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Muž a žena - dva světy?
(Rozhovor s psychologem Petrem Goldmanem)

Jak to vidí současná psychologie?
„Muži a ženy jsou dva různé živočišné druhy,“ tvrdí jeden z hrdinů
známého českého filmu Samotáři. Při četbě populární knihy Johna Graye
Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše má člověk dojem, že tomu tak skutečně
je - aspoň ve způsobu uvažování, řešení problémů či prožívání různých
situací.
Jsou opravdu muži a ženy každý jakoby z jiné planety? Jak to vidí současná psychologie?

Skutečně se zdá, jako bychom byli formováni z různého materiálu. Na
druhé straně si není třeba představovat, že naše rozdíly mají neměnný,
hmatatelný základ. Zkusme si představit, jaké by byly naše běžné životní
reakce, pokud bychom byli nějakým omylem vychováváni jako příslušníci
opačného pohlaví. Právě očekávání a tlak okolí vyvolává odpovídající protitlak a snahu po vhodném přizpůsobení. Dítě přijímá tu roli, která se od něj
očekává. Ve svých odpovědích proto přistoupím na hru, že muž a žena jsou
poddruhy rodu homo sapiens. Každá hra nějak se životem souvisí.
Člověk se navíc skládá z těla, duše, vztahů a asi tuctu dalších důležitých
součástí, které se vzájemně proplétají a nečekaně nabývají na síle i ustupují
do pozadí. Někdy se nám může zdát, že svůj život máme pevně ve svých
rukou, za krátký čas o tom vážně pochybujeme.
Přesto určitě existují nějaké typické rozdíly mezi Marsem a Venuší. Jak se třeba
vyrovnávají s životními problémy či krizemi?

Snad se dá říct, že muži kladou větší důraz na přetváření objektivního
světa. Jejich běžná činnost může mít ve zralé poloze podobu tvorby, v nezralé, zkarikované poloze podobu manipulace. Ženy zase více vnímají vztahovost, která má také svou nezdravou podobu. Pokud schopnost vytvářet
skutečné vztahy nedozraje, vznikne pokřivený vztah, zrcadlící především
vlastní potřeby, jimž má ten druhý sloužit.
Vypořádat se s problémy můžeme - jako muži či ženy - mnoha způsoby.
Měli bychom mít v zásobě celou řadu strategií, protože jejich vhodnost se
různí podle povahy problému, který řešíme. Ať již sáhneme po spíše mužské, či ženské strategii, důležitá je jejich vhodnost a zralost.
Liší se muž a žena i v hodnotové stupnici, kterou vyznávají? V čem třeba muž
spatřuje svou hodnotu, sebepotvrzení a v čem zase žena?

Stále platí to, že muž se cítí významně realizován svojí prací a možností
ovlivňovat vnější svět, zatímco pro ženu bývá důležitou hodnotou její vztahová síť, osobnější a menší svět. Pro muže je důležité být vnímán jako výstrana 2
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znamný a mocný alespoň v tom nejmenším teritoriu - i když být prezidentem USA by bylo lepší. Pro ženu je důležité potvrzení v blízkých vztazích,
případně i v mateřství.
Pověstným problémem je také mužský a ženský jazyk, kdy každý pod stejnými
slovy rozumí něco jiného. Jak byste oba jazyky charakterizoval?

Muž bývá v jazyce přesnější, jednoznačnější. Dokáže snadněji porozumět objektivnímu světu. Žena zato mívá jazyk bohatší, vlídnější a s větší
schopností vcítit se do sdělení druhého člověka.
Rozdíly patrně najdeme i v pojetí lásky. Jakou lásku potřebuje muž a jakou žena?

Muž, pokud není chorobný žárlivec, si bývá láskou ženy jistý, protože
jej ujišťuje o své náklonnosti často tím, čemu muž dobře rozumí - péčí
o jeho pohodlí.
Také žena má podobnou touhu být ujišťována o mužově lásce. Muži
však o svou ženu málokdy pečují v instrumentální oblasti stejně viditelně,
jako ona o ně. V dnešní době často pracují a finančně zajišťují rodinu oba
dva stejně. Žena pak potřebuje jiné ujištění o vstřícném vztahu - zájem
o rozhovor. Zde často vzniká z mužovy strany nedorozumění. Partnerský
rozhovor je především prostorem k ujištění se o vzájemném vztahu, a teprve na druhém místě slouží ke sdělování věcí a k řešení.
Asi nejviditelněji se projevují rozdíly mezi mužskou a ženskou mentalitou v mezních situacích, jako jsou hádky a vzájemné zraňování. Čeho by se měli muž
a žena vyvarovat?

Klasické nedorozumění ilustruje běžný domácí dialog, kdy on jí říká:
„Copak tomu nerozumíš?“ a ona jemu: „Copak to necítíš?“ Musíme se vyvarovat snahy vychovávat svého partnera k dobru. Můžeme se mu ale pokusit sdělit, čím by nám udělal radost. Dále se musíme vyvarovat toho, co
partnera uráží nebo zažene do kouta, i kdybychom měli sebevětší pravdu.
Nesmíme se také nikdy dotknout jeho blízkých, i kdyby o nich sám nemluvil dobře.
Nakolik je dnes důležité o těchto rozdílech vědět a respektovat je? Naši předkové
to ke šťastným vztahům či manželstvím nepotřebovali. V čem jsme my jiní?

Potřebovali to stejně jako my, ale měli to lehčí: rozdíl v jejich rolích byl
jednak výrazný, jednak pevně společensky daný. Měli tu výhodu, že se
nedomnívali, že jsme stejní. Naopak svou rozdílnost zdůraznili a učili se ji
žít od prvních sociálních krůčků.
Není problém také v tom, že dnešní muž i žena pociťují víc než kdy jindy krizi
vlastní mužské a ženské identity, popř. krizi otcovství či mateřství?

Krize přichází s naší univerzálností a soběstačností - už se k přežití navzájem nepotřebujeme. Dokonce nás nepotřebují ani naše děti: když se o ně
nepostará širší rodina, ochrání je stát. To je vážné narušení především otZprávy z farnosti 10/2002

strana 3

Dìèín

-

Podmokly

covské, ale v posledních letech i mateřské identity. Celé 20. století přineslo
navíc i mohutný důraz na osobní svobodu a seberealizaci, a naopak ústup
od věrnosti při plnění povinností. Významně se tedy mění rámec sociální
i hodnotový.
Z knihy „Muž a žena - dva různé světy?“, připravil Jan Paulas

U
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 (8. pokračování)
Na cestě svatosti všedního dne jsme si řekli,
že vlastně celý život je Oběť a Láska, která z nás
vyzařuje kladně či záporně – nic mezi tím, avšak
jsme odpovědni za záření, které z nás vychází.
Čistá láska dává totiž duši sílu, a to i ve chvíli
agónie, proto utrpení Kříže nám zjevuje velikost
Lásky.
Kříž se stal pro první křesťany znamením
vítězství nad mocí světa. Připomíná nám, že
následovat Krista znamená vždycky také vzít na
sebe jeho kříž, odhodlaně přijmout, s čím se
denně setkáváme. Následování kříže znamená,
že svět už nad námi nemá moc, že se nevymezujeme podle usilování o moc, bažení po slávě,
po bohatství, po pohodlnosti, nýbrž že žijeme z jiné skutečnosti: ze skutečnosti lásky, kterou máme před očima nejzřetelněji v ukřižovaném Kristu.
Kříž nám ukazuje cestu, jak se stát opravdovými lidmi, odkazuje nás nejen
na blízké lidi, ale i na solidaritu všech lidí mezi sebou. Je tedy Kříž znamením Boží lásky, která proniká do všech oblastí tohoto světa. Kříž vede
k tomu, že nic nejde tak lehce, jak si to rádi představujeme, že denně se
musíme vyrovnávat a smiřovat se všemi překážkami. Proto padneme-li,
povstaňme, začněme znovu neb úkon lásky slouží vždy, v kteroukoliv hodinu a v jakékoliv situaci. Mějme na paměti, že svatost neodpočívá, je bez
ustání v pohybu, aby přesáhla určité stádium sebe sama a rozlila se jako
příboj do okolí.
Ono stoupání k vrcholu je tvrdý boj, ale ruka Průvodce je vždycky zde.
Kráčejme po stopách Kříže, setkáme se se všemi ctnostmi. Mějme na
paměti, že doktrína Kříže je doktrínou Ježíšova Srdce. Naučme se žít
s Křížem jako s přítelem.
strana 4
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Co říci závěrem: Vykoupení se mohlo uskutečnit díky Fiat Panny Marie
– pak následovala oběť lásky. Dokážeme říci své Fiat? Jestliže se Panna
Maria nám stala učitelkou, svěřme se jejímu Srdci. Vždyť právě pod Křížem nás Kristus svěřil do její náruče a prosbě své Matky Syn nikdy neodolá.
zaslala Soňa Šenková

&

Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

David Torkington
O modlitbě s Davidem Torkingtonem

&

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.
(Ježíš Kristus v Mk 10,15)

Zdá se, že duchovní život se stal za ta léta tak komplikovaným, že máte
dojem, jako byste k tomu, abyste jej – dříve než se ho pokusíte plně žít –
pochopili, potřebujete mít několik titulů z teologie. V podstatě je to prosté,
tak prosté, že abyste to pochopili, potřebujete prostotu malého dítěte. Víte,
jediná věc je důležitá, a tou je láska, ne naše láska k Bohu, ale jeho láska
k nám.
Jinými slovy, v křesťanství je na prvním místě mystika, ne morálka.
Netýká se především podrobného studia mravně dokonalého chování, které
vidíme ztělesněné v životě Krista, a jeho následného kopírování ctnost po
ctnosti – to je stoicismus, nikoli křesťanství, a stoicismus je odsouzen
k neúspěchu. Křesťanství nás učí hlavně otevírat se Duchu svatému a přijímat téhož Ducha svatého, který naplňoval Krista. Čím více jsme naplněni
Boží láskou, tím snadnější pro nás je oplácet ji, protože ono božské zaplavuje a pak zcela přesahuje lidskou lásku, takže se tato láska může vztahovat
k Bohu i k ostatním. Jedině potom jsme schopni milovat Boha celým svým
srdcem, celou svou myslí a celou svou duší a bližního milovat jako sami
sebe.
Problém je, že děláme u Krista stejnou chybu jako u svatých. Čteme jejich životy od konce. Čteme o jejich přísné životosprávě, o jejich nadlidských obětech a hrdinných ctnostech a věříme, že jediný způsob, jak se jim
podobat, je dělat totéž. Kdybychom jen četli jejich životopisy od začátku,
a ne od konce, pak bychom viděli, že svatí dokázali dělat to, co se zdá nemožné, pouze a jen proto, že k tomu nejdříve dostali sílu v modlitbě.
Snažíme-li se být jako oni, aniž bychom nejdříve dostali to, co oni, pak
naše odvážné pokusy nutně skončí katastrofou. Pravé následování Krista
nebo kteréhokoli světce znamená nejdříve následovat to, že dělali vše, co
bylo v jejich silách, aby přijali Ducha svatého, který je inspiroval. To je
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v podstatě vše, co máme dělat. Proto je duchovní život tak prostý, jen kdybychom my byli prostí jako děti, abychom to pochopili.
&
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 ze 7. zasedání Farní rady ze dne 15. 09. 2002
V neděli 15. září 2002 se po letních prázdninách sešla
Farní rada, aby se zabývala podněty od farníků a řešila
i další otázky ze života naší farnosti. Program jejího jednání:
• Zpráva o práci FARNÍ CHARITY DĚČÍN
Vedoucí L. Vopatová přednesla příspěvek o práci Farní
charity, a to jak o všednodenní práci, tak podrobně informovala Farní radu
o práci Charity během povodní a o současné situaci lidí postižených záplavami.
• Oltář
Renesanční oltář z našeho kostela se v současné době nachází z části na
faře a z části v restaurátorské dílně. Jestliže v příštím roce získáme finanční
prostředky, bude moci restaurování oltáře pokračovat a pak by již mohl být
znovu instalován v kostele.
• Vztahy děčínských farností
Bylo konstatováno, že vzájemná informovanost obou farností není stále
ideální. Časem se to snad zlepší.
• Okapy na kostele
Bude třeba vyčistit některé okapy na kostele a zároveň vyspravit zdivo.
• Pastorace mládeže
Jak pomoci, aby se mládež více zapojila do života farnosti? Tímto tématem se bude zabývat příští setkání FR.
• Zhodnocení přípravy dětí k 1. svatému přijímání
Farní rada děkuje Soně Šenkové za obětavou a pečlivou přípravu dětí
k 1. svatému přijímání i za důstojný průběh slavnostní bohoslužby.
strana 6

Zprávy z farnosti 10/2002

Dìèín

-

Podmokly

•

Poutní mše sv. v kostele sv. Františka z Assisi
Poutní mše sv. v kostele sv. Františka z Assisi bude v neděli 6. října
v 8:30.
• Informace o stavu kostela v Rozbělesích
Kostel sv. Václava v Rozbělesích se postupně opravuje z fondu Záchrana architektonického dědictví měst z finančních zdrojů ministerstva kultury.
Je naděje, že by mohl být kostel opraven z mimořádného sponzorského
daru. Budoucnost ukáže.
Termín příštího setkání Farní rady bude opět ve čtvrtek 10. 10. 2002
v 18:30. Program tohoto zasedání můžete ovlivnit i svými podněty.
Zapsala Šárka Koutná

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
Tentokráte vás zveme na putování do kaple Andělů strážných v Prostředním Žlebu.
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2002
1. prosince
6. října Prostř. Žleb – kaple Andělů strážných 3. listopadu
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
• Pacient u psychiatra. „Trpím rozdvojením osobnosti,“ stěžuje si pacient. „Zdá se mně, že nejsem jen já, ale že jsme dva.“ „Nerozumím,“ říká
doktor. „Řekněte to ještě jednou a nehovořte oba najednou.“
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Sněmovní kroužek
Liturgie je zdrojem a vrcholem života Církve – dobře slavená a dobře chápaná přináší život do farního
společenství. Liturgie má být směrnicí víry a života; je
to slavnost Lásky, je to setkání s živým Kristem.
Jungmann: „Naše liturgie je služba Bohu a bližnímu. Kdybychom měli na mysli jen jedno z toho dvojího, nebyla by to bohoslužba křesťanská. Ve spojení
obou je ten pravý motor křesťanské bohoslužby.“
Slovo bohoslužba znamená tedy nejen, že my sloužíme Bohu, ale především, že Bůh slouží nám – zvlášť nedělní bohoslužba je naší tankovací
stanicí, kam jdeme načerpat energii a milost ze síly Ducha Kristova, která
nás zde oslovuje, abychom zvládli zákruty života. Proto má nenahraditelné
místo v našem životě; jde jen o to, aby byla živým a radostným setkáním
s naším Pánem Ježíšem, abychom tu vždy prožívali nejsvětější příběh
L á s k y.
Naše nedělní mše je památka, oběť, hostina.
Ten, na jehož památku se tu scházíme, přichází mezi nás živý. Obětní
úkon Ježíšům skončil na kříži; jeho obětovaná láska trvá na věky a v ní se
zpřítomňuje sebeobětování na kříži. Ve slovech: „Toto je mé Tělo, má
Krev“ – v hebrejském způsobu vyjadřování to znamená: „To jsem já zde
mezi vámi“. Kdyby mše nebyla oběť, ale jen hostina, byla by jen vzpomínkovým shromážděním. Na našem oltáři je vše povýšeno do duchovní roviny, to však nejde bez symbolů, které můžeme smysly postihnout a pochopit.
Protože co není zobrazitelné, není napodobitelné, co není napodobitelné,
není následovatelné. Nic tedy není v Duchu, co před tím nebylo ve smyslech. Plnost Eucharistie však nelze slovy vyjádřit.
Kterýsi kněz když se chystal psát kázání na téma „Co je mše svatá“,
nadepsal si: „Začíná křižování Boží velikosti v malých botičkách lidských slov“.
Samo slavení eucharistie v sobě nese několik základních významů, vyjádřených různými jmény: Večeře Páně, Nejsvětější Oběť, Přijímání, … .
Liturgie však v sobě zahrnuje i slavení ostatních svátostí, svátostin liturgického roku a denní modlitby Církve. O symbolech a svátostech si vysvětlíme
příště.
S. Š.

U
•

Jedna žena si postěžovala starému roztržitému vědci, že nemůže mít
děti. „Možná, že to bude dědičné,“ řekl vědec. „A vaše matka děti měla?“
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2002

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden
5 714 Kč
Únor
8 120 Kč
Březen
9 356 Kč
Duben
6 302 Kč
Květen
7 015 Kč
Červen
9 750 Kč
Červenec
6 313 Kč
Srpen
5782 0 Kč
Součet
58 352 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

1 481 Kč
1 317 Kč
1 932 Kč
1 452 Kč
2 231 Kč
1 802 Kč
1 616 Kč
1 190 Kč
13 021 Kč

0 Kč
3 500 Kč
2 500 Kč
0 Kč
3 014 Kč
1 950 Kč
0 Kč
0 Kč
10 964 Kč

Účel
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na opravu kostelů v diecézi
Na opravu katedrály v Litoměřicích

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

U
Nejen pro děti

Ruský křesťanský filozof Vladimír Solovjov ve své Legendě o Antikristu vypráví
příběh člověka, který chtěl pomoci lidem, ale spoléhal přitom jenom sám na sebe.
strana 9
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Ježíše Krista považoval za svého konkurenta, a proto se spojil s démonickými silami. Za pomoci kouzelníka Apolónia se stal úspěšným politikem.

Křesťané mu však příliš nevěřili, a proto je všechny svolal a sliboval jim hory doly.
A většina se k němu nakonec přidala.

Pravoslavný mnich Jan, katolický papež Petr II. a protestantský profesor Pauli však
odhalili jeho nenávist ke Kristu.
strana 10
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Jan a Petr II. za to zaplatili životem. Novým papežem se stal kouzelník Apolónius.

Prezident přinutil i protestanty a pravoslavné, aby jej za papeže uznali. Hrstka nespokojených odešla pod vedením prof. Pauliho na poušť.

V noci Petr II. ožil. Také mnich Jan ožil a spolu s prof. Paulim uznali Petra II. i za
svého papeže (bez nátlaku). Proti prezidentovi nečekaně povstali Židé.
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Jejich situace vypadala beznadějně, ale konec světa jim přinesl vítězství. Na nebi se
objevil Ježíš a oni jej uznali za svého Pána. Krista nenahradí nikdo jiný…
vydává: http://www.volny.cz/fatym

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
d) Ambo neboli místo, odkud se hlásá Boží slovo
Ambo(n) z řec. anabainen, vystupovat, je vyvýšené místo mezi presbytářem a lodí, určené k přednesu čtení a sólových zpěvů. Použití rozsáhlejšího
chrámového prostoru v konstantinské době si vyžádalo pro lektora vyvýšené místo, aby mu bylo lépe rozumět. Bylo opatřeno zábradlím, často pultem
a vystupovalo se k němu po schodech. Odtud se předčítala čtení, epištola
a evangelium, také původní sólové partie mezizpěvu byly odtud přednášeny
(v 8. stol. na stupních, odtud Graduale). Jáhen přednášel z ambonu přímluvy (dosud v orientálních liturgiích), odsud bylo často i kázáno. V raném
středověku, jak nám ukazuje interiér sv. Klementa v Římě z 9. stol., byla už
místa pro hlásání Božího slova rozdělena: v ohradě, oddělující presbytář, je
pult pro lektora, na pravé (jižní) straně je vyvýšený ambon pro přednes
epištoly, na levé (severní) straně bohatěji zdobený a vyšší ambon pro čtení
evangelia. Ambon ztratil na významu, když lid přestal rozumět bohoslužebné řeči, ve středověku se přehradní zeď mezi lidem a presbytářem ještě
zvýšila a změnila se v lectorium (Lettner), odkud byly zpívány čtení až
v pozdním středověku, někde už v 15. stol., ale všeobecně v 16. - 17. stol.,
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kdy tyto chórové zdi byly odstraněny a nahrazeny mřížemi, se ambon proměnil v kazatelnu (od cancelli - Kanzel) a předsunula se do lodi, protože
kázání už nepatřilo ke mši. Její výška byla udána akustickými poměry.
Protože třetím ohniskem eucharistické slavnosti (co do významu druhým) je ambon, z něhož se hlásá slovo Boží, žádá si důstojnost zjeveného
slova zvláštního místa. Proto má být ambon stálým zařízením nepřenosným,
podobně jako sedadlo celebrantovo. Také tvarem má vyjadřovat důstojnost
Božího slova, nemá to být tedy přenosný pult (podobný pultíku na noty).
Jeho místo by bylo na rozhraní presbytáře a lodi, ale o tom rozhoduje dispozice chrámového prostoru, protože ambon, aby byl funkční, musí být
věřícími dobře viditelný a přednes z něho srozumitelný, třebas pomocí zesilovací aparatury. Z ambonu se předčítají čtení Písma (všechna, dva ambony se už kvůli členění prostoru nedoporučují), responsoriální žalm, velikonoční chvalozpěv (Exultet); rovněž lze tu proslovit homilii a konat přímluvy. Je méně vhodné, aby na ambon vystupoval komentátor nebo sbormistr.
(Žalmista čili kantor, přednášející žalm, ovšem na ambon smí (IG 36; 90;
272)).
Nejsnáze lze jako ambon použít stávající kazatelny, je-li z presbytáře
snadno přístupná a není-li od něho příliš vzdálená. Nepodaří-li se kazatelnu
ani přiměřeně snížit, ani si zjednat k ní snadný přístup, pak je třeba zřídit
ambon na vhodném místě (ne jej utopit pod mohutnou barokní kazatelnou),
nejlépe na téže straně, kde je sedes, aby se předešlo zbytečnému přecházení,
zvláště, je-li v pozadí svatostánek. Ovšem nelze postavit ambon před sedes,
aby sloužil jako odkládací pult, musí být zřetelně od sedadla oddělený
a nesmí věřícím z různých stran s ním splývat. Je-li prostor příliš těsný
a nelze-li ambon umístit na protilehlou stranu sedadla, pak jej dáme do lodi
nebo i za oltář (pokud se upravil interiér). V malých kaplích bude často
nutno hlásat slovo Boží od oltáře nebo z jiného místa. Bez ambonu lze konat bohoslužbu slova, ale bez sedadla nikoliv, a to se dá umístit i v sebemenším prostoru.
ThDr. Josef Bradáč (pokračování příště)

h
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
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A ještě něco tvořivého
Uzdravený Náman – přečtěte si tento příběh (2. Kr. 5, 1-14). Obrázek si
děti mohou vybarvit.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Výlet za loupežníkem Babinským (pro děti i dospělé) - Kdy: v sobotu
26. října 2002. Odjezd: Děčín hl. nádraží 9:00 nebo Děčín východní nádraží 9:05 (vystupujeme ve stanici Horní Kamenice). Přijdete-li 15 minut před odjezdem, bude možné zakoupit hromadnou slevu. Příjezd: Dě-
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čín hl. nádraží 17:02 nebo Děčín východní nádraží 16:53. Trasa: Horní
Kamenice – pomník, kde řádil Babinský – Zlatý vrch (unikátní čedičové
varhany) – Studenec (zchátralá rozhledna) – lesní kaple P. Marie (renovovaná) – Česká Kamenice (odjezd vlakem 16:27). Náročnost: obtížný
terén, ale pomalá chůze a vlídné zacházení, délka 12 km. S sebou: dobré
boty(!), pití, dobrou svačinu a dobrou náladu. Dotazy: zodpovídá Babinský, telefon k večeru domů 412 528 999, do práce 412 518 929.
(K. Stein)
F

Sbírka na povodně – 1. neděli v září jsme darovali 22 000Kč.

F
F
F
F

Zde jsem mohl uvést další informace, pokud by mi je někdo sdělil …

F

U
Slavnosti a svátky
18.
20.
27.
28.

10.
10.
10.
10.

Svátek svatého Lukáše
(Den modliteb za misie)
Slavnost posvěcení kostela
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy

U
Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský
4. 10. Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
10. 10. Mons. Ender
16. 10. Jan Pavel II.

narození (1939)
svátek
svátek
kněžské svěcení (1965)
výroční den zvolení papeže

U
• „Tak vy máte v úmyslu přihlásit se za vojenského kaplana? Já myslím,
že ten musí mít při každé bohoslužbě jen zelený ornát.“ „A místo kadidelnice musí možná používat dýmovnici.“ „A když má dlouhé kázání, tak velitel
pískne poplach.“ „Až uslyšíš hlas polnice, tak se nelekej, to ještě není konec
světa, ale večerka.“
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Varhany – vybráno: 66 645 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
každé 2. a 4. úterý v měsíci v 18:30 - sněmovní kroužek
každé 3. úterý v měsíci v 18:30 - 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 čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
každý pátek od 16:00 na faře - setkávání ministrantů
každého 13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

U
Setkávání v Jílovém
♦ každý pátek od 20:00 na faře - setkávání (modlitba a rozho-

vory)
♦ vyučování náboženství pro děti – Ne ve 12:45

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
17:30
!!! 16:00

(Bynov)

Pozor na dvě věci:
F Od října budou mše sv. v Bynově již od 16:00.
F 27. října 2002 dojde ve 3 hodiny ráno ke změně času na zimní (normální),
což znamená posunout hodiny o hodinu zpět! Ráno si přispíme.

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:40

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 29. září 2002, před 1. nedělí v říjnu ç

Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla jsou 10 Kč)
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