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Jak to vypadalo v našem kostele před rokem?
Napadlo mě, že bych mohl trochu připomenout, jak před rokem náš
kostel vypadal. Vzpomínáte?

U
Bratr Jiří Záhora
Při mši svaté, kterou sloužil šluknovský farář P. Jiří Sucharda, jehož se
zesnulým pojilo letité přátelství, jsme se v úterý 7. května v kostele Povýšení sv. Kříže naposledy rozloučili s bratrem panem Jiřím Záhorou, kterého
Pán k sobě na věčnost povolal 29. dubna 2002, ve věku 64 let.
Bratr Jiří Záhora sice patřil teritoriálně do druhé farnosti, ale rád a často
se zúčastňoval bohoslužeb v našem kostele. Vždy se zajímal o dění v obou
děčínských farnostech a byl i dobrým znalcem jejich historie, což si mnozí
pamatují z jeho vystoupení, kdy se vloni na svátek Petra a Pavla sešli farníci z obou stran po mši svaté ke společné diskusi v kostele sv. Václava
a Blažeje. Jeho vpravdě životním posláním se mimo rodiny stala i činnost
v křesťanské politice, kde působil mnoho let a v mnoha funkcích v Československé straně lidové, později v KDU-ČSL. Jako předseda OV KDU-ČSL
a místopředseda krajského výboru v posledním roce výrazným způsobem
přispěl ke sblížení stran KOALICE na děčínsku. Odešel ve vrcholící kampani pro volby do Poslanecké sněmovny, v níž se zaujetím a velkým sebeostrana 2
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bětováním, jemu vlastním, pracoval až do posledních chvil. Přestože jsme
věděli, že již dlouho bojuje s vážnou a zákeřnou chorobou, jeho příliš náhlý
odchod byl pro nás velmi bolestný a jeho ztráta velmi citelná.
Bratr Jiří již přešel přes údolí stínů smrti. Bude nám chybět, ale musíme
se podřídit vůli Pána života i smrti. Budeme na něho rádi vzpomínat a v
modlitbách pamatovat.
Bratře Jiří, ať se spolu jednou všichni shledáme v nebi.
Antonín Musil

†
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 (4. pokračování)
Na konci mše svaté nám pravidelně doznívají
slova kněze: „Jděte ve jménu Páně!“ a nastává
pro nás zpravidla nový pracovní den, o kterém
již z minula víme, že je pro nás jakousi osobní
arénou. Svatost všedního dne především spočívá
v práci - ta je nutnou součástí. V dnešním článku
si tedy povíme něco o „svatosti práce“, rozuměj, jak se svatě pracuje. Víme, že Bůh stvořil
člověka k obrazu svému, to znamená, že Bůh je
činný a nám dal možnost se na této činnosti
podílet. Tím, že svět budeme dotvářet, a protože
máme svobodnou vůli, záleží na našem rozhodnutí, zda s ním, či bez Něho.
Je to snadno pochopitelné, jestliže vedle slova práce si položíme slovo láska. Řeknete si, to není normální, jak se tato
slova mohou porovnávat? A přece. Vždyť sám život je velká neomezená
činnost - a protože křtem jsme napojeni na život Boží a pro nás křesťany
život Boží je nekonečné poznávání a nekonečná láska, je to tedy neomezená činnost, věčná aktivita. Z tohoto pohledu je pak práce zdrojem (a to
mnohonásobným zdrojem) štěstí, jestliže ji konáme s Bohem a pro Boha.
Potom není ani možné, aby se z ní stala nějaká bezduchá nuda, i kdyby to
byla ta nejjednotvárnější práce.
Aby práce nesla pečeť svatosti, žádá úplnost a poctivost (to znamená,
pečlivost, důslednost), ano kdyby byl někdo jen podle nálady svědomitý,
byl by to nedostatek na mravní kvalitě práce, ke které patří vytrvalost.
Proto nevyhýbejme se ani zdokonalování odbornosti, příslušnému učení
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a studiu, aby se práce stala i působivou - k dobrému, ba k mnohostrannému
dobru (tzn. pro porozumění dobra vůbec). Nejtěžší práce pro člověka je
oběť, ale o té si povíme příště.
Shrneme dnešní pokračování: svatost práce spočívá na každém z nás,
kdo si zvolil cestu svatosti všedního dne, což patří k dokonalosti duchovního života. A tak nezapomeňme na:
♦ dobrý výkon
♦ vytrvalost
♦ poctivost, úplnost
♦ působivost
♦ odbornost a tedy učení se
Vážně denně zpytujme svědomí o hodnotě své denní činnosti (práce) jako o velečiniteli na cestě k svatosti, neb práce je stavebním kamenem celé
svatosti.
„Dílo své zkoumej každý“ (Gal 6, 4)
„Zlořečený, kdo koná dílo Boží ošidně“ (Jer 48, 10)
„Cokoli činíte slovem nebo skutkem, vše ve jménu Pána našeho Ježíše
Krista.“ (Kol 3, 17)
A tak práce, aby byla svatá, prosme Pána: Pane, obětuji Ti dnešní skutky, dej, ať jsou všechny dle Tvé svaté vůle k větší slávě Tvé. A Ty, Matko
nebes, podporuj svým mateřským vnuknutím i naše sebemenší skutky.
zaslala Soňa Šenková

Anketa – názory
Se zájmem jsem si pročítala vyhodnocení ankety v minulém Farním
zpravodaji a nedá mi to, abych na některé podněty nereagovala.
V bodu 3 mne zaujalo, že komusi chybí ve Zpravodaji malý kurs němčiny – mše, modlitby. Zpočátku jsem se domnívala, že je to napsáno pro obveselení, ale pak mne napadlo, že možná by pisatel potřeboval německé
mešní texty, když se zúčastní mše na výletě v Německu. K tomu mohu nabídnout ve farní knihovně k zapůjčení sešitek Ordinario della Messa in
8 lingue (mešní texty v 8 řečech - také v němčině). Ale mám zkušenosti, že
v německých kostelech je možné si půjčit Gotteslob (zpěvníky) a tam jsou
kromě písní také texty ke mši svaté.
Dále někomu chybí více informací o diecézi. K tomu podotýkám, že je
možno si kupovat v kostele (nebo zapůjčit na faře) měsíčník Zdislavu, který
má právě za úkol informovat o naší diecézi. Na tento časopis je pak možno
se obracet se svými názory a podněty. Je tam opravdu zajímavé čtení.
V bodu 9 kdosi nabízí pomoc při výuce náboženství. Když jsem dále
pátrala, dozvěděla jsem se, že se bohužel na anketní lístek nepodepsal.
strana 4
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Snažně prosím, ať se přihlásí, jestli to myslel vážně, bylo by to velmi aktuelní!
Marie Jirásková

&

Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Max Kašparů
O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

&

„Na smysl života se nesmíme ptát, neboť jsme to my sami, kdo je tázán,
my jsme ti, kdo mají odpovědět na otázky, které nám klade život. A tyto životní otázky můžeme zodpovědět jen tím, že odpovíme na své vezdejší bytí.“
V. Frankl

Jinými slovy: nehledej, co ti může dát život, ale hledej, co ty můžeš dát
životu. Otoč si občas staré a vžité otázky. Neptej se, kolik radosti najdeš
u jiných, ale kolik jí najdeš v sobě a daruješ jiným, neptej se pouze na cíl,
ptej se také na cestu k němu.
Zeptej se malého dítěte, která tři přání by mu měl splnit kouzelný dědeček. Odpovědi najdeš dětské: míč, kolo, živé zvířátko.
Polož ale stejnou otázku dospělému – a uslyšíš přání dospělých: zdraví,
majetek, pohodu.
Vyzvídej na starci – a uslyšíš možná slova o smrti, o konci životního
trápení.
Lidský život, v jeho smyslu a naplnění, můžeme přirovnat k nádobě na
tekutinu. K čemu by nám byla nádoba, na první pohled krásná, kdyby neměla dno. A k čemu by se hodila nádoba, která sice dno má, ale nelze ji
otevřít, nelze ji naplnit.
Život člověka potřebuje současně „prostor i dno“, potřebuje smysl i naplnění, tedy obsah i cíl. Jedno bez druhého není k užitku.
Když zlý duch pokoušel Ježíše na poušti, třikrát k němu přišel. Jednou
nabízel jídlo, podruhé slávu a potřetí moc. Předkládal mu třikrát obsah. Ale
ani jednou mu nenabízel životní cíl. Člověk dnešní doby je v podobné situaci. Pokušitel nepřichází jen třikrát za život, ale stokrát za den. A nabízí jen
bezedné nádoby.
K radosti lidské duše patří nutně nalezení současně kvalitního obsahu
i cíle života. Pak pochopíme ona dvě přikázání, na kterých spočívá celý
Zákon i Proroci.
&
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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.
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

&

Farní rada
Zpráva z 5. zasedání Farní rady ze dne 09. 05. 2002
Ve čtvrtek 9. května 2002 se opět sešla Farní rada, aby
se zabývala podněty od farníků a jednala o následujících
bodech:
• Podněty od farníků
Farní rada obdržela dva podněty a bude hledat vhodnou odezvu na ně.
F Pan Sticha - bude na základě svých podnětů pozván na příští setkání
FR.
F Pan Kozlík - nabídl účinkování chrámového sboru z Letohradu v našem
kostele. S díky jsme nabídku přijali a sbor vystoupí dne 14. června 2002.
• Farní rada se opět zabývala výsledky ankety a hledala možnost, jak
je využít.
Termín příštího setkání bude ve čtvrtek 13. 06. 2002 v 18:30. Program
tohoto zasedání můžete ovlivnit i svými podněty.
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
•

„Ahoj, bacile, jak se máš?“ „Ale, necítím se dobře. Asi jsem někde
chytil penicilin!“
strana 6
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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.
7. července
4. srpna
1. září
Rok 2002
2. června
6. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
3. listopadu
1. prosince
vlakové spojení (cena 12 Kč – levnější je zakoupit zpáteční jízdenku!):
Děčín hlavní nádr. 13:02 14:39 Dolní Žleb
14:58 17:30 18:35
Čertova Voda
13:12 14:49 Čertova Voda
15:04 17:36 18:41
Dolní Žleb
13:19 14:56 Děčín hlavní nádr. 15:15 17:47 18:52

U
Sněmovní kroužek
V neděli 19. května se na naší faře mělo konat další
setkání sněmovního kroužku. Protože nám ale moderátorka onemocněla, setkání bylo zrušeno. Takže zase
někdy příště ... .
Paní Soně přejí nedočkaví zájemci o sněmování
brzké uzdravení!
R. S.

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

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové
5 714 Kč
8 120 Kč
9 356 Kč
6 302 Kč
29 492 Kč

1 481 Kč
1 317 Kč
1 932 Kč
1 452 Kč
6 182 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

0 Kč
3 500 Kč Svatopetrský haléř
2 500 Kč Na uprchlíky
0 Kč
6 000 Kč
R. S.

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
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Pražský arcibiskup kardinál Beran trávil konec svého života v nuceném
exilu ve Vatikánu. Občas ho tam navštívil někdo z domova. Jednou mu Moravané přinesli jako dárek láhev slivovice. Pan kardinál si to však popletl a jednou ji použil ve své domácí kapli při výkropu místo svěcené vody. Všude pak ji
bylo cítit a lidi říkali: „Pan kardinál udělal zázrak: Proměnil vodu ve slivovici."
• Plazí se dva opilci po kolejích a jeden povídá: „To je schodů, co?“ „Copak
ty schody, ale to zábradlí je proklatě nízko!“

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

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.

Změna bohoslužeb - Od června se v našem kostele v pátek ruší ranní
mše sv. v 7:00, ale zároveň bude mše sv. večer 18:30. Využijte této nové
možnosti v hojnosti!
F Eucharistický kongres - v sobotu 1. června 2002 v Hradci Králové.
Kdo by měl zájem jet, může se na faře informovat. V programu je procesí s Nejsvětější svátostí po městě, slavnostní bohoslužba v katedrále
Sv. Ducha za účasti všech 3 biskupů a další program.
V naší zemi se zase koná po více jak 50 letech. Dopoledne bude kulturní
předprogram. Hlavní program začíná ve 12:00 na Zimním stadionu (biskup J. Paďour). Ve 12:45 zazní zpívané litanie, ve 12:55 scénický tanec
Ave verum corpus, ve 13:00 mše svatá za účasti biskupů, ve 14:45 průvod ze Zimního stadionu na Velké náměstí a tam v 15:30 bude zakončení.
F Chrámový sbor z Letohradu - vystoupí dne 14. června 2002 v našem
kostele. Sledujte nástěnky, hlášení a přijďte si poslechnout!
F

U
•

Jeník vběhne do kuchyně: „Mami, to zrcadlo v předsíni se mohlo rozbít
na padesát kusů.“ „To je dobře, že se nerozbilo.“ „Ono se, mami, rozbilo
jenom na tři … .“
strana 10
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Z farnosti Děčín I
F

Pravidelné akce farnosti v Děčíně I
♦ Každou 1. neděli v měsíci (2. června) 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 (7. června) 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 (1. června) 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 Aktuality z farnosti v Děčíně I
♦
V květnových FI lze nalézt „úvodník“, který lze nazvat univerzálním, myslím tím, že je platný v nepatrných obměnách ve všech farnostech. Vřele doporučuji k přečtení a hlavně by bylo více než dobré se nad
ním zamyslet a podle něj jednat!
♦ Milé bylo i připomenutí existence setkávání rodin a poděkování, že
máme možnost se ho měsíčně účastnit. Pro ty, kteří toho ještě nevyužili,
je zde pozvání. V květnu to už nestihnete, ale před prázdninami bude určitě ještě v měsíci červnu.
♦ Také se nám pomalu rozbíhají turisticko poutní akce. Jedno pozvání
bylo na pouť do Dobrné (patří rovněž do farnosti obhospodařované
z Děčína I) a Májový výlet do Švýcar, na který jsme vás zvali i my.
♦ Poslední informace se týkaly pořadu Májových pobožností a promítání o Turinském plátně.
F Poznámka na závěr
♦ Farní informace již opět začaly vycházet v pravidelných intervalech
a tak přestává být aktuelní, aby u nás byly pravidelně zařazeny informace o této farnosti ve stávající formě. Navíc nebyla navázána spolupráce nikdo mě za celou dobu snažení neoslovil. Lehce by mohlo docházet
k desinformacím. Informace bych byl nucený uveřejňovat s měsíčním
zpožděním a získávat z Farních informací - tedy nejednalo by se již
o aktuelní informace. Proto se rozhoduji celou tuto rubriku ukončit. Pokud nedostanu nějaké pozitivní podněty pro zachování této kapitoly
a návrhy na fungující spolupráci, bude rubrika od příště zrušena. (R. S.)
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A ještě něco tvořivého
Kdepak to asi je? Poproste rodiče, ať vám tento příběh z Bible přečtou.
A můžete si obrázek opět vybarvit!

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
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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
b) Oltář - (první část)
Středem eucharistického dění je od počátku křesťanství oltář, jímž byl
v podstatě stůl, na nějž bylo lze položit obětní dary. Křesťané nepřipisovali
oltáři onen význam, jaký měl ve starozákonním nebo pohanském kultu.
Tam byl považován oltář sám o sobě za posvátný, jehož dotykem se staly
oběti posvěcené a zasvěcené božstvu. Jelikož v prvních stoletích nesrovnávala se mešní oběť s předkřesťanskými obětmi, měl oltář povahu pouze
funkční: byl to prostý, zpravidla čtvercovitý dřevěný stůl, který sloužil jako
místo pro kalich a obětní chléb. Proto nebyl označován výrazem antické
sakrální kultury bómos, ara, nýbrž jednoduše „stůl“, posvátný stůl, „stůl
Páně“, v latině často altare.
Tento stůl byl přenosný, ještě v konstantinovských bazilikách byl k eucharistii přinesen a po ní odnesen (4. stol.) To se udrželo v některých případech až do středověku.
Avšak v křesťanském kostele byl oltář považován už záhy za nejposvátnější předmět, neboť už Euzebius (339) vidí v něm obraz Krista, protože
nese tytéž dary, které Kristus při Poslední večeři přinesl nebeskému Otci.
Z toho povstal zvyk oltář světit, podobně, jak se světil i kostel.
Pevný oltář (altare fixum), spojený podestavbou (stipes) se zemí a ukončený nahoře kamennou deskou (mensa), se začíná objevovat už ve 4. stol.,
až je v 6. stol. přikázán. Snad při tom hrála úloha Krista, jako úhelného
kamene církve, jak jej líčí Písmo (Ef 2,20-22; Řím 9,33 aj.), snad přirozený
vývoj, jako spojení hrobu mučedníka s místem, kde se sloužila eucharistická obět. Ta se totiž často sloužila nad hroby mučedníků v tzv. hřbitovních
kaplích (memoriae), zbudovaných z kamene.
Forma oltáře jako stolu podléhala také změnám. Původně stipes byly
sloupky, v různém počtu, na nichž stála oltářní deska. Pak dostal oltář podobu skříně, a to nad skutečným hrobem mučedníka, který byl hluboko
v zemi pod oltářem. Aby se umožnilo dotýkat se plátny (brandea) kostí
mučedníků, byl skříňovitý oltář opatřen svislou šachtou a v oltáři okénkem
(v Římě v 5., 6. stol.). Jestliže tato šachta při přestavbách se dostala pod
úroveň choru, byl hrob mučedníka zpřístupněn podkovovitou chodbou,
kudy se dalo jít z lodi (Sv. Petr v Římě, 6. stol.). Této předsíni se říkalo
cenfessio. Měl také podobu komory (St. Luzi v Churu). V době Karlovců
dostal oltář podestavbu z masivního zděného bloku, v němž na přední straZprávy z farnosti 06/2002
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ně byla ponechána komůrka pro ostatky mučedníků, popřípadě na zadní
straně menzy.
Na Východě si zachoval oltář podobu stolu i označení (trapeza) a dodnes
má podobu kvádru, kdežto na Západě v důsledku soukromých mší, které
potřebovaly více místa pro bohoslužebné potřeby, se menza stále protahovala až do obdélníkové podoby.
Oltář stál vždy na významném místě, ve svislé ose kostela, a bylo dbáno,
aby byl odevšad viditelný. Protože znázorňoval Krista, byl na Západě po
více než půl tisíciletí v kostele jediný, jak je to dosud na Výhodě. Jeho význam byl zdůrazňován v 5., 6. stol. ciboriem, stříškou, stojící na dřevěných
nebo kamenných sloupech, pravděpodobně napodobením podobné ozdoby
císařského trůnu. Místo ciboria dostává někde oltář v románské době baldachin (kryt z drahocenných látek, vyráběných v Bagdadu, čili Baldaku - odtud jméno). Všude je oltář pokrýván čím dál více drahocennými látkami,
které se vyvinuly v pozdější „antipendia“, totiž tenkrát, když oltář byl přisunut k zadní stěně apsidy, a proto stačilo ozdobit jen přední stěnu oltáře.
Původní antipendia byla látková, posázená drahokamy a napnutá na rámy,
takže zakrývala přední stranu podestavby, později se užívalo dřevěných
tabulí, bohatě zdobených řezbami, reliéfy a malbami, nebo bylo antipendium zhotoveno ze stříbra, z čistého zlata se všemi jemnostmi zlatotepeckého
umění.
Význam oltáře byl od 11. stol. vyzdvižen také tím, že stál na pódiu, suppedaneu, ke kterému vedlo často více schodů.
Avšak přes všechnu tuto snahu oltář zdůraznit, ztrácel oltář na svém
centrálním starověkém postavení (kdy stál mezi lidem a presbyteriem), čím
více se zdůrazňovalo výsostné postavení kléru a tajemství liturgického úkonu. Oltář se dostal až na zadní část apsidy, kde stála kdysi katedra biskupa,
byl oddělen mříží a stupni od věřících a stupňováním úcty k ostatkům svatých, které se od 11. století stávají poznenáhlu nedílnou součástí oltářní
menzy (Řím se až do 9. stol. bránil východnímu zvyku dělit kosti mučedníků), ztrácí poznenáhlu své výsadní postavení v kostele.
Doc. ThDr. Josef Bradáč (pokračování příště)

h
Pro zajímavost
Francouz Ant. Eymieu si dal práci, aby zjistil náboženské přesvědčení
vynikajících odborníků v přírodních vědách v 19. století. Uvádí celkem 432
jmen. U 34 badatelů nezjistil náboženské přesvědčení a z ostatních 398 bylo
15 lhostejných, 16 ateistů a 367 věřících. Albert Einstein: „Moje náboženství spočívá ve skutečné úctě vůči nekonečné duchové bytosti vyšší podstrana 14
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staty, zjevující se v malých jednotlivostech, kterou jsme schopni poznávat
našimi slabými a nedostatečnými smysly. Toto hluboce procítěné přesvědčení o existenci myslící síly, která se projevuje v neprozkoumatelném vesmíru, tvoří obsah mé představy o Bohu.“

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
7.
24.
29.

6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

U
Významné dny
1.
5.
26.

6. Mezinárodní den dětí
6. Světový den životního prostředí
6. Mezinárodní den boje proti narkomanii

U
Výroční dny biskupů
1.
6.
11.
21.
22.
23.
26.
27.

6. Kard. Vlk
6. Mons. Duka
Mons. Otčenášek
6. Mons. Liška
6. Mons. Paďour
6. Mons. Duka
6. Kard. Vlk
Mons. Graubner
6. Mons. Kajnek
Mons. Malý
6. Mons. Cikrle
Mons. Radkovský
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převzetí arcidiecéze (1991)
jmenován biskupem (1998)
jmenován arcibiskupem (1998)
biskupské svěcení (1988)
kněžské svěcení (1975)
kněžské svěcení (1970)
kněžské svěcení (1968)
kněžské svěcení (1973)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1970)
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Posteskl si biskup: „Kam přišel Ježíš, tam bylo pozdvižení. Kam přijdu
já, tam se servíruje káva.“

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
POZOR ZMĚNA !!

Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

08:30
07:00

17:30
17:30

07:00
17:30
18:30
19:00

(Bynov)

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové
Libouchec
Tisá

Neděle
2. Neděle
4. Neděle

10:40
15:00
15:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostele Tří králů
Kostel sv. Anny

U
è Příští
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