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Známe svůj kraj?
Tak to zkusím ještě jednou. Ale vypadá to, jako by se nikdo z nás nedostal dál než za humna … .

* Říká někomu něco tento obrázek? *
Na odpovědi se těší R. S.

a
Okénko do knihovny

&

autor:
?
název:
Malý skeptik
z obsahu:
V bříšku těhotné ženy byla jednou tři embrya ... . Jeden z nich byl malý
věřící, druhý malý pochybovač a další byl malý skeptik.
Malý pochybovač se ptá: Věříte vlastně v život po porodu?
Malý věřící: Ano, je jisté, že to existuje. Náš život tu je naplánovaný jenom na to, abychom rostli a abychom se připravili na život po porodu, abychom potom byli dost silní pro to, co nás čeká.
Malý skeptik: Hloupost, to přece neexistuje. Jak by vůbec měl vypadat
život po porodu?
Malý věřící: Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem jasněji než zde. A možná tam budeme běhat a jíst ústy.

&
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Malý skeptik: To je nesmysl! Běhat, to se přece nedá. A jíst ústy, jaká
směšná představa. Existuje přece pupeční šňůra, která nás živí. Mimo to je
nemožné, aby byl život po porodu, protože pupeční šňůra je už teď příliš
krátká.
Malý věřící: Ale ano, určitě je to možné. Bude to jenom všechno jinak.
Malý skeptik: Ještě se nikdo nikdy nevrátil zpět po porodu. Porodem se
končí život. A život je jedno trápení a je temný.
Malý věřící: I když přesně nevím, jak bude vypadat život po porodu,
v každém případě budeme potom vidět maminku a ona se o nás postará.
Malý skeptik: Maminka?!? Ty věříš v nějakou maminku? A kde je?
Malý věřící: Vždyť je tu všude okolo nás. Jsme a žijeme v ní a skrze ni.
Bez ní vůbec nemůžeme existovat.
Malý skeptik: Hloupost! Nic z nějaké maminky jsem ještě neviděl, takže
nemůže ani existovat.
Malý věřící: Někdy, když jsme úplně tiše, můžeš ji slyšet zpívat. Anebo
cítit, když hladí náš svět. V každém případě věřím, že náš vlastní život začne až potom!
Z časopisu YOU, 3/2000, přeložil M. Michalíček

Článek je z časopisu Nahlas, který vydává Spoločenstvo při Dóme sv.
Martina. Tyto časopisy je možno si také půjčit ve farní knihovně.
Marie Jirásková

&

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 10. zasedání Farní rady ze dne 12. 12. 2002
Ve čtvrtek 12. prosince se konalo, v tomto roce již poslední, zasedání Farní rady. Program jejího jednání:
• Internet
Ing. Rudolf Sticha informoval farní radu o vývoji internetových stránek naší farnosti. P. Sticha již vytvořil
základní formu stránek a nyní je potřeba sehnat spolupraZprávy z farnost 01/2003
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covníky, kteří budou pomáhat vytvářet obsah stránek.
• Podněty od farníků
S návrhem, aby se plocha hřiště na farním dvoře zatravnila, FR souhlasí.
• Polská mše svatá
Dne 26. 12. o slavnosti sv. Štěpána bude v našem kostele v 17:30 polská
mše svatá, kterou bude sloužit P. Jaroslav z vedlejší farnosti. Polské mše
sv., bude-li zájem, by mohly být každý měsíc.
• Charita
Od nového roku zde budou působit manželé Erichovi, kteří budou pracovat s mládeží. Charita se snaží získat další prostory po svoji činnost.
Očekávají se i další změny.
• Jílové
Prosba o podporu společenství v Jílovém modlitbou a přímluvami při
mši svaté. FR souhlasí. Zjistit stav střechy v kostele v Jílovém a připravit
podklady pro eventuelní rekonstrukci. Zajistit odborný posudek ohledně
zavěšení zvonu.
V novém roce se Farní rada poprvé sejde ve čtvrtek 09. 01. 2003
v 18:30. Program tohoto jednání můžete ovlivnit i svými podněty.
Zapsala Z. 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.
2. února
Rok 2003
5. ledna
4. května
1. června
6. července
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
strana 4

2. března
3. srpna
2. listopadu

6. dubna
7. září
7. prosince
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vlakové spojení - pozor platí nový jízdní řád:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit zpáteční jízdenku!)
Děčín hlavní nádr.
Čertova Voda
Dolní Žleb

13:08 14:40 Dolní Žleb
13:18 14:50 Čertova Voda
13:23 14:55 Děčín hlavní nádr.

14:57 17:25 18:38
15:02 17:30 18:43
15:12 17:40 18:53

U
Plenární sněm è Diskusní a vzdělávací kroužek
Prvá část Plenárního sněmu byla ukončena. V tomto
čísle měl vyjít shrnující příspěvek. Jenže v době končícího adventu a právě probíhajících svátků vánočních je
docela problém dávat dohromady takovéto příspěvky.
Proto prosím vyčkejte do čísla příštího.
Oficiální konec sněmovních kroužků ale neznamená, že nyní již není potřeba se vzdělávat a rozšiřovat
své obzory v duchovní oblasti. Pokud někdo sleduje „dění“ v našem kostele
(a jiných) dojde k závěru, že v prvé řadě je potřebné „probrat“ podrobně
liturgické otázky. Před časem jsem proto zařadil do ZzF seriál Posvátná
znamení. Také poslední příspěvky ze sněmovního kroužku se zabývaly
liturgií. A právě v tomto duchu by měla setkání pokračovat. Prosím, navštěvujte je, jak jen budete moci!
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
•

Umře jistý dobrý člověk a jde do nebe. Tam na něj čeká svatý Petr
a provádí ho přes celá nebesa. Na jednom místě svatý Petr udělá: „Pssss!“
„Proč?“ ptá se nová duše. „Na druhé straně jsou jehovisti a myslí si, že jsou
tu jediní.“
• „Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední
slovo já.“ „A cos jí řekl?“ „Tak si to teda kup.“
strana 5
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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
5 782 Kč
Září
27 540 Kč
Říjen
10 409 Kč
Listopad
7 585 Kč
Součet
103 886 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
2 258 Kč
2 947 Kč
2 142 Kč
20 368 Kč

0 Kč
3 500 Kč
2 500 Kč
0 Kč
3 014 Kč
1 950 Kč
0 Kč
0 Kč
22 000 Kč
9 000 Kč
3 030 Kč
44 994 Kč

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

Na povodně
Na misie
Na bibli
R. S.

U
•

Několik dní před Vánocemi musel pan farář náhle odcestovat. Protože
už neměl čas, aby se dohodl s malířem o nadpisu nad jesličkami, poslal mu
malíř telegram s prosbou o míry pro nadpis. Slečna na poště padla do
mdlob, když četla telegrafickou odpověď pana faráře: „Dítě se nám narodilo. Tři metry dlouhé a metr široké.“
• Zpovídá se šestiletý klučina: „Požádal jsem manželku bližního svého.“
„Cože?“ „No, roztrhl jsem si kalhoty a bál jsem se, že dostanu, tak jsem
požádal manželku našeho souseda, aby mi to zašila.“

U
Nejen pro děti
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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
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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

&

5. Liturgické předměty
Zmíníme se jen o těch, které jsou nejběžnějším vybavením eucharistického stolu nebo kostela.
a) Kalich
Calix (potérion) je jmenován výslovně ve zprávách o ustanovení Večeře
Páně u všech evangelistů a podle 1 Kor 11, 25 a Lk 22, 20 toho názvu užil
sám Ježíš. V Bibli se „kalichem“ míní nejen výraz pro utrpení, ale i pro
trestající nebo odměňující spravedlnost Boží. Jediný kalich, ze kterého
podle ritu velikonoční židovské večeře účastníci pili, je už v pavlovských
listech (1 Kor 10, 16) symbolem jednoty církve, proto museli liturgové
starověku řešit problém, jak lze sjednotit princip jednoho kalichu na oltáři
s podáváním pod způsobou vína všem, a to četným věřícím. Byly proto
v užívání dva kalichy, tzv. calix sanctus, který sloužil ke konsekraci, a calix
ministerialis, ze kterého přijímali věřící, a který byl opatřen uchy. Jiný kalich scyphus sloužil při obětním průvodu k přijetí věřícími obětovaného
vína.
Kalich se měnil podle uměleckých epoch (románský, gotický, barokní).
Jeho podstatné části jsou cuppa (pohár), nodus (prstenec, knoflík, hlavička)
a noha. Dřík, spojující kupu s prstencem, zavedla románská doba.
Původně byly k eucharistii užívány skleněné poháry, byly často zdobeny
křesťanskými motivy a zlacené. Avšak už od doby sv. Augustina byly kalichy zhotovovány nejen ze dřeva a bronzu, ale i ze stříbra a zlata. Od 9. stol.
byly výlučně užívány ušlechtilé kovy. Až do koncilu platilo, že kupa musela být ze zlata, stříbra nebo cínu a alespoň uvnitř zlacena. Koncil vzhledem k různým kulturám a ve snaze se přiblížit prvotní prostotě značně tyto
předpisy zmírnil. Pokud se týká materiálu, mohou být posvátné nádoby
(hlavně kalich a paténa) zhotoveny z pevných a vzácnějších materiálů podle
úsudku biskupské konference té krajiny. Přednost mají materiály, které
nejsou křehké a lehce se nekazí. (IG 290) Kupa kalicha a jiné nádoby, které
jsou určeny k přijetí Krve Páně, musejí být zhotoveny z materiálu, které
nepropouštějí vlhkost nebo ji nevsakují (IG 291). (Tedy i z křišťálu a pod.)
Paténa a jiné nádoby, jako pyxis, ostensorium (ciborium a monstrance),
sloužící k uchovávání Svátosti oltářní, mohou být i z jiných materiálů, které
v určité zemi platí za vzácné, jako slonovina, nebo některá tvrdá dřeva (IG
292). Kalich a paténa a jiné nádoby, pokud jsou zhotoveny z kovu, který
Zprávy z farnost 01/2003
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podléhá korozi, mají být obyčejně uvnitř pozlacené, jinak ne, pokud jsou
ušlechtilého lesku, např. pochromované (IG 294). Pokud se týká formy
kalicha a jiných posvátných nádob, záleží na cítění národů, v jakém smyslu
je umělecky zhotoví (IG 295). Kalich, i když není pozlacený, musí být konsekrován, tj. mazán křižmem biskupem nebo zplnomocněným knězem
podle ritů dosud platných (IG 296).
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
Ekumenická modlitební setkání za jednotu křesťanů
Alianční týden 04. - 11. ledna 2003
Kdy
Pondělí 6. 1.
18:00

kde
Křesťanské společenství (KS)
St. Město, Březová ul. – bývalá MŠ

7. 1. Církev bratrská (CB)
Modlitebna – Červený vrch

Úterý

kazatel
J. Zavřel
BJB

P. Procházka
ŘK

18:00

Bratrská jednota baptistů (BJB)
Modlitebna – Křešice
Čtvrtek 9. 1. Českobratrská církev evangelická (ČCE)
18:00
Modlitebna - Bezručova ulice
Pátek 10. 1. Církev bratrská (CB)
18:00
Modlitebna – Červený vrch
Sobota 11. 1. Církev československá husitská (CČH)
Modlitebna - Teplická ulice
!!! 15:00
Středa
8. 1.
18:00

P. Čapek
ČCE

J. Cvejn
KS

Setkání
mladých
Činčala
Adventisté

U
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. ledna 2003 - V katolických kostelech bohoslužby spojené s modlitbami za jednotu křesťanů.
Úterý

Kdy
kde
kazatel
21. 1. Církev římsko-katolická (ŘK)
Z. Šplíchal
18:00
CB
Kostel Povýšení sv. Kříže – Děčín I

U
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A ještě něco tvořivého
… pro dětské hlavičky … a ručičky …

Daniel ve lví jámě (Dan. 6, 1-28)

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

Zprávy z farnost 01/2003
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podle R. S.
F

Tříkrálová sbírka - Na základě rozhodnutí Biskupské konference bude
i v roce 2003 uskutečněna Tříkrálová sbírka, určená na pomoc lidem
v nouzi jak doma, tak i v zahraničí. Její realizací byla pověřena Česká
katolická charita. Tříkrálová sbírka 2002 vynesla celkem 37 milionů.
Podpořte proto i letos tuto záslužnou akci.
F Pouť Filipov - Připomínám, že 13. ledna by měla být tradiční noční
poutní slavnost v bazilice minor ve Filipově (Jiříkov). Bohužel více nyní
nevím, a proto si zájemci musí bližší údaje zjistit sami.

U
Střípky Vánoc
Tradice betlémů - Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi
v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do
jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla
i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz
sloužil první vánoční půlnoční mši.
V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal,
nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů.
Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly
se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy
byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly, byly rozmanité.
Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu
staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes
vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce se stavěly
v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti.
Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku.
Betlém byl symbolem vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem vánoc. Současné
vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství sleduje České sdružení přátel
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betlémů se sídlem v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočkami. Toto
sdružení pořádá i výstavy betlémů.
Koledování - Koledování je staročeský zvyk, kdy koledníci hromadně
obcházeli domy, často přestrojeni za maškary, a v každém domě opakovali
písně a sbírali dárky. Hlavní dobou koledování je období mezi Štědrým
dnem a svátkem Tří králů, tedy mezi 24. prosincem a 6. lednem.
Nejčastěji se chodilo koledovat na Štědrý den, svátek Štěpána a na Nový
rok. Dalším koledním obdobím byly velikonoční svátky. Obě tyto doby
souvisí s původním posláním koled, pozdravit každý dům na počátku nového roku - ať již kalendářního, tak hospodářského - při zahájení zemědělských prací.
Středověká církev vytýkala koledníkům přílišnou nevázanost, a byla
i proti přestrojování mužů a žen navzájem a maskování za zvířata. Církev
tedy nakonec zakázala lidové kolední obchůzky a začala zavádět kolední
obchůzky kněží. Tímto chtěla nahradit staré koledování, a tak byly lidové
koledy ve 14. století vystřídány církevními vánočními písněmi o Kristově
narození nejdříve v latině, později v národním jazyce.
Staročeské Vánoce - Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé
týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které
nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se tak jako tak
musely koupit.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce
a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly
hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly
k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní
večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla
bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím co se
hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly
betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté prasátko“. S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe
a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla
k slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu
s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po
lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabístrana 13
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rali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze,
kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř
a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy
se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani
trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným
ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty
se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce
neskončily.
Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk
a po starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich
kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna.
O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo
a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo.
Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla
bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře
stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým
se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil
v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě
v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli
do nového roku.
Tradice vánočního stromečku - Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil
v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812.
O třicet let později se v Praze stromky prodávaly jako běžná věc a lidé je
nazývali Kristovým strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných českých rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století.
Stromeček k nám pronikl z německého území, kde se v 17. a 18. století
šířil od města k městu. V minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena
odolnějším smrkem a borovicí.
První veřejné vánoční stromy u nás - Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v evropských zemích ujala po
první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé
postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první
republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech i vesnicích.
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V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice
vznikla na popud spisovatele Těsnohlídka, který o vánočním čase našel
v lese opuštěné děťátko - holčičku. Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním stromem též umisťuje kasička, do které lidé přispívají na stavbu dětského domova pro opuštěné děti. V posledních letech
bývá ve sbírce několik set tisíc korun.
více na adrese:
http://www.stripky.cz/svatky/vanoce/seznam.html

U
F

Inzerát – Rodina Miklošková hledá starší rodinný domek v Děčíně,
nebo jeho okolí (do cca 15 km), cena do 700 000 Kč. Kontakt na mobilní tel.: 607 828 449.

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
začátek od
středa
14:45
středa
16:00
středa
16:00

věk
10-11
9-12
14

vyučující
Marie Jirásková
Soňa Šenková
Marie Jirásková

U
Slavnosti a svátky
1.
5.
12.
25.

1.
1.
1.
1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

U
Významné dny
1.
18. - 25.
31.

1. Světový den modliteb za mír
1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
1. Světový den pomoci malomocným

U
Výroční dny biskupů
5.
6.
11.
17.

1. Mons. Lobkowicz
1. Mons. Škarvada
1. Mons. Paďour
Mons. Malý
1. Mons. Liška
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narození (1948) - 55. výročí
biskupské svěcení (1983) - 20. výročí
biskupské svěcení (1997)
biskupské svěcení (1997)
svátek
strana 15

Dìèín

19.
27.
31.

-

Podmokly

1. Mons. Hrdlička
1. Mons Otčenášek
1. Mons. Graubner

narození (1942)
převzetí diecéze (1990)
svátek

U

Varhany – vybráno: 69 500 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 pondělí od 19:00 na faře - nácvik zpěvu
každé 2. a 4. úterý v měsíci v 18:30 - vzdělávací kroužek
každé 3. úterý v měsíci v 18:30 - dětská mše svatá
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
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 – neděle ve 12:45

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
17:30
16:00

(Bynov)

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:40

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 26. 01. 2003, před 1. nedělí v únoru ç

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