí chodit do kostela se svými rodiči, pokud si nezvyknou na atmosféru bohoslužeb už jako malé, později jako větší
si budou zvykat už hůře. Dítě už mezitím pozná mnoho jiného, hry, televizi
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a kamarády a bude je to lákat spíše na hřiště než do kostela. Za výchovu
dětí, za jejich vedení k Bohu jsou zodpovědni především rodiče. Ale bez
pomoci ostatních věřících jsou téměř bezmocní. Vždyť dítě je vychováváno, ovlivňováno především prostředím, ve kterém se pohybuje. A jak
přivést děti k Bohu v dnešní tak ateistické a víře nepřátelské společnosti?
Bez pomoci a trpělivosti i modliteb všech vás, to my, rodiče, budeme zvládat jen stěží. Dítě do kostela jistě nelze brát vždy. Někdy je lépe pro dítě,
rodiče i okolí, když zůstane doma. Jistě ani určitý stupeň rušení, o který se
děti v kostele téměř vždy postarají, nesmí překročit únosnou hranici. Je
dobré, když se mohou rodiče prostřídat. Zatímco jeden jde na mši, druhý
zůstane s dětmi doma. Když se vrátí, jde do kostela druhý. Na druhou mši
nebo do sousední farnosti. Ale zdaleka ne vždy a všude mají rodiče takovou
možnost. To se potom taková maminka nedostane na mši svatou velmi
dlouho. Než dítě odroste, může přijít na svět další a všechno začne znovu.
I maminka je však dítě Boží a potřebuje duchovní posilu, svátosti, setkání
s Kristem při mši svaté. Potřebuje se utvrzovat a růst ve víře. Potřebuje
křesťanské společenství. A tak by se mohlo stát, že maminka do kostela
nechodí. Když se po čase vypraví, dítě vyrušuje. Maminka se těžce soustředí, protože konejší dítě. Navíc se setká s reakcemi některých lidí, kteří vyjadřují svou nevoli. „Proč nesedí s děckem doma? To ani nemá cenu chodit
do kostela, člověk z toho nic nemá.“ A tak se maminka zase stáhne. Oporu
a posilu ve víře ve farním společenství nenašla. Dlouho se do kostela
s dítětem neodváží. A neodváží se ani některé další maminky, které se
o tom dozvědí. Může se pak stát, v dnešní ateistické společnosti docela
lehce, že taková mladá žena, která nemá možnost plného duchovního života, nakonec postupně ztratí víru. A to je opravdu tragédie.
Se vztahem k Bohu je to tak trochu jako s lidským přátelstvím. Pokud se často scházejí, jsou v kontaktu (např. spolužáci, kolegové), jejich
přátelství je pevné. Když se však rozejdou, přátelství časem zanikne.
Snažme se všemožně předcházet takovým smutným koncům. Vždyť jsme
všichni údy téhož Kristova těla – Církve, jsme spojeni stejnou vírou a máme vůči sobě navzájem jeden za druhého odpovědnost. Buďme proto, jak
nás k tomu vybízí sv. Pavel k sobě navzájem laskaví, pokorní, mírní
a trpěliví, snášejme se navzájem v lásce a snažme se zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. (Ef 4,2-3)
Roman Tomek (otec dvou dětí - 3 a 1 rok)

&
Tuto a další knihy se půjčují na faře v knihovně každou neděli po mši svaté
do 10 hodin. Po osobní domluvě s některou z knihovnic (M. Jirásková,
S. Šenková, Š. Koutná) si lze knihy půjčovat i v jiné dny.
Zprávy z farnosti 5/2002
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Knihy si lze nejen půjčovat, ale v nabídce v kostele si je také kupovat. Kdo
má zájem o knihy jiné, objednáme mu je v knihkupectví Jonáš - Litoměřice.
Šárka Koutná

&

O čem jednala Farní rada?
Zpráva ze 4. zasedání Farní rady ze dne 11. 04. 2002
Ve čtvrtek 11. dubna 2002 se opět sešla Farní rada.
O čem se mluvilo? To si můžete nyní přečíst.
• Podněty od farníků
Farní rada se zabývala návrhem na celodenní zpřístupnění hřiště za farou pro potřeby dětí. Tuto otázku FR bude
ještě konzultovat na dalším zasedání. Pokud k tomuto
návrhu máte nějaké připomínky, sdělte je členům farní rady.
• Zhodnocení úkolů
Farní rada kontroluje plnění úkolů, které si zadala. Úkoly se plní v rámci
časových možností.
• Webové stránky farnosti
Toto téma je v jednání již z minulého zasedání. Členové FR zjistili bližší
informace. Nyní je potřeba sehnat někoho, kdo by se chtěl zapojit při vytváření a aktualizování takových stránek. Pokud o někom takovém víte, nenechávejte si to jen pro sebe.
• Nová e-mailová adresa pro podmokelskou faru
RKF.DC.Podmokly@seznam.cz
•

Biskup z naší diecéze
Již minule jste byli o tomto tématu informováni. Tlumočníky jsme již
kontaktovali. Nyní budeme shánět další informace a vlastní písemný kontakt navážeme až po vyhodnocení situace ve státě Zimbabwe.
• Setkávání farníků
Naše první setkání farníků na faře se bude konat 1. neděli v květnu,
spolu s divadelním představením. Více informací najdete v článku Květnové setkání.
• Anketa
Jak jistě víte, proběhla v našem kostele opět anketa. Je nám líto, že se
z 90 rozdaných lístků vrátilo vyplněných pouze 26. V následujícím měsíci
bude anketa vyhodnocena a s jejími výsledky budete seznámeni. Na jednání
Farní rady byli vylosováni tři výherci věcných cen. Jsou to: Ludmila Stichová, Vladimíra Křehotová, Zuzana Bumbová.
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Další zasedání Farní rady v naší farnosti proběhne ve čtvrtek 9. května
2002 od 18:30 na faře na Husově náměstí.
Zapsala Zuzana Bumbová

U
Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!
jméno
P. František Jirásek
Antonín Musil
Zuzana Bumbová
Ing. Jaroslav Holada
Šárka Koutná
Pavel Kumst
Jiří Málek
Jaroslava Škodová
Ladislava Vopatová

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

U
Pouť do Dolního Žlebu
Zveme vás na putování do kostela Nejsvětější Trojice v Dolním Žlebu.
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2002
2. června
7. července
5. května
6. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

4. srpna
3. listopadu

1. září
1. prosince

vlakové spojení (cena 10 Kč):
Děčín hlavní nádr.
Čertova Voda
Dolní Žleb

13:02 14:39 Dolní Žleb
13:12 14:49 Čertova Voda
13:19 14:56 Děčín hlavní nádr.

14:58 17:30 18:35
15:04 17:36 18:41
15:15 17:47 18:52

U
Sněmovní kroužek
V neděli 21. dubna se na naší faře sešlo ... nebo nesešlo?
V dnešním zápise ze sněmovního kroužku, který
byl ohlášen na 21. dubna – nevím jak začít. Je to smutný obrázek našeho „společenství“, který vykazuje nezájem o jakékoliv „slovo“ čtené, či přednesené. Avšak
máme-li být solí a světlem, potřebujeme vědomosti
a schopnosti! Či se snad domníváme, že lenost a netečnost nám zaslouženě
vnuknou vědomosti? Nejen svět, ale i Církev se stále rychleji mění. To
znamená nebezpečí, že vžité představy dosavadního vzdělávání, které vycházelo z předpokladu, že stačí získat v dětství a v mládí určité vědomosti,
Zprávy z farnosti 5/2002
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které budou dostatečné k zvládnutí pozdějšího života, že není třeba je už
dále rozšiřovat a obnovovat. A tak se vytváří hluboká propast mezi vzděláním a dobou. Často se pak mnozí cítíme nepřipraveni a neschopni postavit
se požadavkům určité situace.
Život je učební proces, kterému se máme věnovat celým srdcem.
K dnešnímu modernímu člověku bytostně přísluší mít otevřené oči a uši,
být ochoten přijímat to nové, být přesvědčen, že se musí po celý život učit.
Ono soudobé křesťanství se v běžném životě setkává dnes a denně se
situacemi, překračující rámec tradičních zvyklostí a hodnot. Ale i toto
„znamení doby“ je třeba rozpoznávat, promýšlet a hledat na netradiční
otázky netradiční odpovědi.
Církev v naší zemi je před závěrečnou fází vydání nových pohledů na
náš křesťanský život. Dokážeme kritizovat naše poslance a vládu – jaké že
to schvaluje zákony, které musí po čase novelizovat, doplňovat atd.. A co
děláme my? Jaké dáváme odpovědi, dotazy k zodpovězení, návrhy … pro
naše biskupy (to je vláda), kněze (to jsou poslanci) na modernější pohled
života křesťana dle nejposlednějších poznatků vědy? Nám laikům je dána
jedinečná možnost se k tomu vyjádřit.
Spíme?
Zpracovala S. Š.

U
Inzerát
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
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2002
Leden
Únor
Březen
Součet

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové
5 714 Kč
8 120 Kč
9 356 Kč
23 190 Kč

1 481 Kč
1 317 Kč
1 932 Kč
4 730 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

0 Kč
3 500 Kč Svatopetrský haléř
2 500 Kč Na uprchlíky
6 000 Kč (1. čtvrtletí 2002)

U
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Květnové setkání
Vážení spolufarníci. Jak jste si mohli přečíst v minulé zprávě z jednání
Farní rady, chystáme se uspořádat setkání farníků. Ráda bych vám teď přiblížila jak by tato setkání asi měla vypadat.
Chceme, aby tato setkání probíhala na faře nebo na zahradě za farou,
pokud bude příznivé počasí. Na těchto setkáních nepůjde o žádné přednášky, ani nic podobného. Chceme jen, abychom se sešli, pobyli pohromadě,
společně se více poznali a vypili si spolu kávu, či čaj. Ženy z kostela by
napekly nějaké zákusky, které by se „prodávaly“ ke kávě. Ano, čtete správně. Každý by za zákusek, který by si vzal, přispěl do kasičky dobrovolným
obnosem, podle svých možností. Například: v cukrárně si koupíte ve kávě
zákusek přibližně za 7 Kč. Tak byste těchto sedm korun dali do naší kasičky a ještě budete mít dobrý pocit, protože takto vybrané peníze půjdou na
nějaké charitativní konto či jinak prospěšný záměr, o němž budete samozřejmě informováni.
Pomineme-li tento úmysl, je dalším důvodem těchto setkání, abychom se
jako farníci více sblížili. Nejde přece jen o to, pozdravit se v neděli před
kostelem. Aby farnost žila, musíme se navzájem lépe poznat.
Tímto vás tedy zvu na 1. setkání při kávě. Bude se konat první květnovou neděli (5. května 2002) spolu s divadelním představením pro děti.
Všichni jste srdečně zváni!
Kdo by se chtěl dobrovolně přihlásit a upéci nějaký zákusek, nebo pomoci s vařením kávy, přihlaste se u paní Z. Bumbové. Děkuji za spolupráci.
Zuzana Bumbová

U
•

Poznámka v žákovské knížce: Houpal se na židli a bez dovolení spadl.

U
Nejen pro děti
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vydává: http://www.volny.cz/fatym

U
Nejen kaple sv. Jana na Chrástu
Rád bych vám napsal něco více o současném dění v této kapli, leč k dispozici mám jen historii, které se věnuje již delší dobu Nataša Steinová. Nashromáždila až neskutečné množství zajímavých informací. Ale o době
současné toho moc nevíme. Město zde provedlo některé opravy včetně
elektroinstalace a osvětlení (asi za 800 000 Kč), které se zrovna moc nepostrana 17
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vedlo. Mají tam stát i nové varhany (jak se asi naloží se zbytky starých?).
Pořádaly se zde výstavy a měly by pokračovat. Byly doby, kdy se v kapli
konaly i bohoslužby - normální člověk by řekl, co také jiného ... . Mám za
to, že nyní v době svobody se s tím asi již nepočítá.
Jaké jsou vůbec vztahy církve s městem? Nestálo by za to abychom se
i my farníci o tom něco dozvěděli? Očima prostého věřícího bych to odhadoval, že prakticky žádné. Znám přitom města, kde si vycházejí vstříc na
každém kroku.
U nás mizí pomalu vše, co by dobu dávno minulou připomínalo. Cesta
od kostela sv. Václava v Rozbělesích (o něm je asi „škoda mluvit“, že se
nic nedovídáme) ke kapli sv. Jana, kudy chodilo procesí, již dávno neexistuje, pozemky, až na pár „výjimek“, o které nikdo nestál, církev dávno nevlastní, socha v blízkosti benzínové pumpy DPmD byla před lety přemístěna a nedávno z neznámých důvodů byly vypleněny zdravé mohutné stromy,
které toho hodně pamatovaly. Pozorujete také, jak systematicky město poslední dobou likviduje stromy na území města (že by pro novou městskou
kotelnu, nebo na „kšeft“)? Pozorujete proměnu části parku v asfaltovou
plochu „autobusového nádraží“ a ohyzdnou plochu parkoviště před otřesnou stavbou dalšího konzumního gigantu v našem městě? Jak asi je výhodné mít ve městě xxx-markety, které vlastní zahraniční firmy? Nebo jinak.
Pozorujete, jak městská policie klidně pohlíží na zničené fasády domů nejen
vandaly, ale i psy, kteří pod vedením svých paní (pánů), kolikrát záměrně
a s výsměchem znečišťují co se dá? Co se ještě vše zlikviduje? Zamýšlejte
se, pozorujte a hlavně se také na patřičných místech ozvěte! Všímejte si
opravdu dobře, je před volbami!
R. S.

.
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Farní e- mail - Naše farnost má již měsíc oficielní e-mailovou adresu:
rkf.dc.podmokly@seznam.cz. Prezentaci naší farnosti si budete moci
prohlédnout na adrese: www.sweb.cz/rkf.dc.podmokly.
F Sobota 20. dubna - Na naší faře se sešlo v tento den asi 23 účastníků
zblízka i zdáli, aby se zamysleli nad Boží vůlí, jak to vidí Schönstattské
hnutí. Setkání, které vedl P. Ladislav Štefek se sestrou M. Marcelou se
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zájemcům velice líbilo. Bylo zakončeno mší svatou. Zároveň oznamuji,
že v sobotu 18. května 2002 se koná v Rokoli pouť!
Modlivý Důl u Sloupu - Znáte? Neznáte? Poznáte! – pokud tam pojedete 1. května. A co vás tam čeká? Mše svatá v lese pod skalami
v 15:00. Protože biskup Koukl nemůže přijet, bude ji mít nový biskup
Mons. Karel Herbst SDB. Je to salesián, narodil se 6. 11. 1943 v Praze.
Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv, při zaměstnání
dálkově vystudoval gymnázium. CMBF v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-1973. Na kněze byl vysvěcen biskupem Františkem Tomáškem roku 1973. Působil v Mariánských Lázních a na Svaté Hoře u Příbrami. Mezi lety 1975 a 1986 byl bez státního souhlasu a pracoval
u podniku „Úklid“ jako čistič výkladních skříní. Roku 1976 tajně složil
doživotní sliby a pracoval s mládeží formou „chaloupkového“ apoštolátu. Roku 1986 mu byl vrácen státní souhlas a působil ve Starém Sedlišti
a ve Všetatech. Po roce 1990 se zapojil do oficiálního života salesiánů
v Praze-Kobylisích. Mezi lety 1997 až 2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze. Od roku 2000 byl ve Frýštáku na
Moravě. Na biskupa byl vysvěcen letos 6. dubna v pražské katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha kardinálem Miloslavem Vlkem.
Eucharistická a mariánská pouť – se koná v kostele Narození Panny
Marie v Doksanech. Doksany, jako starobylé poutní místo Podřipska
představovat nemusím, již jsem o nich psal. Tentokráte vás zveme ve
dnech 3.-4. května na pouť v duchu modliteb za nová kněžská a řeholní
povolání a za katolické rodiny. V pátek 3. 5. bude od 20:00 koncelebrovaná mše svatá (hlavní celebrant J. Koukl, biskup litoměřický), ve 24:00
začne slavná mše svatá. Modlitba růžence začne 4. 5. v 9:30 a bude následovat mše sv. od 10:00. Když to spojíte i s procházkami a rozjímáním
kolem malebné Ohře, zažijete myslím nádherné chvíle.
Májový výlet do Saských Švýcar - Na sobotu 18. května rovněž vychází výlet do Bad Schandau s prohlídkou Domu národního parku. Pokračuje se do Selnitz, přes Lilienstein údolím Labe do Rathenu a zakončení
v Wehlen - vše asi 14 km. Akce je hlavně pro děti. Jízdné pro ně bude
12 Kč (dospělí 24 Kč) + drobné na přívoz (asi 1/2 eura). Samo sebou je
nutné mít platný cestovní pas! Odjezd vlaku je v 8:18, ale na děčínské
hlavní nádraží přijďte již v 7:45. Návrat se počítá v 17:57. Další informace lze získat u Karla Steina na telefonech 518929 (do práce) nebo
528999 (domů). Dodávám ještě: Přeji hezké počasí!
Typicky velikonoční! - Také jste se všimli při cestě na velkopáteční
obřady plakátů na různých místech ve středu našeho města, na kterých
seděl Budha? Neoficielně nalepené plakáty zvaly na přednášku:
Budhizmus v západní Evropě ... .
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Setkání při kávě - Prvního nedělního setkání při kafíčku máte možnost
se zúčastnit na naší faře 5. května 2002 - čas nevím, proto sledujte hlášení v kostele, ale přijďte to určitě „omrknout“!
Divadlo - V neděli 5. května 2002 ve 14:30 máte možnost přivést děti
(buď své, případně zapůjčené od sousedů ...) na zbrusu nové představení
na naší faře. Zveme všechny děti i ostatní přátele našeho loutkového divadla na pohádku TANEC S ČERTEM.
Setkávání rodin - Ve čtvrtek 18. 4. se uskutečnilo setkání rodin. Hostitelem byl pan Pavel Kumst, jemuž tímto děkujeme za milé pohoštění.
Znovu jsme se přesvědčili, jak je důležité mít kolem sebe přátelé, kteří
dovedou naslouchat nebo s kterými se můžeme podělit o své radosti
i starosti. Pane Bože, děkujeme Ti za tato setkání, bude-li to Tvá vůle
příští setkání se uskuteční 23. května ve 20:00 na faře na Husově náměstí. (J.Š.)
Jablonné v Podještědí - Ne jen rodiny - pozor! Hlavní pouť v Jablonném se letos koná v sobotu 25. května. Začátky mší svatých budou
v 6:00, 8:00, 9:30, 11:00 a ve 14:00. Mši svatou v 9:30 bude celebrovat
biskup Dominik Duka OP, mši svatou v 11:00 bude celebrovat vídeňský
kardinál Schönborn (rodák z litoměřické diecéze).
První svaté přijímání - Právě je v plném proudu příprava osmi dětí
k prvnímu svatému přijímání (tři budou pokřtěni). To se bude konat
v neděli 2. června při ranní dětské mši svaté (v našem kostele sv. Františka). Bude dobré, když na ně budeme pamatovat ve svých modlitbách.
Žďár nad Sázavou - Letos o prázdninách se bude konat v Torontu
13. celosvětové setkání mládeže. Setkání se svatým Otcem se uskutečňují v různých částech světa. Protože Země je přeci jen trochu veliká,
i když se snažíme sebevíce ji zmenšovat (cestování, televize, komunikace obecně), konají se i setkání celostátní, která navazují na tato „velká“.
A právě takové celostátní setkání se bude konat ve dnech 13.-18. srpna
2002 ve Žďáru nad Sázavou. Budou tam již i přímí účastníci setkání
z Toronta. Pokud se tedy hodláte této akce mládeže účastnit, máte možnost se přihlásit na některém diecézním centru mládeže (pro nás asi nejlépe: DCM Litoměřice, Dómské náměstí 10, 412 01; tel.: 0416/734423,
daniela.dcm@worldonline.cz). Je sice ještě čas, ale znáte to ... .

U
• Do nebe přilétne dušička, je celá pomačkaná, v ruce ještě drží pokroucený volant. Přichází před soudnou stolici Boží a po chvilce přilétne její
anděl strážný, celý udýchaný se omlouvá: „Já sice mám trénovaná křídla,
ale on jel tím Porschem tak rychle, že jsem mu zkrátka nestačil.“

U
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Z farnosti Děčín I
F

Pravidelné akce farnosti v Děčíně I
♦ Každou 1. neděli v měsíci (5. května) se koná
v kostele sv. Václava a Blažeje od 16:30 řeckokatolická
bohoslužba.
♦ Každý čtvrtek od 20:00 do 22:00 je možnost prožít
tichou adoraci v kapli u Malých sester Ježíšových
v Boleticích.
♦ Každý 1. pátek v měsíci (3. května) v kostele sv. Václava a Blažeje
po večerní mši sv. adorace. Tyto adorace jsou myšleny jako společné pro
obě děčínské farnosti a střídají se při nich kněží obou farností.
♦ Každou 1. sobotu v měsíci (4. května) se koná pouť do mariánského
kostela v Horní Polici. Společný odjezd vlakem je z Děčína hl. n. v 9:20
(z Východního n. 9:25) a mše svatá začíná v 10:30. Návrat je vlakem ze
Žandova v 12:49 (v Dc hl. n. 13:22).
♦ Každou sobotu od 18:00 je možnost se zúčastnit (na faře v Křížové
ulici) rozjímání nad nedělními liturgickými texty.
F Změny ve farnosti v Děčíně I
♦ Jak jsem se již zmínil v minulých číslech, došlo ke spontánnímu přeorganizování mší svatých v kostele Povýšení sv. Kříže a kostele sv.
Václava a Blažeje. Mše svaté nyní nejsou nijak vázané na druhou část
města a není jisté, že k nějakým změnám ještě nedojde. Podařilo se mně
zatím zjistit, že pořad bohoslužeb je právě nyní následující:
farnost Děčín I
Povýšení sv. Kříže
Sv. Václava a Blažeje

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
17:30 16:00 17:30 16:00
8:00 10:00
17:30
8:00

U
Posvátná znamení
Pro naše vzdělávání jsem vybral knihu Posvátná znamení od Doc. ThDr. Josefa Bradáče.
Rád bych z ní pravidelně uváděl krátké pasáže, abychom si lépe uvědomili, co se to vše
kolem nás děje a jak se máme při mši svaté chovat. Byl bych rád, abyste zde našli něco, co
jste nevěděli a co vám pomůže lépe porozumět dění nejen v kostele.
R. Sticha

&
4. Liturgická místa
a) Kostel - (dokončení z minulého čísla)
Každoročně v kostele, posvěceném biskupem, se slaví výročí posvěcení,
a to vždy ve výroční den vlastní konsekrace nebo v den, který určil biskup strana 21
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světitel. Není-li den konsekrace známý (u starých kostelů), koná se slavnost
výročí posvěcení vlastního kostela ve společný den 25. října. To jsou, řekli
bychom, narozeniny kostela. Jeho jmeniny se slaví v tzv. titulární slavnosti,
v den, kdy připadá svátek světce, k jehož cti je kostel posvěcen (např. sv. Martina).
Kostely byly vždy stavěny tak, že byly tou stranou, kde stál oltář, nasměrovány k východu - to odpovídá starokřesťanskému postoji při modlitbě - být
obrácen k východu. Starokřesťanské baziliky (Laterán, sv. Petr) byly tak stavěny, že celebrant byl obrácen k východu, i když sloužil mši tváří k lidu. Teprve
na francké půdě se prosadilo, že se k východu nasměroval oltář, a nikoliv portál, jak tomu bylo v Římě, čímž se stalo, že celebrant při nejhlavnějších svých
(prezidenciálních) modlitbách stál obrácen zády k lidu.
V gotice se kostel člení, protože přibývá počet kaplí, které věncovitě obepínají hlavní loď, aby byla umožněna soukromá celebrace na četných postranních
oltářích. Kostel se také stává doménou města, proto je stavěn bud na vyvýšených místech, nebo opatřován vysokými věžemi. Renesance a baroko přetvářejí
architekturu kostela v trůnní sál Boží, s eschatologickým pozadím, zatímco
osvícenský klasicismus vyjadřuje jen církev jako nástroj státu a pseudogotické
a pseudorománské stavby kostelů 19. století marný pokus o vzkříšení středověké religiozity pouhou napodobeninou.
Křesťanský kostel byl nejprve považován za účelové zařízení, měl jen funkci umožnit bohoslužebné shromáždění. Ale už Eusebius (320) zná symbolický
význam chrámu, je obrazem církve, která je dále obrazem věčného chrámu
nebeského Jeruzaléma. Zde začíná alegorický výklad, který ve středověku by1
rozpracován do nejmenších podrobností.
Konstantinské baziliky jsou považovány za trůnní sály Krista - Pantokratora. Obraz císaře v apsidě je vyměněn za obraz trůnícího Krista, obyčejně
v mozaikovém provedení. Středověk považuje kostel zhusta za majetek světce,
k jehož cti byl postaven a jeho ostatky zaručují jeho přítomnost (paralela se
sídlem feudálního pána). I když křesťanský kostel nebyl nikdy pokládán jako
u pohanů za výlučné sídlo Boží, přece se prosadily tendence zdůraznit oltářní
prostor, presbytář, od ostatních částí kostela. Proto se biskupský trůn stěhuje na
stranu, aby oltář mohl být přisunut ke zdi, a tím snáze obklopen sochami, obrazy a stále stoupajícím počtem kněží, kanovníků a mnichů v chórových lavicích.
Posledním zdůrazněním posvátnosti oltářního prostoru s oltářními služebníky
bylo zvýšení mříží, jež oddělovaly presbytář od lodi, a tím kněze od lidu, popřípadě jejich proměny ve skutečné stěny, na Západě vzniklé ze zvýšených
ambon a pódií - na Východě nakoupením obrazů ve formě ikonastaze, které
znemožnily věřícím pozorovat, co se u hlavního oltáře děje (s výjimkou 1-3
dveří). Před takovou mříží se staví oltář pro lid, s velkým křížem a často i varhanami, a tam se slouží mše, odtud se lidu zpívá evangelium a káže.
Barok vidí v kostelní architektuře příležitost ukázat triumf církve nad silami, které ji ohrožují (Turci, reformace), avšak propadá iluzi, že smyslovými
strana 22
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prostředky a patosem dovede humanistického člověka přesadit do kontemplace
eschatologických skutečností. Nadpřirozeno se však nedá dosáhnout pouze
hmotnými prostředky. Teprve liturgická obnova a směrnice II. vatikánského
koncilu přibližují kostel opět jeho původnímu určení, být shromáždištěm Božího lidu k modlitbě a k eucharistii.
Především mají věřící pochopit, že kostel, ať nový nebo upravený, je znamením oné církve, kterou mají budovat a šířit svým křesťanským povoláním
(IG 255). Neboť ona „je církví živého Boha, domem Božím“ (1 Tim 3,15),
jejímž „úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš, v němž se celá stavba spojuje
a roste v svatý chrám v Pánu, v něm se i vy společně stavíte v příbytek Boží
v Duchu“ (Ef 2,20-22). Proto má být kostel konsekrován (IG 255), podobně
jako křtem je věřící povolán k službě Bohu.
Je-li církev sama bohoslužebným shromážděním zjevována, má také kostel
zjevovat církev a bohoslužebné shromáždění, které je hierarchicky uspořádáno.
Proto má být presbytář kostela vhodně odlišen od ostatního chrámového prostoru, bud zvýšením nebo jinou úpravou, přitom má být tak prostorný, aby posvátné obřady pohodlně se v něm mohly odehrávat (IG 258). Tím není řečeno, že
by se to mělo stát mříží nebo stěnou jako v minulosti, ani nemá presbytář obdržet funkci jeviště na rozdíl od míst věřících - hlediště, neboť při liturgii, zvláště
eucharistické, jsou všichni jednající, kněz a přisluhovatelé i lid. Kněz a jeho
liturgičtí pomocníci jsou v presbytáři, aby bylo zřejmé, že zde je předsedající
celého shromáždění, který řídí jeho modlitbu, koná obět na oltáři a hlásá Boží
slovo, popřípadě se v této službě dělí s těmi, kteří mají k tomu hierarchické
poslání. Avšak různost hierarchické služby a různost úkolů, které v presbytáři
konají jiní služebníci, musí být vyjádřením jednoty svatého Božího lidu, neboť
celé uspořádání posvátného prostoru musí být takové, aby vyjadřovalo obraz
shromážděného lidu (IG 257).
Stavba i obnova kostela má tedy být funkční, má usnadnit činnou účast lidu
i předsednické funkce hierarchie a svým uměleckým uspořádáním v duchu ryzí
krásy a prostoty má přítomné povzbuzovat ke zbožnosti a odhalovat svatost
slaveného tajemství (tamtéž), aby liturgické shromáždění bylo samo chrámem,
vlastním příbytkem Božím.
Celý kostel je tedy dějištěm liturgického úkonu a jeho budova je jen slupkou kolem tohoto jádra. Není tedy kostel už hradem Božím, jak to cítili lidé
v románské době, ani šlechtickým palácem, reprezentujícím vítězící církev, jak
to chápalo baroko, ani vertikální dominantou místa nebo pomníkem ctižádostivého architekta, ale rodinným domem dětí Božích.
Proto má být liturgický prostor všude v těchto zásadách obnoven: zbaven
všeho kýčovitého, kramářského, co uráží umělecký cit a znemožňuje aktivní
účast věřících (úprava oltáře, očista presbytáře od ne funkčních obrazů, soch,
výzdoby, příslušenství abaku a pod.).
Doc. ThDr. Josef Bradáč (pokračování příště)
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Neobvyklé zkratky:
SC - Sacrosanctum Concilium, Konstituce o liturgii II. vatikánského koncilu, 1963
IOE - Inter Oecumenici, Instrukce Rady pro provádění konstituce o liturgii, 1964
EM - Eucharisticum mysterium, Instrukce Kongregace obřadů, 1967
OBP - Ordo baptismi parvorum, Obřady křtu dětí, 1969
IG - Institutio generalis Missalis Romani, Všeobecné pokyny k Římskému misálu,
1969.

U
•

Chlapec měl na základní škole velmi slabý prospěch, z většiny předmětů měl čtyřky a pětky. A tak se rodiče rozhodli ke změně - přeřadili syna
na církevní školu. A na dalším vysvědčení se objevily jedničky a dvojky.
Rodiče jásali a ptali se syna, co je příčinou tak výrazného zlepšení. Chlapec
odpověděl: „Vešel jsem do třídy a tam na zdi visel ukřižovaný muž. Ve
vedlejší učebně taky a na chodbě znovu ukřižovaný muž. A tak jsem si řekl:
Musím makat nebo to se mnou špatně skončí!“

U
Jak vznikly Loretánské litanie
Na slavném poutním místě v Itálii – Loretu, se zpívaly na sklonku
17. století každý den jiné litanie ke cti Panny Marie. Papež Klement VIII.
roku 1601 zakázal skládání dalších litanií a k užívání při veřejné liturgii
schválil ty litanie, které se převážně opíraly o Písmo svaté. Římská kongregace obřadů zakázala roku 1631, aby se k nim bez schválení přidávaly
prosby jiné. Během staletí papežové přidali některé prosby – jako Královno
bez poskvrny prvotního hříchu počatá, Královno nanebevzatá (po vyhlášení
příslušných mariánských dogmat), Královno míru (za prvé světové války),
Královno svatého růžence a Matko dobré rady.
Hymnus Rabulase
(syrský biskup v Edesse, + 435)

Jak budeme oslavovat tebe,
nejpokornější a po každé stránce svatá a čistá?
Zde na světě máme všichni v tobě naději spásy,
jež všem věřícím poskytuješ pomoc a sílu.
Posilni nám víru,
zjednej celému světu pokoj,
přimlouvej se, ó nejsvětější,
u syna svého za hříšníky, kteří se k tobě utíkají,
a spas naše duše
přede dnem hněvu a pomsty.
z knihy Mariánské zrcadlo od P. Weise
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A ještě něco tvořivého
Copak asi obrázek představuje (přečtěte si 1. Mojž. - 24, 10-21)? A kdo ho
nejlépe vybarví?
(AKEBER)

Biblické omalovánky - Starý zákon (Alice Bohuslavová) si můžete zakoupit s pexesem, které
je její součástí na adrese:
Nakladatelství Křesťanský život, Pod Červenkami 504, 735 43 Albrechtice
tel.: 0659 / 732066, 711436, e-mail: acrc@grendel.cz

U
http://www.??????
Jedna z proseb v anketě byla o uveřejnění internetových stránek s křesťanskou tematikou. Je to poněkud těžké, protože do této oblasti spadají
stovky farností, spousta různých organizací, množství církví, ale existují
i rozhlasové stanice, kde máme možnost jejich vysílání poslouchat. Každý
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hledá něco jiného a tak uvádím jen několik základních adres, z nichž se
můžete odkazy dostat prakticky ke všemu. Jen mít na to čas!
Pokud někdo ovládá dobře nějaký cizí jazyk, má možnost „brouzdat“
například po farnostech po celém světě. Když již jsem u tohoto tématu, byl
bych rád, kdyby se naopak našel někdo, kdo by pravidelně sledoval různé
informace z uvedené oblasti na Internetě, upozorňoval na ně a vytvářel adresář. Byla by to dobrá pomoc.
Zkuste například:
www.vira.cz
www.katolik.cz
www.cirkev.cz
www.krestanstvi.cz
www.verite.cz
www.pastorace.cz
www.christnet.cz
www.ambit.hypernet.cz
www.qwert.cz/zdislava
www.vatican.va
http://www.granosalis.cz/
http://www.adonaj.zde.cz/

http://www.net-angel.org/
www.portal.cz/ad
http://www.maticecm.cz/
http://www.karmelitanske-akladatelstvi.cz/
http://www.proglas.cz/
http://www.misie.cz/
http://www.farnosti.sf.cz/
http://www.ktf.cuni.cz/
http://www.tf.jcu.cz/
www.volny.cz/fatym
http://www.rodiny.cz/
R. Sticha

U
•

Mladého kněze poslali do farnosti, kde dávaly lišky dobrou noc. Kostel
zadlužený a fara se spíše podobala stodole, která má každou chvíli spadnout. Když jednou sedí takhle večer v kuchyni a čeká, až mu střecha spadne
na hlavu, někdo zaklepe. Jde otevřít a ejhle, na prahu stojí manželka místního velmi moc dobře situovaného podnikatele, v náručí drží pejska a v očích
má slzičky. „Pane faráři, náš Broček umírá, prosím Vás, nemohl byste mi
ho pokřtít?“ „V žádném případě paní, zvířátka duši nemají!“ Když ale paní
na kolenou prosí, naléhá, slibuje a naříká a dělá hysterické scény, pan farář
ze zoufalství vezme hrnek vody a předstírá, že pejska křtí. Paní odejde i s
pejskem. Za tři dny je pejsek zdráv a paní přijde na faru, že se manžel staví
aby se odvděčil.
Za rok přijede na vizitaci biskup. Místo rozpadlé stodoly vila jako hrad,
před ní místo trabantu Ford, pan farář vyšňořený … . „Jak jste to dokázal?“
ptá se biskup. „Ale to víte excelence, sbírky … .“ „To mi nevykládejte bratře!“ Když biskup stále naléhá, pan farář mu to se značně zčervenalým obličejem vyklopí: „To máte tak, jednou přišla jedna paní s pejskem … .“
„Bratře, bratře, povídá biskup a hrozí prstem, když odjíždí, pro tentokráte
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vám odpouštím“ - pak se nakloní blíže, aby to sekretář neslyšel a pošeptá:
„a kdyby náhodou pejsek potřeboval obiřmovat, vzkažte prosím!“
Adonaj-vtipy

U
Je jaro. Nezapomínejme, že volný čas lze
využít i k procházkám a výletům do přírody.
U
Vyučování náboženství na naší faře
den
začátek od
úterý
16:00
středa
16:00
čtvrtek
13:45
čtvrtek
15:00
čtvrtek
16:00

věk
12-17
8-12
9-10
12-13

vyučující
Marie Jirásková (společenství děvčat)
Soňa Šenková
Marie Jirásková
Soňa Šenková
P. František Jirásek (setkání ministrantů)

U
Slavnosti a svátky
3.
9.
14.
16.

5.
5.
5.
5.

19.
26.
30.
31.

5.
5.
5.
5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Slavnost Seslání Ducha svatého
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Svátek Navštívení Panny Marie

U
Významné dny
12.
12.
25.

5. Mezinárodní den ošetřovatelek
5. Svátek matek
5. Mezinárodní den ztracených dětí

U
Výroční dny biskupů
17. 5. Kard. Vlk
18. 5. Svatý otec
19. 5. Mons. Liška
Zprávy z farnosti 5/2002
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narozeniny - 82 let
jmenován tit. biskupem (1988)
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5. Mons. Lobkowicz
5. Mons. Radkovský

jmenován diecézním biskupem (1996)
jmenován diecézním biskupem (1993)

U

Varhany – vybráno: 57 967 Kč

Varhany – zaplaceno: 457 000 Kč

Setkávání
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

každou 1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
každou 1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
každou 3. neděli od 14:30 na faře - sněmovní kroužek
každé 3. úterý - dětská mše svatá
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každé úterý od 18:45 na faře - nácvik zpěvu
každý 2. čtvrtek v měsíci od 18:30 - setkání Farní rady
každý 3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý 4. čtvrtek v měsíci od 18:45 - Biblický večer
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
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
17:30
07:00
19:00

(Bynov)

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové
Libouchec
Tisá

Neděle
2. Neděle
4. Neděle

10:40
15:00
15:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Tří králů
Kostel sv. Anny

U
è Příští
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