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Známe svůj kraj?
V dnešním čísle máte možnost si zkontrolovat jak jste tipovali. Někteří
z Vás jste mi odpověděli a jednalo se vždy o odpovědi správné. Trochu mě
mrzí, že odpovědí bylo tak žalostně málo ... .
ZzF 2003-05
ZzF 2003-06
ZzF 2003-07
ZzF 2003-08
ZzF 2003-09
ZzF 2003-10
ZzF 2003-11

Kostel sv. Josefa v Rybništi
Bazilika minor sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném
Zámek Zákupy
Divoká soutěska (Hřensko)
Kostel sv. Alžběty Uherské ve Cvikově
Rozhledna Tanečnice (nad Mikulášovicemi)
Černvír

Myslím, že vše je již jasné - až asi na poslední hádanku. Obec Černvír,
jejíž neobvyklý a velice starobylý kostel jste posledně shlédli i s „autodílnou“ v popředí, leží v malebném údolí řeky Svratky mezi Doubravníkem
a Nedvědicí - vše v podhradí známého Pernštejna.

* Hezký Advent i Vánoce *
Pro příští rok se pokusí něco opět vymyslet R. S.

a
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Mladá dívka je pořád ve mně
Báseň z pozůstalosti jedné paní, která zemřela v jedné skotské léčebně pro
dlouhodobě nemocné.

Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řeknete, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť' o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Mláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami sláď život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své malé děti,
pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začla doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám, na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je amen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Zprávy z farnost 12/2003
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Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřte oči, sestřičko, teď když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu,
teď už - MĚ uvidíte!
„Zvěsti“, říjen 2003, číslo 10 / ročník 9, str. 2, vybral R. S.

U
Něco pro chlapy
Před několika týdny se v Praze uskutečnilo několik přednášek známého
amerického františkána P. Richarda Rohra. Stal se mezi věřícími u nás poměrně známou postavou. Zabývá se mimo jiné spiritualitou muže. To samo
může znít velmi velmi zvláštně. Vypravili jsme se uslyšet ho na vlastní uši
a byli jsme u toho, když přednášel. Dovolte tedy krátké shrnutí toho, o čem
hovořil.
Richard Rohr vychází ze svých pozorování náboženské situace v USA,
kde působí. Zabývá se hodně situací mužů a jejich náboženským životem,
který se vyznačuje určitými odlišnostmi od toho, jak svou víru prožívají ženy.V něčem se jistě USA od naší situace liší, v něčem jsou si obě země podobné. V roce 1952 tvořili muži 47 % účastníků bohoslužeb, v roce 1980
40 % a tento rok je to již jen 28 %. Je zjištěno, že pětkrát více mužů bere
drogy, devětkrát více je jich zatčeno při opilství za volantem. Vězni jsou
muži z 94 % a také sebevražd je z celkového počtu asi 80 % mužských.
Navíc muži žijí průměrně o 7 let kratší život než ženy.
Zdá se, že si jsou muži více než kdy jindy nejistí svým místem na světě,
jakoby ztratili základní sebedůvěru. Pozorování zjišťují, že jedinými muži,
kterým lze svěřit moc ve světě, jsou ti, kteří prošli nějakou zkušeností bezmocnosti. Poměrně významným rysem dnešní společnosti je to, že jsme
společností bez otce, mimo jiné proto, že muž jako takový nenašel sebedůvěru, aby ji předal svým synům. To se obecně týká vztahů mezi pohlavími,
které jsou v samém srdci lidské společnosti.
V každé kultuře, dokonce i křesťanské, hrají velmi významnou roli iniciační obřady. Prvním krokem je zde přiznání si vlastní bezmoci. Je zajímavé zjištění, že muži obecně reagují na trochu jiné rituály než ženy. V mnoha
částech světa muži jakoby cítili, že církev je ve svém projevu moc ženská,
což podporují čísla uvedená na počátku (porovnejme si s nimi poměr mužů
a žen zastoupených na bohoslužbách v neděli a potom na bohoslužbách ve
všední den). Ženám se naopak někdy i zdá, že církev řídí muži, ačkoli jsou
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to ony, které z 80 % vykonávají všechnu práci v kostele, když pomineme
službu kněze nebo biskupa.
Poté se P. Richard přesunul k tématu spirituality. Dá se říci velmi prakticky: spiritualita spočívá v tom, co člověk dělá, jak nakládá, se svou bolestí. Spiritualita je i opravdu spiritualitou, pokud mi s mou bolestí pomáhá.
Pokud mi má spiritualita nepomáhá, přesměrovávám svou bolest jinam,
často proti sobě. Výsledkem potom bývá deprese nebo hněv. U mnoha mužů lze vypozorovat, že jejich hněv je vlastně převlečený smutek, zranění,
kterému nebylo umožněno, aby bylo dovedeno do konce.
Možná trochu zvláštně bude znít Rohrovo tvrzení, které ale velmi významně zapadá do jeho myšlenkového světa: každý muž se potřebuje naučit
plakat. Muži se totiž stydí plakat a je to škoda a je to chyba. Zde P. Richard
vzpomněl na iniciační obřad Indiánů kmen Pueblo, kteří žijí blízko jeho
bydliště v Mexiku. Když přijde čas jejich iniciace, jsou mladí muži zavedeni do velké místnosti, kam mají ženy přístup jen v tento den a jsou svědky
jejich iniciace. Ta spočívá v tom, že je mladíkům, kteří mají dorůst v muže,
působena velká bolest, a prosí, aby se už přestalo a pláčí. Muži, kteří takto
jednou před ženami prožili a projevili svou slabost, dokonce snad i plakali,
už se nikdy nepokusí nad ženami uplatňovat nadvládu. O to zde jde, o rovnováhu, o vyvážené vztahy mezi pohlavími. Vždyť sílu mají vždy potřebu
demonstrovat právě ti, kdo jsou velmi slabí. Na začátku se potřebuje člověk
učit být zranitelný, aby byl na konci schopen se usmívat. Pak by měl být
schopen mít ten soucit odpouštět druhým i sám sobě. Z duchovního hlediska svobodným člověkem je skutečně ten, který dokáže odpouštět. Ten totiž
nepotřebuje nic v sobě držet proti druhému člověku, „aby na něj i něco
měl“. Je problém, když člověk neví, co dělat se svou bolestí. Při zkoumání
iniciačních rituálů vědci nalezli jeden ze společných rysů: kontakt se zemí.
V křesťanství je tímto kontaktem člověka se zemí, z níž pochází a ve spojení s níž žije, obřad udílení popelce na Popeleční středu. Otec Rohr má vypozorováno, že má kostel plný dvakrát do roka: na vánoce a na Popeleční
středu. Vzpomeňme, že právě při sypání popela na hlavu je člověk znovu
upozorněn na skutečnost své smrtelnosti: Pamatuj, že jsi prach a v prach se
obrátíš. Vědomí naší smrtelnosti nás odkazuje na naši ohraničenost, na kterou nemáme zapomenout, jinak jsme pyšní. Ještě jiný obřad křesťanské iniciace obsahoval původně zkušenost bezmoci - křest, kdy se vcházelo do
baptisteria hlubokého na výšku dospělého člověka, kde se člověk symbolicky „utopil“ a pak znovuoživen Bohem zase na druhé straně vystoupil. Jsme
přece křtěni do Kristovy smrti a vzkříšení. Dnešní forma obřadu křtu už
tento prvek iniciace tak znatelně nevystihuje.
Na závěr hovořil Richard Rohr o spíše mužské potřebě, kterou je třeba
naplnit, pokud se nemá muž cítit frustrován: muž se potřebuje cítit respekZprávy z farnost 12/2003

strana 5

Dìèín

-

Podmokly

tován. Zdá se, že je to něco, co mu umožňuje fungovat. Nemáme právo měnit druhé lidi, pokračuje Richard Rohr, dokud je nemáme rádi a nerespektujeme je. Tak totiž Bůh zachází s námi. Právo kritizovat druhého člověka,
ať už je to muž nebo žena, získávám tím, že ho mám rád a respektuji ho.
Jistě taková kritika se pak nese v jistém duchu, který ji i kritizované straně
umožňuje správně přijmout.
Richard Rohr upozorňuje na problém, že nám z kostelů zmizelo nezanedbatelně mužů (víc než žen), což ani v našich farnostech nelze popřít. Proto
se snaží přemýšlet a přednášet o tom, co muže táhne k životu z víry. I v naší
zemi vznikla skupina, kterou oslovila jeho práce s muži (tak jako jiní pracují s manželskými páry). Pravidelně se scházejí k setkáním s duchovním
programem, včetně duchovních cvičení. Nelze popřít, že se jedná o zajímavý pohled a pokus o odpověď na problém, který je nepochybně zřetelný i u
nás. Aktivity zmíněné skupiny tátů od rodin, které inspirovala „mužská spiritualita“ lze blíže poznat na internetových stránkách www.chlapi.cz. Za své
motto si dali heslo otce Richarda: „Mladý muž, který neumí plakat, je barbar. Starý muž, který se neumí smát, je hlupák“. Vyšla také u nás řada Rohrových knih, např. „Cesta divokého muže - Úvahy o mužské spiritualitě“
(nakladatel. Cesta 2002), úplně nová je potom kniha „Proč být katolíkem“.
„Zvěsti“, říjen 2003, číslo 10 / ročník 9, str. 4-6

.
Nakonec přidávám aktuální informaci o mužské spiritualitě severních Čech. Po
posledním setkání chlapů v Litoměřicích bylo dohodnuto zřídit internetovou diskusi, do které se máte možnost zapojit i vy. Byla zřízena adresa SEVER@chlapi.cz,
která obsahuje „rozesílací seznam“ pro automatické rozesílání e-mailů všem přihlášeným. Na adrese: http://www.chlapi.cz/Lists/sever/List.html je k dispozici archiv e-mailů. Existuje i adresa vsichni@chlapi.cz.
Vše potřebné nejen pro přihlášení a odhlášení z diskuse naleznete na internetových stránkách: http://www.chlapi.cz.
R. S.

.
Celostátní setkání katechetů
Ve dnech 25. – 27. 10. 2003 proběhlo IV. celostátní setkání katechetů
v Hradci Králové. Přivítáním účastníků zároveň s prosbou o dary Ducha sv.
do těchto dnů zahájil mši svatou v katedrále Svatého Ducha mons. D. Duka
s celebrujícím mons. J. Škarvadou.
Po obědě v Adalu (Adalbertýnu) začaly přednášky. Stěžejním programem po všechny dny byla snaha přednášejících naznačit cíl a postup katecheze po II. vatikánském koncilu do začátku třetího tisíciletí. Těžko hodnotit, která z přednášek byla ta nejplodnější, nejpodstatnější, nejlepší, prostě
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nej … neboť přednášející byli příkladem své profese, byli příkladem nejen
hlásaného slova.
Sobotní program byl nesen katechetickým direktoriem. První část P. L.
Dřímala byla všeobecná a částečně školní, ve které vyzýval ke zprostředkování (opírání se) náboženské zkušenosti tak, aby praxe předcházela teorii.
Druhou část (hodina), která se týkala spíše dospělých, přednesl P. A. Opatrný. Ve své přednášce uvedl jednu krásnou větu – „být porodníky víry druhého“ – což jak víme přináší nejen bolest, ale i starost ..., ale jak dál? Ještě
dodal: „Je to drama, které má mnoho zápletek, které nemůžeme vždy ovlivnit. Bůh však chce, aby byl život v hojnosti.“
Nedělní přednášku zahájila Mgr. E. Muroňová pohádkou o vytváření
„hory nedůvěry“, která má za následek nevšímavost, uzavřenost, sobeckost
..., avšak náboženská výchova má za cíl vychovat člověka k důvěře obecně
– na ní roste vztah k člověku a tím i k Bohu. Vede k dialogu, pozornosti …,
ale i k vnímání sama sebe, k schopnosti obětí, lásky, solidarity, prostě a to
je opět jedna z výrazných vět přednášky, být světlem i chlebem. V diskusi
jsme se dozvěděli, že jsou osnovy. Řady pro 1. – 9. ročník dány ke schválení. Témata jsou uspořádána cyklicky, ve spirále.
Poté následovala přednáška P. J. Šelinga, který osvětlil postup při katechezi biřmovanců, kde zdůraznil úlohu pozvání k činnosti dospívajícího, ne
k požadavku. Uvedl příklad: rostlině přeci nejdříve připravíme vše k růstu,
ale nelze ji popotahovat, proto slovo musí provázet gesto – znak. Slovo bez
činu je prázdné.
V 15 hodin byla mše svatá, celebrovaná kard. Schönbornem, vídeňským
arcibiskupem. Koncelebranty byli mons. Duka, Škarvada, Otčenášek a kněží přítomní setkání. Zpíval brněnský chrámový sbor. Katedrála nejen „praskala ve švech“, ale celkový prožitek mše svaté byl velmi silný, plný vzájemné sounáležitosti, pocitu duchovního bohatství církve.
V odpoledních hodinách kardinál Schönborn ve své přednášce promluvil
o významu KKC, který by měl být nástrojem kultury a nástrojem radostného poselství všem národům. Velkou odezvou byla diskuse, kde byl přislíben
tolik očekávaný malý katechismus.
Poslední přednáška M. Bliema jak předávat církevnost - katechezi - dětem a mladším lidem, prostě o metodách katecheze po II. vatikánském koncilu. V této přednášce, uvedené opět pohádkou o kříži na věži kostela, kde
kříž dítě v pohádce pojímá jako znaménko plus v matematice, což je znamení kladné, které dohromady s kruhem znamená mít střed (Bůh je ten
kruh). A jak nevypadnout z tohoto středu se rozvíjela celá přednáška, zahrnutá do 15 bodů, které přednášející vyjádřil růžemi. Je jen škoda, že diskuse
se pro nedostatek času nerozvinula, byla vynechána. Snad příště.
Zprávy z farnost 12/2003
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Co říci závěrem? Všechny dny byly prozářeny sounáležitostí a pocitem
štěstí, že já jsem ten, který katechizuje, kterého, či kterou Bůh přijal do řad
„porodních asistentů“.
Mši svatou na zakončení celebroval mons. J. Graubner, který se s námi
rozloučil požehnáním: jděte a učte, aby další „setkání bylo tam, kde vyšlo
Slunce“.
S. Šenková

.
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 vystrana 8
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stoupil 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 … .
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
Farní rada
Zpráva z 19. zasedání Farní rady ze dne 13. 11. 2003
Ve čtvrtek 13. listopadu se sešla nynější Farní rada
k předposlednímu setkání, aby se zabývala podněty od
farníků a řešila i další otázky ze života naší farnosti. Program jejího jednání byl následující:
Podněty od farníků

• Misíjní koláč
Nezapomenout při příštím Misijním koláči na vybírání finančních příspěvků.
• Modlitby po mši svaté
Vzhledem k různým reakcím na společnou modlitbu po mši svaté, nebude se na dosavadní praxi nic měnit.
Zprávy z farnost 12/2003
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• Čtení
Co se týče organizování četby biblických textů při mši svaté, další praxe
ukáže, bude-li nutné něco měnit. Bylo by vhodné, aby se zapojila i mládež.
• Latinská mše svatá
Bude se moci uskutečnit, až na to budou lidé připraveni (schola, nácvik
odpovědí a zpěvu).
Volby do nové FR

• Volby do FR
Příprava a vlastní volby do FR proběhnou v těchto termínech:
23. 11. 2003 – 07. 12. 2003 navrhování kandidátů do FR
14. 12. 2003
kandidáti budou zveřejněni na vývěsce a farníci dostanou volební lístky, které si budou
moci doma vyplnit
21. 12. 2003
proběhnou volby ve farní budově v Děčíně
IV půl hodiny před a hodinu po ranní mši
svaté (8:00–8:30; 9:30–10:30) i před a po večerní mši svaté (17:00–17:30; 18:30–19:30)
25. 12. 2003
oznámení výsledků voleb
Po zkušenostech z minulých voleb se nebude volit pomocí obálek, ale
osobně. Potřebné aktuální informace získáte na vývěsce v kostele.
Úkoly, které zbyly z minulých zasedání FR

• Zapojení
Získávat spolupracovníky.
• Farnost a internet
Přispívat k vytváření webových stránek farnosti.
• Průběh bohoslužby slova
Informace o průběhu bohoslužby slova, pokud není kněz přítomen.
• Biřmování
Informační plakátek pro zájemce o svátost biřmování.
Příští a poslední setkání nynější FR se bude konat 11. 12. 2003 v 18:00
na faře v Děčíně IV. Své připomínky, náměty, ... máte možnost vhazovat do
připravené krabice vzadu v kostele, můžete je též dát osobně jednotlivým
členům farní rady, poslat e-mailem na faru (rkf.dc.podmokly@seznam.cz)
nebo zaslat poštou (obálku označte nápisem FARNÍ RADA). Nebojte se vyjádřit svůj názor. Děkujeme za vaši spolupráci.
Zapsala J. Škodová
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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
Několik vět k volbám do FR
Každý člen farnosti, kterému je více než 15 let, má právo volit a také
navrhovat kandidáty na volbu. Volena může být osoba starší 18-ti let.
Zamyslete se nad tím, kdo by mohl být členem farní rady, kdo bude
ochoten a schopen sloužit pro dobro farnosti. Nezapomeňme přípravu
i vlastní průběh voleb do farní rady provázet svými modlitbami.
V kostele je označená schránka, do které je možno vhodit lístek, na který
se napíše jméno navrhovaného kandidáta. Termín, do kterého je možno
kandidáty navrhovat, je neděle 7. prosince 2003.
Navržení kandidáti budou zveřejněni na vývěsce v kostele 14. prosince
2003 a farníci si budou moci vyzvednout volební lístky s upřesňujícími informacemi.
Volby budou probíhat ve farní budově v neděli 21. prosince 2003 půl
hodiny před a hodinu po ranní mši i večerní mši svaté. O způsobu voleb budete ještě informováni.
P.F.J.

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
•

Návštěvník potká na dvoře syna zemědělce: „Kde najdu tatínka?“ „U
prasat. Poznáte ho podle čepice.“
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Zprávy z farnost 12/2003

Dìèín

-

Podmokly

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 2003
4. ledna
1. února
Rok 2004
2. května
6. června
4. července
3. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

7. března
1. srpna
7. listopadu

7. prosince
4. dubna
5. září
5. prosince

vlakové spojení (od 14. 12. nový jízdní řád!):
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či 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
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2002

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

5 979 Kč
9 692 Kč
9 357 Kč
6 776 Kč
6 916 Kč
8 439 Kč
6 894 Kč
9 202 Kč
8 490 Kč
11 276 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
1 794 Kč
2 589 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
2 000 Kč
6 320 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

83 021 Kč

18 744 Kč

20 447 Kč

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

Na diecézní charitu
Na misie

U
Credo
. . . V BOHA . . . OTCE . . . (3. pokračování)
Dnes říci: „Věřím v Boha,“ je v mnoha směrech slovem provokujícím.
Je to slovo, u něhož můžeme očekávat nesouhlas okolí, které se zdá být postrana 12
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četnější, než jsme my. Pro některé lidi nemá v podstatě hlubší smysl, uznávají jenom to, co vidí a domnívají se, že nemá smysl dál nic hledat. Pro jiné
lidi je na světě příliš zla a zdá se jim, že proto nemohou v Boha uvěřit.
Udělali si totiž svou představu o Bohu a ve jménu téhle představy Boha odsoudili. Udělali si představu o všemocném Bohu, který je zodpovědný za to,
aby všude nastolil pořádek a dobro. - Docela upřímně mi tohle nedávno jeden člověk mého věku řekl, že si myslí, že by to ten Pán Bůh měl dělat trochu jinak, že by měl udělat pořádek. Zeptal jsem se ho, jak by on podle tohoto pořádku dopadl, byl upřímný - a tak potvrdil, že moc dobře ne.
Víte, tuhle námitku lidí, že nemohou věřit v Boha, protože je to a to na
světě - to bychom měli brát vždycky nesmírně vážně. Jednak se tam můžeme ledačemu přiučit a za druhé - těmto lidem je možné celkem snadněji
pomoci, protože je možné se s nimi domluvit, že v takového Boha, jakého
si představují, ani my nevěříme.
A pak jsou lidé, kteří uznávají, že „něco“ musí být, kteří cítí, že to, co
žijeme a to, v čem žijeme, má svůj základ někde mimo nás - někdo třeba
řekne „nad námi“. Možná, že tito lidé jsou schopni poznávat dál.
Kromě toho, co jsem teď říkal, což jsou takové ty nejběžnější názory nebo námitky, najdeme v tlustých i tenkých knihách mnoho úvah o tom, kdo
je Bůh. A pokud jste se někdy někomu pokusili vysvětlovat, víte sami, že to
není snadné, i když s Bohem žijeme. Ani pro nás to není snadné vysvětlení.
Jakmile se totiž začneme ptát na to, jak bychom mohli Boha definovat,
popsat, jak bychom ten pojem mohli vymezit, většinou se uvádíme do slepé
uličky. Takhle to nejde, Písmo svaté nikdy a nikde Boha nedefinuje, ale
Písmo mluví o tom, jak Bůh jedná. A tak se nejdříve obrátíme ke Starému
zákonu a poslechneme si jednu starozákonní výpověď o Bohu, která pro Židy znamenala mnoho. Je to úryvek z knihy Exodus, který mluví o vyvedení
Židů z Egypta.
Ex 14, 15 - 31

V čem je tenhle úryvek pro Starý zákon typický? - V tom, že tam Jahve
vystupuje jako Bůh jednající. Izrael nebyl národ filozofů, v Izraeli neexistovala filozofická spekulace. Izrael byl národ velmi konkrétní. A proto znali
Boha ve své konkrétní zkušenosti - jednajícího Boha, toho, který je vedl,
který s nimi měl svůj plán, který jim připravoval cestu a který byl s nimi
nějakým způsobem v kontaktu.
A proto je typická záležitost pro celý Starý zákon, který představuje
Jahve, Hospodina jako Boha jednajícího, např. scéna setkání Mojžíše s Bohem u hořícího keře. Není tam přímo řečeno, že Bůh je milosrdný, ale je
ukázáno jeho milosrdenství, že shlédl na utrpení svého lidu.
Zprávy z farnost 12/2003
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Nebo příběh o vyvedení z Egypta nám neříká přímo, že Bůh je všemohoucí, ale ukazuje na Boží moc a suverenitu nad dějinami. Je to plastické
a jasné. Kdo z Izraelců chtěl zůstat v Egyptě, ten Boha nepoznal, kdo se nenechal vyvést z Egypta, ten nevěděl, jaký je Bůh.
Tohle je něco, co se nám může hodit pro naši situaci. Troufám si tvrdit,
že dnes může Boha poznat ten, kdo je ochoten jít s ním kus cesty. To je ten
Bůh, ve kterého věříme: ten, kdo může být partnerem našeho života, kdo
jedná a s nímž my se můžeme jako s jednající osobou potkat. - To jsou věci,
které se druhému nedají popisovat, jak se s Bohem setkat, ale kdo ho chce
poznat, ten ho jako jednajícího poznat může, i když ne třeba za tak dramatických okolností jako Izrael při vyvedení z Egypta - ale může ho poznat.
Tato cesta poznání je daleko důležitější než dlouhé úvahy o tom, jaký je
Bůh a jaký není, jak si ho můžeme představit a jak o něm můžeme smýšlet.
Při vysvětlování poučky „Bůh je všemohoucí“ nám mohou vyvstat problémy, především filozofické. Proto je lepší při katechezi výkladu o vlastnostech Boha použít zkušeností izraelského národa a svých. Vždyť poznáme-li
Boha takového, jak jedná, pak poznáme opravdu živého Boha.
Nový zákon se také nikde nezabývá definicí Boha, prostě a jednoduše
předkládá, že člověk v něho věří - ale posouvá celou řeč o Bohu mnohem
dál, a to jediným daným směrem - já to ukážu jenom na několika verších
Janova evangelia:
J 1, 1.14

Bůh, který se ve Starém zákoně projevoval jako jednající, projevuje se
jako jednající i v Novém zákoně - jako ten, který jedná skrze Ježíše. A tak
v Ježíši poznáváme, jaký je Bůh a kdo je Bůh. Jestliže říkáme: „Věřím
v Boha, Otce všemohoucího,“ pak máme na mysli Boha, který je Otcem Ježíše - Ježíš neměl moc od svých příbuzných a známých, ale od Otce: „Kdo
vidí mě, vidí Otce.“ Ježíš tedy přichází od Otce, plní jeho vůli a tím se vytvořil nejužší vztah, jaký je možný. My tento vztah označujeme výrazem
synovství. (Otec od věčnosti plodí Syna.) U pozemského otce a syna je napřed otec, potom syn. Napřed a potom na Boží úrovni není. Ale jakmile
řekneme, že Otec posílá svého Syna do světa, vstoupil do našeho času
a prostoru, tak můžeme mluvit o napřed a potom (do určité míry).
Bůh je ale též Otec náš, Otec křesťanů - protože jsme Ježíšovi, smíme
říkat Bohu „Otče“. Náš vztah k Bohu je přes Ježíše, my patříme Otci a tím
na něm máme podíl. Tím jsme zdviženi z trojrozměrna do transcendentna.
Jsme držiteli Božího dědictví.
A do třetice je Bůh Otcem všech lidí, Bůh Stvořitel, od kterého všichni
pochází, Bůh milosrdný, který znovu přijímá lidi, který je neodsuzuje, neodepisuje: „A proto poslal svého Syna ... .“
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Je tedy zřejmé, že Boží otcovství přesahuje všechno naše vědění o otcovství a že si tudíž nemůžeme představovat Boha podle toho, jaké máme či
jaké jsme měli zkušenosti se svými vlastními tatínky. Spíše se to dá říci naopak: vím-li kdo je Bůh, pak teprve vím, jak má vypadat otec.
Můžeme tedy shrnout - věříme v Boha, který se projevuje jako Bůh jednající, je to Otec Ježíše Krista, Otec všech lidí a pro náš vztah k Ježíšovi
i Otec nás křesťanů. Je to Bůh, který se nám v Ježíšovi dal poznat.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)

U
Středoevropské dny
6. prosince 2003 15:00 sobota Hluboké Mašůvky
u Znojma - Německá mše sv., diecéze brněnská.
6. prosince 2003 17:00 sobota Hluboké Mašůvky
u Znojma - Česká mše sv., diecéze brněnská.
6. prosince 2003 17:00 sobota Horní Stropnice
kostel sv. Mikuláše - slavnost Sv. Mikuláše, hlavního
patrona kostela, diecéze brněnská.
6. prosince 2003 sobota Velehrad - děkanátní pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání, arcidiecéze olomoucká.
7. prosince 2003 11:00 neděle Jablonné v Podještědí poutní bazilika sv.
Vavřince a sv. Zdislavy - německá bohoslužba.
20. prosince 2003 sobota Olomouc katedrála - děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, arcidiecéze olomoucká.
27. prosince 2003 - 1. ledna 2004 Deštné v Orl. Horách - Silvestr, diecézní centrum mládeže Vesmír.
28. prosince 2003 - 2. ledna 2004 Osová Bítýška - setkání mládeže na
Silvestra, diecézní centrum pro mládež Brno.
31. prosince 2003 0:00 středa Chlumek u Luže - děkovná pouť k P. Marii Pomocnici křesťanů, diecéze královéhradecká.
prosinec 2003 Brno Klášter sv. Voršily - výstava rakouských a moravských seniorských výtvarných aktivit, Centrum pro rodinu a sociální péči
Brno a Pastoralamt Erzdiocese Wien.
Více na adrese http://katdny.cirkev.cz

U
•

Jeden z chlapců povídal: „Udělal jsem dobrý skutek. Za pomoci pěti
kamarádů jsem převedl přes ulici babičku.“ „Proč ti pomáhali kamarádi?“
Odpověděl: „Protože ona sama nechtěla jít.“
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Přehled mší sv. a kulturních akcí přes vánoce 2003
Kdy

Co

Kde

kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Vigilie
kostel Povýšení sv. Kříže
Slavnosti Narození Páně
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Slavnost Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
Svátek svatého Štěpána, pr- kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
vomučedníka
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
Svátek sv. Jana,
kostel Panny Marie - Bynov
apoštola a evangelisty
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
Svátek svaté Rodiny Ježíše, kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel Povýšení sv. Kříže
Marie a Josefa
kostel sv. Václava a Blažeje
Pátý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
Šestý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
Sedmý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Slavnost Matky Boží,
kostel Povýšení sv. Kříže
Panny Marie
kostel sv. Václava a Blažeje
Na Štědrý den je mše sv. v 16:00 určena hlavně pro děti a starší osoby
Na Štědrý den při mši sv. v 22:00 vystoupí chrámový sbor
/+ vánoční bohoslužba slova - zpívání s kytarou, začátek 17:30
Na Silvestra po mši sv. bude děkovná pobožnost na závěr roku
Středa po 4. neděli adventní

24. 12.
Středa

25. 12.
Čtvrtek

26. 12.
Pátek
27. 12.
Sobota
28. 12.
Neděle
29. 12.
Pondělí
30. 12.
Úterý
31. 12.
Středa
01. 01.
2004
Čtvrtek
Pozn.:

F
F
F
F

Od
kolika
*
*
*
*
16:00 22:00
*
20:00
16:00
*
*
24:00
8:30 17:30
10:30
*
10:00
*
8:00
*
8:30 17:30
10:30
*
10:00
*
8:00
*
8:30
*
*
/+
8:00
*
8:30 17:30
10:30
*
10:00
*
8:00
*
6:45
*
*
18:00
*
17:00
*
*
*
17:00
*
18:00
8:30 17:30
10:30
*
10:00
*
8:00
*

07. 12. 2003 19:00 – u sv. Františka - Adventní zamyšlení (zpěv, slovo)
13. 12. 2003 16:00 – u sv. Františka - Adventní koncert CON BRIO
23. 12. 2003 19:00 – u sv. Františka - Předvánoční koncert ARCANUM
25. 12. 2003 14:30 – u sv. Františka - Vánoční koncert dětí BŘEZIŇÁČEK

U
•

Muž se zlobí na elektrikáře: „Již týden čekám, kdy mi konečně přijdete
opravit zvonek!“ „Byl jsem u vás již třikrát a zvonil jsem a zvonil jsem
a nikdo mi nepřišel otevřít!“
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S. a dalších informátorů
F

Rozloučení - Po dílčích loučeních nastalo v neděli 16. listopadu rozloučení definitivní. S kým? S P. Pavlem Procházkou z děčínské farnosti,
který odešel do farnosti severnější a na jeho místo přichází kněz nový.
Čas ukáže, zda mezi námi „Děčíňáky“ P. Martin Davídek zůstane alespoň tak dlouho jako otec Pavel, v jehož kněžském životě bylo působení
v Děčíně zatím nejdelší.
F Diecézní centrum pro rodinu (DCPR) - informuje
♦ 01. 12. 2003 – 31. 03. 2004 - zasílání přihlášek Manželských setkání
2004
♦ 05. – 07. 12. 2003 - exercicie Center pro rodinu v Praze
F Diecézní katechetické centrum (DKC) - informuje
♦ 13. 12. 2003 - vzdělávací kurz ve víře a rekolekce pro katechety. Koná se v Mostě.
F Diecézní centrum pro mládež (DCM) - informuje
♦ 05. 12. 2003 - vystoupení zpěvačky a kytaristky Evy Henychové,
20:00 Most Jazz&Blues Pub (Vítězslava Nezvala).
♦ 12. – 14. 12. 2003 - II. setkání kursu animátorů, tentokrát na faře
v Mostě. Hlavním tématem bude Povoláni k zasvěcenému životu. Kurs
je nabídkou a pomocí, jak se naučit „oživovat“ sebe i druhé, jak „oživovat“ spolčo mladých nebo dělat něco ve farnosti a pro církev. Do kursu
se můžete kdykoli připojit. Zájemci se mohou hlásit na Diecézním centru pro mládež. Další terminy kurzu v roce 2004: 13. – 15. 02. (Povolání
k manželství), 16. – 18. 04. (Povolání ke službě - přijede mezi nás otec
biskup), 11. – 13. 06. (Povolání k evangelizaci).
♦ 13. 12. 2003 - duchovní obnova pro mládež hledající své životní
povolání (P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Zdislava Nosková OSF)
v čase od 9:30 do 17:00. Místo konání Duchovní centrum sv. Františka
z Pauly, adresa: 664 32 Vranov u Brna 7, telefon: 541 239 264, e-mail:
dc-vranov@katolik.cz, web: www.dc-vranov.katolik.cz. Uzávěrka přihlášek 14 dní před zahájením akce!
♦ 27. 12. 2003 - vánoční šachový turnaj. Pořadatel Orel jednota Turnov. Odpovědná a kontaktní osoba: Jan Mrázek, 512 61 Přepeře 8, telefon 481 325 736. Místo konání: Římskokatolická fara v Přepeřích
u Turnova. Přihlášky není třeba zasílat předem. Podmínky účasti: bez
Zprávy z farnost 12/2003
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omezení. Příjem účastníků: 8:30-09:00. Ukončení do 15 hodin. Švýcarský systém.
♦ 29. 12. 2003 - dětský vánoční šachový turnaj. Proti vánočnímu turnaji je zde podmínka účasti jen děti a ukončení do 13 hodin.
♦ 29. 12. 2003 – 02. 01. 2004 - Taize, Evropské setkání mladých
v Hamburgu. Kontakt: Martina Hošková, telefon 603 568 222.
♦ 30. 12. 2003 - předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise pro lepší
i horší hráče. Pořádá: Orel župa sv. Zdislavy, Orel jednota Lomnice nad
Popelkou. Odpovědná a kontaktní osoba: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01
pošta Semily, telefon: 481 685 237, mobil 732 943 265. Místo konání:
Orlovna v Lomnici nad Popelkou (u zimního stadionu). Přihlášky není
třeba zasílat předem. Podmínky účasti: nečernící sportovní sálová obuv,
dobré je mít i pálku. Příjem účastníků: 8:25–9:25, 10:15. Zahájení mší
svatou přímo v orlovně v 9:30. Ukončení do 16 hodin. Hrací systém je
volen tak, aby si všichni (i ti slabší) dost zahráli (švýcarský systém).
F Přání – Začala doba adventní, přibližují se Vánoce s koncem občanského roku a to bývá příležitost k různým přáním, proto: Přeji čtenářům
hezké a radostné počtení o Vánocích i po celý nový rok 2004 a to nejenom v našem časopise, ale i na internetových stránkách naší farnosti
(www.sweb.cz/rkf.dc.podmokly), kde naleznete další aktuality a zajímavosti včetně starších čísel ZzF!). (R. S.)
F Téma roku 2004 - „Chceme vidět Krista.“ (Jan 12, 21)
F Inzerát - Zatím žádný.

U
Některé údaje o českých diecézích
Arcibiskupství pražské
Biskupství českobudějovické
Biskupství královéhradecké
Biskupství litoměřické
Biskupství plzeňské
Arcibiskupství olomoucké
Biskupství brněnské
Biskupství ostravsko-opavské

rozloha
8 990 km2
12 500 km2
12 270 km2
9 380 km2
9 236 km2
10 088 km2
10 597 km2
6 380 km2

kněží
241
147
260
130
95
379
307
205

kostelů a kaplí
757
511
1 008
1 135
574
1 171
1 148
565

Vybráno z Cyrilometodějského kalendáře

.
•

Pepíček se ptá o mnoho let starší sestry: „Kateřino, proč se maluješ?“
„Abych dobře vypadala!“ „A kdy to začne účinkovat?“
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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 těžkostech
Ž 16; Ž 31; J 14, 1-4; Žd 7, 25.
Když jsem unavený
Ž 90; Mt 11, 28-30; 1K 15, 58; Ga 6, 9-10.

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
Soňa Šenková
Marie Jirásková

U
Slavnosti a svátky
8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

U
Významné dny
1. 12. Světový den boje proti AIDS
10. 12. Den lidských práv

U
Výroční dny biskupů
3. 12. Mons. Paďour
Mons. Malý
12. 12. Mons. Kajnek
18. 12. Kard. Vlk
Mons. Škarvada
21. 12. Mons. Otčenášek

jmenován titulárním biskupem (1996)
jmenován titulárním biskupem (1996)
biskupské svěcení (1992)
svátek
jmenován titulárním biskupem (1982)
jmenován diecézním biskupem (1989)

U
Zprávy z farnost 12/2003
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Naše předsevzetí do nového roku:

Budu aktivní ve své farnosti!

Varhany – vybráno: 89 500 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
každá 2. a 4. sobota, kostel Bynov - setkání u kytary
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
08:30
17:00

*)

2. a 4. So
Bynov *)

mše sv. 1., 3. a 5. So; bohoslužba slova 2. a 4. So.

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle
Středa

10:30
17:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 28. 12. 2003, před 1. nedělí v lednu ç

Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla:12 Kč)
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