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Známe svůj kraj?
Máme pomalu podzim a tak ještě vzpomínku na léto, kdy jsme mohli
navštěvovat různé krásy naší vlasti, mezi nimi třeba i tuto rozhlednu. Více
neprozradím.

* Říká někomu něco tento obrázek? *
Na odpovědi se těší R. S.. - Předposledně došla jedna a správná ... .
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Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

ThDr. Antonín Šuránek
Kukátka a jeho projevy
Není jiného jména pod nebem

&

Dnes vám posílám, milovaní bratři, pozdrav z farní kanceláře z pohraničí, kde čekám, abych mohl novousedlíkům sloužit „půlnoční“. Vysoko
v horách, kde je mnoho kamení, takže působí asi i na lidská srdce. V kostele
byla naposled mše svatá v říjnu. Odsunutý farář v domnění, že bude zase
ihned administrována, nechal ve svatostánku monstranci a zpola naplněné
ciborium. Klíče od kostela byly u komisaře, kostel zamčený, novousedlíci
volali až do dneška o kněze. Aspoň o vánocích, aby měli služby Boží. Předseda poslal na nádraží pro kněze kočár. Starý Němec, který dostal státní
občanství, upravil s dvěma chlapci jakž takž kostel, očistil oltáře, připevnil
k nim malé smrčky, nachystal ornát a odešel k večeři. Chlapce jsem vzal do
fary a marně je učil základy ministrování. Kostelníka není, varhaníka není,
nebylo možno svolat lidi ještě večer, aby se mohl vyzkoušet zpěv. Čekám
zde sám a sám. Kamna hučí, ale marně se snaží rozehřát vlhkou místnost.
Sedím v zimníku, nohy ledové, opakuji si kázání – a posílám pozdrav svým
bratřím tam „dole“. Bohoslovci mají po štědrovečerní večeři, zpívají, hrají,
chystají se také na půlnoční. Jaký to bude rozdíl: zde a tam. Kéž Bůh, který
hodnotil „dobrou vůli“ pastýřů betlémských, požehná i obyvatelům těchto
končin, až se shromáždí v „kostelním Betlémě“.
Rozhlížím se po kanceláři, ještě před čtvrt rokem obydlené. Kde je dnes
zdejší duchovní správce? Jaké on má vánoce? Kde jsou dnes jeho bývalí
farníci? Jak dnes vzpomínají? Zde ten obraz Dobrého Pastýře je tak výmluvný. Tiskne nalezenou ovci pevně na svou tvář. Ovce se cítí v bezpečí.
Trní kol kolem ukazuje, odkud byla vysvobozena. V pozadí skály, příkrá
úbočí. Stačil jediný chybný krok. Kolik dobroty je ve tváři Pastýřově, dobroty ustarané, ale i radostné: „Nalezl jsem ovci, která se byla ztratila.“ Zde
naproti jiný obraz: Tonoucí Petr s očima plnýma hrůzy zvedá ruce ke Kristu, k naději jediné: „Pane, zachovej mne, hynu!“ V pozadí je loď, z níž vystoupil Petr s odvážnou prosbou: „Jsi-li to ty, Pane, řekni…“ A Pán opět
s ustaranou, vážnou, ale i radost zvěstující tváří, podává Petrovi záchrannou
pravici: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Vlny se zmítají kolem, temno je
nad krajinou.
Vedle jsou krásné hodiny, které tvrdošíjně ukazují za pět minut dvanáct.
Nikdo jich nenatáhl. Stojí. Čas ovšem nestojí a od té doby, co se zastavily,
se stalo už mnoho věcí a mnoho lidí odešlo na věčnost. Možná, že i někteří
z těch, kteří do této fary chodívali … .
Zprávy z farnost 10/2003

strana 3

Dìèín

-

Podmokly

V koutě visí dřevěný kříž. Kristus s rukama úžasně rozepjatýma:
„Pojďte ke mně všichni.“ A u kříže na skobě zavěšena sklenička. V ní dosud trochu zežloutlé vody. A z té vody se dosud udržují při svěžesti snítky
vřesu a několik zelených lístků, visících rozjímavě dolů k probodeným nohám Ukřižovaného. Před křížem klekátko. Na něm trnová koruna a knížka:
Exercicie sv. Ignáce. Úvod do duchovních cvičení.
vybrala M. J.

&
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.

U
•

Selku pokopal kůň a zemřela. Po pohřbu říká sedlák svému příteli: „To
je zajímavé, skoro všichni muži, kteří mi přáli soustrast, projevili zájem
toho koně koupit! ...“
• Z Afriky došel do domovského kláštera po čase opět dopis jednoho otce
misionáře. Bratr s ním pospíchá k otci opatovi: „Ctihodný otče, náš otec
Placidus si už opět stěžuje na nedostatek vody v poušti.“ „No, to přece dělá
v každém dopise!“ „No jo, jenže tentokrát je známka připevněna kancelářskou svorkou.“

U
Farní rada
Zpráva ze 17. zasedání Farní rady ze dne 11. 09. 2003
Ve čtvrtek 11. září se sešla Farní rada, aby se po
prázdninách zabývala podněty od farníků a řešila i další
otázky ze života naší farnosti. Program jejího jednání:
Z minulého jednání

• Charita
FR se opět zabývala dopisem jež obdržela již na minulém jednání. V otázce charity a jejích aktivit s mládeží doporučuje FR,
aby se pisatel s připomínkami obrátil přímo na pracovníky charity.
• Rodiče
Dále FR souhlasí, že je potřeba navázat bližší kontakt s rodiči dětí, které
přicházejí do kostela při konání dětských mší. K tomuto účelu mohou posloužit připravované snídaně na faře.
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Zprávy z farnosti 10/2003

Dìèín

-

Podmokly

Podněty od farníků

• Příprava na biřmování
Byl vznesen dotaz, zda je možnost se připravit na svátost biřmování.
P. Jirásek tedy chce zjistit jaký zájem o přípravu na biřmování je v naší
farnosti. K této otázce tedy bude vypracován v kostele a ve zpravodaji plakátek, který vybídne zájemce, aby se P. Jiráskovi přihlásili.
• Začátek nedělní mše svaté v Jílovém
Opět byla vznesena námitka na čas začátku bohoslužby (10:40) v kostele
v Jílovém. FR rozhodla, že se provede ‚minireferendum‘ z jehož výsledků
se vyvodí čas počátku bohoslužby.
• Článek z Děčínského deníku
Farní radě byl doručen článek otištěný v Děčínském deníku nazvaný
„Bůh s námi a zlé pryč!“. Jednalo se o to, zda a jak na článek reagovat. FR
rozhodla, že na tento konkrétní článek reagovat nebude. Zároveň se FR
zabývala otázkou, jak se v tisku více jako církev presentovat.
• Poutě
V neděli 5. října 2003 se bude konat poutní mše svatá v našem kostele.
Bude zde zpívat sbor z kostela Povýšení sv. Kříže. Po mši bude pohoštění
na faře, jako každou první neděli. Dětská mše svatá odpadá.
• Modlitba po mši svaté
Tento bod nebyl projednán a proto se přesouvá na příští jednání FR.
• Vzdělávací kurs pro dospělé
Farní rada byla dále seznámena s možností zapojit se do vzdělávacího
kursu pro dospělé, který se bude konat po 13 sobot v Litoměřicích.
• Jak se zachovat, pokud není na mši svaté přítomen kněz
Farní rada dále navrhla pro příští jednání bod – informovat farníky jak se
zachovat, pokud není na mši svaté přítomen kněz. Vycházíme ze zkušenosti, kdy za takové situace farníci odchází z kostela, neboť nevědí, zda si mohou alespoň přečíst čtení, apod..
• Volby
Příště se bude FR také zabývat blížícími se volbami do farní rady.
Pokud tedy chcete k těmto bodům sdělit FR něco podstatného, máte čas
až do příštího zasedání. Čekáme na vaše podněty. Příští setkání FR proběhne tentokrát v pátek 10. října 2003 v 18:00 na faře v Děčíně IV.
Zapsala Zuzana Bumbová

U
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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 kaple Andělů Strážných v Prostředním Žlebu.
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2003
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

2. listopadu

7. prosince

vlakové spojení:
(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
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
•

Předseda zemědělského družstva v Rumunsku byl předvolán na zemědělský komisariát, kde měl informovat o sklizni brambor. „Letos jsme sklidili tolik brambor, že kdybychom je postavili na sebe, dosáhly by až Pánubohu do oken.“ „Nepovídejte mi tu hlouposti“, ohradil se komisař, „dobře
víte, že žádný Pánbůh není!“ „Tak se hloupě neptejte,“ opáčil předseda,
„dobře víte, že nejsou žádné brambory!“
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2002
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

5 979 Kč
9 692 Kč
9 357 Kč
6 776 Kč
6 916 Kč
8 439 Kč
6 894 Kč
9 202 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 056 Kč
1 858 Kč
2 709 Kč
1 826 Kč
1 658 Kč
1 827 Kč
1 310 Kč
1 117 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
4 300 Kč
3 200 Kč
2 127 Kč
2 500 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

63 255 Kč

14 361 Kč

12 127 Kč

Účel
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na záchranu kostelů v naší diecézi
Na bohoslovce

U
Credo
VĚŘÍM . . . (1. pokračování)
Jeden pól je touha mít všechno „do puntíku“ jasné. Vyskytuje se mezi
katolíky i nekatolíky. Může se to u katolíků projevit např. takto: Dejte mi
katechismus, ve kterém bude všechno, a všechno přesně. Já se ho naučím
nazpaměť a má víra bude dokonalá. I kdyby takový katechismus byl, tak
člověk získá dost podrobný obsah víry, ale nemůžeme říct, že by tu víru už
žil. Do Božích věcí můžeme hlouběji a hlouběji vnikat. Vymezení pravdy
víry je lokalizace studny, ale tím ještě není řečeno, že jsme se dostali i na
dno studny. Pro někoho je základ Písmo svaté, ale chápané přesně a jen tak,
jak je to v něm napsané. Tak, jak to je, tak si to vezme. Ale rozumí tomu
sám bez pomoci vůbec dobře? Ne. Nemůžu brát slovo tak, jak tam leží.
Musím brát ohled na určité souvislosti.
Druhý pól - člověk si nedělá žádné starosti s pravdami Božími. Říká, že
hlavně něčemu věří a že mu to dělá dobře. Ale toto je od pravdy také velice
daleko. Po člověku se žádá, aby měl touhu hledat pravdu a trpělivost v jejím
hledání. Kdo nemá touhu k hledání, uvěří kdejakému nesmyslu, a jestliže
nemá trpělivost, nedostane se nikdy dál. Nejhorší je jednat s lidmi, kteří se
považují za neomylné vlastníky pravdy. Aby člověk poznal pravdu, musí
mít pokoru a uznat v ní, že pravda je větší než on, což vyžaduje určitou
zralost.
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Zprávy z farnost 10/2003

Dìèín

-

Podmokly

A co je pramenem víry pro jehovisty? Oni bibli sice používají, ale čerpají ze Strážní věže, kterou někde v Brooklynu vymyslí. Jehovistům je
přesně nadiktováno, jak určitému místu v Bibli mají rozumět a ta je pro ně
neomylná. Strážní věž je nadřazena Bibli, protože podle Strážní věže se
vykládá Bible. Ale i křesťané mají učitelský úřad Církve - Magisterium.
A jaký je rozdíl mezi Strážní věží a Magisteriem? Vyhlášení Magisteria
čerpají z doby života Ježíše, z apoštolské tradice. Strážní věž nebere zřetel
na Ježíše a apoštolskou tradici, ale základ bere někde při vzniku jejich církve a v poslední Strážní věži. Písmo však má význam jenom v prostoru apoštolské, tzv. původní tradice, vycházející z apoštolské doby. Vedle ní
v katolické církvi nacházíme ještě tzv. úctyhodnou tradici, která se opírá
o velmi starou zkušenost (chórová modlitba, křest malých dětí, celibát ...).
Dále jsou tradice, které jsou mladé, možno snad říci zvyky. Ty bývají přístupnější a lidé na nich často až přespříliš lpí, a to není dobré. V každém
případě za pramen víry považujeme jen tradici apoštolskou.
Tolik tedy k pramenům víry a k tradicím, a nyní se podívejme do Písma
svatého, abychom pochopili, co je a jak vypadá pravá víra. Ve Starém zákoně je jedna postava, o níž se říká, že to byl „Otec Víry“, praotec Abrahám.
Gn 12, 1 - 4

V těchto slovech není vůbec řeč o tom, kdo je to Bůh, zda je to člověk
nebo duch. Není tady vůbec řeč o tom, jak Bůh vypadá, jak si ho máme
představit. Není tu vůbec řeč o tom, kde je Bůh - ale tady se mluví docela
o něčem jiném: mluví se zde o tom, že Bůh člověka osloví, že Bůh nějak
výrazně, ale zcela přirozeně zasáhne do osudu člověka. A ten člověk na to
kladně odpoví, vydá se na cestu. To znamená, že Bohu věří.
Dá se tedy říci, že pro Starý zákon (a to je pro něj typické), ale později
uvidíme, že i pro Nový zákon, je víra v prvé řadě čin. Je to vlastně životní
projev. Vidíte, jak jsme daleko od toho, co si mnozí křesťané jako víru
představují. Mnoho lidí si víru před stavuje jako uvěření něčemu tajemnému, nepochopitelnému, něco nadsvětného, případně útok proti rozumu
a uvěření věcem, jimž druzí nevěří.
Je pravda, že víra v Boha je vírou v toho, kdo je nepochopitelný, nadsvětný, kdo přesahuje naše myšlení, ale tento Bůh se našeho života dotýká.
Víra je tedy čin, kterým s tímto Bohem souhlasíme. Starý zákon si nikde
nedělá starosti s tím, aby podal popis Boha, aby přesně sdělil kdo je to Bůh
a jaký je. Starý zákon mluví soustavně o tom, jak Bůh zasahuje do dějin
člověka a jaký je tedy Bůh ve svém jednání, a mluví o tom, jak na to člověk
odpovídá. V Novém zákoně to vůbec není jiné. V Lukášově evangeliu čteme o zvěstování.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)
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Kde najít pomoc?
Rozhodl jsem se uvádět na pokračování některá místa v Písmu svatém, kde nalezneme odpovědi na otázky, které nás někdy trápí. Zkuste si to vyzkoušet, pokud se
bude jednat právě o ten váš problém.

•
•

R. S.

V nemoci a bolestech
Ž 38; Jk 5, 14-15; Mt 26, 39; Ř 5, 3-5; Ř 8, 28.30; 2K 12, 9-10; 1Pt 4,
12.13.19.
Při smutku
Ž 51; Mt 5, 4; J 14; 2K 1, 3-4; 1Te 4, 13-18.

U
Kachny v Bělé
Věc nevídaná a neslýchaná se udála v minulých dnech. Na zahradu fary
v Bělé přiletěly kachny. Upozorňujeme, že se nejedná o kachnu novinářskou. Kachny vás zvou k návštěvě a nabízejí pohoupání. Přijďte a budete se
divit, že se budete divit.
Lukáš a Lenka Herichovi

Zprávy z farnost 10/2003
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S. a dalších informátorů
F

Batikování triček - Co takhle něco tvořit? Co takhle se trochu podílet
na vzhledu našich oděvů? Tedy konkrétně triček. Už se vám stalo, že si
hodně přejete mít něco na tričku a takové tričko nemůžete prostě nikde
sehnat? Ale vždyť jsme docela šikovní, my si to můžeme vytvořit sami.
Takže budeme batikovat savem na trička. Prosím buď nahlásit do 2. října 2003, na charitu, Husovo nám 99/13 (tel. 412 530 188), že určitě přijdete a já ty trička seženu předem, a nebo si doneste tričko sebou - lépe
tmavší barvy (určitě ne bílé!). Batikovat budeme v Bělé na faře v sobotu
4. října 2003 od 15:15. Odjezd autobusu č. 12 z ulice Prokopa Holého
v 15:05 - pojede s vámi Lukáš.
F Rodinné setkání - Jako obvykle se 3. čtvrtek v měsíci koná společenství
rodin. Tentokráte to bude 16. října na faře v Podmoklech. Předsedají
Lukáš a Lenka Herichovi. (ing. Karel Stein)
F Inzerát - Zatím žádný.

U
Rieger opus 315
Mnozí z nás děčíňáků, ale i mnoho dalších z blízkého a dalekého okolí,
hudbymilovných i zvědavců, se v sobotu 20. září 2003 alespoň na chvíli
přišlo podívat do chrámu sv. Kříže, který tento den neoplýval právě tichou
skromností. Měl důvod - dočkal se po letech „znovuvysvěcení“ cenných
varhan po jejich, zdá se, zdařilém restaurování. Tři „akce“, které organizátoři na jeden den připravili, kostel asi jen tak nezažil.
Ranní mše svatá, při které v úvodu došlo k očekávanému „svěcení“, nevyzněla po organizační, ani liturgické stránce příliš přesvědčivě. Nebudu
zde poukazovat na konkrétní situace, kterých nebylo málo, ale spíše taktně
přejdu na odpolední koncert, který naopak, ač velkolepý, nepostrádal ducha
a navíc byl bezchybně proveden. Osobně si myslím, že tato část sobotního
programu předčila očekávání. Jen pro úplnost - autorem skladeb i dirigentem byl nám známý Miloš Bok.
Večerní koncert varhaníka Pavla Černého a zpěvačky Emy Hubáčkové
(děčínské rodačky), byl volen od začátku do konce efektně. Pro varhaníka
nástroj nebyl neznámý, koncertoval na něm již za dob studií. Vedle krásnéstrana 10
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ho zpěvu jsme měli možnost se nechat unášet pestrostí tónů opraveného
nástroje. Soudě podle dlouhého potlesku, stal se tento koncert pro návštěvníky rovněž požitkem.
Nyní nastanou pro nás i pro varhany „všední“ dny, občas vystřídané
koncerty, při kterých budeme moci znovu vychutnávat nekonečnou rozmanitost tónů. Ať v nás tóny romantického nástroje vyvolávají romantickou
náladu, ale ať nezapomínáme na to, proč byly varhany na kůru před desítkami let postaveny. Poslání „skromné“ - jako nástroj doprovodný při slavení mše svaté, k oslavě Boha.
Co na závěr? Vzpomínejme často na ty, kteří se o liturgickou hudbu jakkoli „starají“. Situace není právě růžová a to nemyslím na litoměřickou
diecézi, ono i na Moravě není vše zcela v pořádku, ale na kraje, kde bychom to nejméně čekali - v Římě, se můžeme běžně setkat s reprodukovanou hudbou v kostelích při slavení mše svaté! Modleme se proto, abychom
měli okolo sebe hudebníky věcí znalých a přitom hudebníky skromné, kteří
svou obětavou službou budou mít možnost povznést lid blíže ke Kristu.
R. S.

U
Vyučování náboženství na naší faře
den

úterý
středa
středa
čtvrtek

od do

věk

14:45-15:30
15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00

13 let
5-7 let
10-14 let
10-14 let

vyučující

Marie Jirásková
Andrea Krumpolcová
Marie Jirásková
Soňa Šenková

U
Slavnosti a svátky
18.
19.
26.
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
Zprávy z farnost 10/2003

narození (1939)
svátek
strana 11

Dìèín

-

Podmokly

Mons. Lobkowicz
10. 10. Mons. Ender
16. 10. Jan Pavel II.

svátek
kněžské svěcení (1965)
výroční den zvolení papeže

U

Varhany – vybráno: 87 500 Kč

Varhany – zaplaceno: 457 000 Kč

Setkávání
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

každou 1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
každou 1. neděli ráno na faře - společná snídaně
každou 1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
každé pondělí od 19:00 na faře - nácvik zpěvu
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každé úterý od 18:00 do 19:00 - vzdělávací kroužek
každý 2. čtvrtek v měsíci od 18:00 - setkání Farní rady
každý 3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
každý pátek od 15:30 na faře - setkávání ministrantů
každého 13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

U
Setkávání v Jílovém

♦ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba

a rozhovory)
♦ vyučování náboženství pro děti - středa v 17:45

U

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

08:30
06:45

17:30
17:00

06:45
17:00
17:00
17:00

(Bynov)

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle
Středa

10:40
17:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 26. 10. 2003, před 1. nedělí v listopadu ç

Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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