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Pavel Posád jmenován novým litoměřickým biskupem
Mgr. Pavel Posád (50) byl dnes v poledne jmenován novým diecézním biskupem
v Litoměřicích. Jmenování bylo současně oznámeno ve Vatikánu a na litoměřickém
biskupství.
.

P. Mgr. Pavel Posád se narodil 28. 6. 1953 v Budkově, okr. Třebíč. Pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1. 7. téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali
v zemědělství.
Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích.
Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro brněnskou diecézi.
Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně-Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po dvou letech byl na žádost
tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okr. Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti.
Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po
třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře, kde působí dosud.
Kromě výchovy bohoslovců se věnuje trvalé formaci kněží a stálých
jáhnů brněnské diecéze. Vede duchovní cvičení laiků (exercicie). Jedenáct
let byl členem kněžské rady. Je členem komise České biskupské konference
pro kněžstvo.
Daniel Herman, 24. 12. 2003 12:00:00

.

Novým biskupem naší diecéze byl dnes papežem jmenován spirituál arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kněz brněnské diecéze P.
Mgr. Pavel Posád (narozen 28. 6. 1953 v Budkově). Knězem je 26 let. Působil v Drnholci, Pasohlávkách, Třešti, Růžené atd. Vzpomínají na něj také
farníci v Brně-Židenicích a ve farnosti u svatého Tomáše v Brně, kde byl
farářem od srpna 1990 do srpna 1993. Od té doby působí jako spirituál
Kněžského semináře v Olomouci. Na biskupském stolci v Litoměřicích
střídá jako 19. biskup Mons. ThDr. Josefa Koukla. Mezi současnými katolickými biskupy české a moravské církevní provincie je Pavel Posád už
pátým biskupem, pocházejícím z brněnské diecéze (brněnští biskupové
Vojtěch Cikrle a Petr Esterka, plzeňský biskup František Radkovský a dosavadní litoměřiský biskup Josef Koukl).
zdroj: radio Proglas
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Novým litoměřickým biskupem byl jmenován R. D. Pavel Posád, kněz
brněnské diecéze (1977) a dosavadní spirituál kněžského semináře v Olomouci (1993). J. E. Mons. Josef Koukl se zřekl úřadu kvůli pokročilému
věku.
www.katolik.cz

.
Betlémské světlo 2003
Městečko Betlém leží přibližně osm kilometrů na jih od Jeruzaléma na
cestě k Hebronu, rozprostírá se uprostřed věčně zelených olivových hájů,
jejichž koruny ustavičně čeří vánky. Když Přišel sv. Josef s Pannou Marií
k zápisu do Betléma, nenašlo se pro ně místa. Josef s Marií byli nuceni
uchýlit se do jedné z betlémských jeskyní, které sloužily jako dočasné přístřešky mnohým pastýřům. V který den se tak stalo, dnes již nevíme, ale
téměř před 900 lety se začala šířit tradice betlémského světla, zachovaná
v pověsti italského města Florencie.
Mohamedáni v desátém a jedenáctém století postupně obsadili celé
území Malé Asie a křesťanským poutníkům tak odřezali všechny cesty
k posvátným místům. Římský papež Urban II. proto vyzval evropské rytíře,
aby zorganizovali výpravu do Palestiny a osvobodili především Betlém
a Jeruzalém. Na výpravu s rytíři se dali najmout i mladíci z Florencie
a jeden z nich se zapřísáhl, že když se vrátí, donese do rodného města plamínek ohně z betlémské baziliky. Málokdo mu tehdy věřil. Po třech letech,
těsně před vánocemi dorazil mládenec do Florencie se zapálenou svící. Nesl
ji v čase i nečase, po souši i po moři, aby splnil svůj slib.
V novodobých dějinách je betlémské světlo před vánoci letadlem přepraveno z Betléma do Vídně. Tam se světla ujímají místní skauti a od nich,
po slavnostní ekumenické pobožnosti, skauti sousedních zemí. Štafetově jej
pak roznáší lidem. Rok od roku si plamínek lásky a míru zapaluje víc
a více lidí. Tento symbol pokoje, představovaný malým chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech, spojuje skauty i skautky ze
čtrnácti zemí Evropy, kteří roznášejí toto poselství svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližním.
Vždyť i toto světlo provázené srdečným přáním vánočního klidu a pokoje je
pro mnohé lidi skutečným dokladem toho, že na ně jejich okolí nezapomíná.
Kurýři Betlémského světla z Junáckých středisek Ústí nad Labem

.
•

Víte, co dělat, když uvidíte v lese medvěda? Nic, on se o všechno postará sám.
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Čtvrtina mladých lidí považuje staré za přítěž
Přes 25 procent mladých Čechů ve věku 18 až 34 let považuje
starší spoluobčany za překážku
a přítěž rozvoje společnosti, protože podle nich pouze odčerpávají
ekonomické zdroje. Tento názor
mají především mladí muži, kteří
žijí sami, a ateisté.
Téměř polovina občanů (45
procent) pohlíží na stárnutí populace s určitými obavami. Přes 25
procent všech občanů dokonce hodnotí očekávaný nárůst počtu občanů
starších 65 let jako velmi špatný. Stárnutí společnosti totiž podle nich představuje závažný ekonomický a sociální problém.
Vyplývá to z empirického výzkumu Senioři a sociální opatření v oblasti
stárnutí v pohledu české veřejnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních
věcí.
Studie současně varuje - díky způsobu, jakým o stárnutí populace mluví
politici, a jak stárnutí interpretují, většina veřejnosti odhaduje, že staří občané tvoří alespoň polovinu populace. Pak se logicky mezi lidmi objevují
názory, že senioři vlastně celou společnost vyjídají. Negativní vztah k seniorům může pramenit i ze stylu moderní společnosti, kde jakožto měřítko
hodnoty člověka je brán výkon.
V ČR je v současné době přibližně 15 procent (1,5 miliónu) obyvatel
starších 65 let. Do roku 2030 stoupne počet starých lidí na 24 procent (2,33
miliónu), v roce 2050 jich dokonce bude 33 procent, tedy asi 3,1 miliónu.
Hrozí mezigenerační boj

Podle výzkumníků se stárnutí společnosti a problémy z něj vyplývající
mohou projevit v tzv. mezigeneračním boji o zdroje společnosti. Většina
občanů bez rozdílu věku totiž současně očekává, že jim v jejich životě bude
významně stále pomáhat stát.
Mladí lidé očekávají podporu bydlení, rodin, dětí. Rodí se málo dětí zhruba devadesát tisíc ročně. Na zdravotní a sociální služby pro seniory,
jejichž počet roste, se vydává ročně stále více prostředků, zatímco peníze na
rodinu jsou stabilně nízké a postupně se snižují.
Starší a střední generace očekává od státu ulehčení tzv. sendvičového
efektu, tedy že musí podporovat děti a současně staré rodiče. Starší generace očekává plnou podporu společnosti ve stáří, včetně slušné penze.
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Pouze 7 procent občanů se domnívá, že by stát neměl nést nebo měl jen
velmi malou odpovědnost za péči o staré lidi. Ovšem vyšší daně a poplatky
na služby a penze seniorům většina z produktivních občanů nechce. S požadavkem snížit důchody ale souhlasí pouze 3 procenta dotázaných.
Opuštěnost ale nehrozí

Přesto nelze říci, že česká společnost má ke svým seniorům negativní
vztah. To, že staří lidé mohou být pro své zkušenosti ještě prospěšní, si
myslí 69 procent občanů mezi 18. až 34. rokem a 86 procent z nich se též
domnívá, že společnost by měla brát v úvahu potřeby starých lidí.
Že by mladší generace mohly těžit ze zkušeností starších, si myslí především ženy, vysokoškoláci, obyvatelé vesnic a věřící.
Jako udržovatelé tradic jsou starší občané vnímáni především obyvateli
středních a malých měst a věřícími. Poměrně značná část občanů bere staré
lidi jako důležitou citovou oporu.
Senioři zaujímají pevné místo ve společnosti. Naprostá většina občanů
má kontakty se seniory, takže tento svět jim není tak vzdálený a neznámý.
Na 64 procent dotázaných ve věku 45 až 59 let navštěvuje své staré rodiče
jedenkrát a vícekrát týdně. Pouze 17 procent několikrát do roka a jen 6 procent nikdy.
Jen za povinnost považuje tyto návštěvy 25 procent mužů a 10 procent
žen, za zdroj radosti 37 procent mužů a 49 procent žen. Co vlastně pocitově
zažívá, neví 7 procent mužů a 6 procent žen. Svým rodičům často pomáhá
42 procent mužů a žen.
text Jiří Vavroň, foto Lukáš Táborský, Právo, 13. 12. 2003

U
Manželská setkání 2004
Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Přišla k nám před více než 10 lety
z Finska. Náplní kursu jsou přednášky týkající se vzájemných vztahů muže
a ženy v manželství doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách několika
párů se společně zamýšlíme nad obsahem přednášek a poznatky se snažíme
promítnout do naší současné životní situace. Vzájemně se obohacujeme
o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše v duchu modlitby
a důvěry v Boží přítomnost a milost.
Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb,
Zprávy z farnosti 01/2004
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Pozornosti, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které pomocí příkladů
z vlastního života demonstrují, jak využít daných možností v praxi.
Teď již k samotnému kursu:
Pořádá:
Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického.
Kdy:
Od 4. července (neděle - příjezd mezi 9. - 11. hodinou)
do 11. července (neděle - odjezd odpoledne) 2004.
Kde:
Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické
a Střední pedagogické školy v Litomyšli, Strakovská
1071, Litomyšl, telefon 641 654 612. Areál domova
mládeže je umístěn na okraji města nedaleko koupaliště.
Podmínka účasti: Společná, dobrovolná účast obou manželů (kurs není
vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách ani pro
duševně nemocné).
Ubytování:
V garsonkách s dvěma třílůžkovými pokoji s vlastním
WC a koupelnou a nebo v dvoulůžkových pokojích
s vlastním WC a koupelnou.
Stravování:
3 krát denně.
Děti:
Budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5
hodiny odpoledne). Přesto Vás prosíme, abyste dobře
zvážili účast svých dětí na kursu a raději s sebou nebrali
ty, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od
rodičů. Na základě zkušeností z minulých let bývají občas potíže s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Dítě v kočárku
bude mít každé svého pečovatele, ostatní děti budou
rozděleny podle věku do skupinek.
Ceny:
Základní
Dobrovolné
Dospělý
2 500 Kč / týden
3 000 Kč / týden
Dítě 0 - 3 let */
500 Kč / týden
1 000 Kč / týden
Dítě od 3 - 12 let
1 700 Kč / týden
2 000 Kč / týden
Dítě od 13 let
1 900 Kč / týden
2 000 Kč / týden
*/
bez stravy s dovezenou vlastní postýlkou
Pokud to Vaše finanční situace dovoluje, prosíme Vás o zaplacení vyšší
ceny. Rovněž jakékoli sponzorské dary jsou velmi vítané. Pokud jste naopak ve velmi tíživé finanční situaci, uveďte to na přihlášce nebo nás kontaktujte. Jestliže to výše sponzorských darů umožní, pokusíme se poskytnout Vám částečnou slevu. (Potvrzení o sociálních dávkách) Účastnické
poplatky je třeba uhradit do 31. 5. 2004 bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo 215 473 593 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné
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číslo manžela. Pro ty, kteří budou platit složenkou: účet je u ČSOB Teplice
a má název Centrum pro rodinu Liberec.
Poznámky:
Pro některé z nás je zaplacení požadovaného poplatku z vlastních příjmů
velmi obtížné. Z předchozích zkušeností Vám proto doporučujeme obrátit
se podle možností se žádostí o příspěvek buďto na odborovou organizaci
nebo odbor sociálních věcí, případně na Vašeho administrátora nebo farní
radu. Žádost pro odborovou organizaci Vám na požádání zašleme. Neostýchejte se využít těchto možností, informujte se co nejdříve!
Vzhledem k ucelenosti programu není vhodné dle zkušenosti absolvovat
jen část kursu. Je dobré věnovat během kursu co nejvíce času především
svému partnerovi a proto Vám doporučujeme omezit počet dětí, které
s Vámi pojedou.
S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kursu není neomezená (35 párů).
Pokud obdržíme Vaši přihlášku po naplnění kursu, budete informováni
a evidováni jako náhradníci. (pozn. tiskopis přihlášky je k dispozici na faře)
Pozor, první termín pro uzávěrku přihlášek je 31. 01. 2004. Přihlášení, kteří
včas zaplatí, obdrží cca 7 dní před kursem písemné informace s popisem
cesty a závěrečnými pokyny.
Těšíme se na setkání s Vámi na letním kursu.
Za Centrum pro rodinu František a Iva Růžičkovi

U

Kontaktní adresy:
Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3
tel.: 417 852 315, mobil Iva: 606 501 897
e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz

U
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka pomalu získává v naší republice svou tradici a v Děčíně se tento rok uskuteční již potřetí. Prostředky takto získané využívá Charita na pomoc těm nejpotřebnějším – je z nich hrazena základní potravinová
pomoc pro bezdomovce, jízdné pro asistentky v sociálně potřebných rodinách s dětmi a některé akce pro tyto rodiny. V loňském roce se v rámci
Tříkrálové sbírky v Děčíně vybralo 19 513,50 Kč. Část prostředků je spotřebována na mezinárodní humanitární pomoc, organizaci sbírky apod.,
takže Farní charita Děčín takto na své vlastní aktivity získala 13 659,48 Kč.
Tyto peníze byly využity následujícím způsobem: potravinová pomoc pro
bezdomovce 8 779,20 Kč a náklady na práci se sociálně potřebnými rodinami s dětmi 4 889,60 Kč.
Zprávy z farnosti 01/2004
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V roce 2004 se sbírka uskuteční ve dnech 9. a 10. ledna (pátek odpoledne a část soboty). Doufáme, že lidé v Děčíně budou štědří a pomohou nám
získat prostředky na pomoc potřebným. Aby se však sbírka mohla uskutečnit, potřebujeme ochotné koledníky – děti, které na svátek Tří králů chodily
podle tradice koledovat. Chtěli bychom vás proto požádat o pomoc. Každá
tříčlenná skupinka bude mít svého dospělého vedoucího, který bude mimo
jiné dbát na to, aby děti nepromrzly, na faře v Podmoklech bude po celou
dobu připravené občerstvení a počítáme i s dalším doprovodným programem, aby si děti koledování neprotrpěly, ale užily. Pokud by vaše děti měly
zájem se koledování zúčastnit a vy jste je pustili (a moc vás o to prosíme),
nechejte na sebe nějaký kontakt na Charitě (telefon 412 530 188) nebo na
faře v Podmoklech a já se s vámi dále zkontaktuji. Je možné jít koledovat
třeba jen jeden den.
Za vaši pomoc již teď předem děkuji a přeji vám všem požehnané svátky
a v novém roce spoustu radosti a pohody.
Martina Volfová, ředitelka Farní charity Děčín

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
kapitola:

Marie Svatošová
O naději
Tajní učedníci

z obsahu:
Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo,
a Pilát mu to dovolil. (Jan 19, 38)
Aby se děti dostaly na školy, dal se syn ke komunistům a přestal chodit
do kostela. Křest vnoučat ještě babička prosadila, ale tím to taky skončilo.
V naší zeměpisné šířce klasika. A babička se trápí. Chodí několikrát v týdnu na mši svatou, za potomstvo se fest modlí, ale pochybnosti stran setkání
na věčnosti ji ne a ne opustit. Kde má taky čerpat naději, když to s nimi
vypadá tak bledě a beznadějně? Kde? Především v evangeliích.
Koho by tenkrát v Arimatii napadlo, že ten nenápadný a trochu zbabělý
Pepa, co si nerad pálil prsty, se jednou takhle překoná. Koho by napadlo, že
si o něm lidé na celém světě budou vyprávět ještě po tisíciletích, že vejde
do dějin. A dnes mezi námi takoví lidé nejsou? Jen se přijďte podívat do
hospice, spolehlivě je tam najdete. Dnem i nocí sedí u lůžka umírající manželky či manžela, hladí, těší, dávají napít, natřásají polštář, povzbuzují, pomáhají ošetřovat, nebo prostě jen jsou. Neutekli. Nevztahují se snad i na ně
slova: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali?“ (Mt 25, 40)
strana 8
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A neměla by v tom současně být obrovská naděje pro „zbožnější“ členy
rodiny, kteří se pro své milované, „od víry odpadlé“ děti tolik souží? Já
vím, ideální stav to není. Ale než nad nimi lámat hůl a Bohu si na ně stěžovat, není lepší vzít to za opačný konec? Přimlouvat se za ně jako advokáti,
argumentovat třeba zrovna tímto biblickým výrokem a Bohu připomínat
i jejich dobré skutky? On o nich samozřejmě ví, ale proč bychom se nemohli modlit třeba takhle: „Podívej, jak se mají rádi. Podívej, jak vzorně se
starají o děti. nepřehlédni, že mě autem odvezou kdykoliv chci a kamkoliv
chci. I do kostela. Na jaře mi vymalovali kuchyň a v zimě prořezali stromy.
Starají se o tu starou nemocnou sousedku, i když z toho nic nemají. Neudělali to snad pro Tebe? Sám jsi to tak řekl. A vůbec, všiml sis, že ten Otčenáš, co jsem je kdysi naučila, se modlí aspoň před štědrovečerní večeří? Ke
svatosti mají hodně daleko, to uznávám, ale k lotru po tvé pravici, to taky.
A tak pro tvé nekonečné milosrdenství věřím, že i je jednou přijmeš do
svého království. Amen.“
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.

&

Volby nové farní rady
• Rekapitulace:
Návrh kandidátů
Celkem navrženo
Volbu přijalo

od 23. 11. 2003 do 07. 12. 2003.
24 kandidátů.
6 kandidátů, ostatní buď kandidovat nechtěli nebo nesplňovali
podmínky.

•

Volby:

•

proběhly přímou volbou 21. prosince 2003 ve
farní budově před a po ranní i večerní mši svaté.
Volilo 38 voličů, jeden hlas byl neplatný.
Počty hlasů, které získali jednotliví kandidáti:
jméno

povolání

narození

hlasů

Škodová Jaroslava
Sticha Rudolf
Málek Jiří

tajemnice ve škole
pracovník radiokomunikací
autodopravce

1967
1949
1948

25
24
21
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Kumst Pavel
servisní technik
1955
13
Altnerová Milada
zubní technik
1960
12
Macoun Jindřich
občanský poradce
1974
12
• Složení nové farní rady:
P. František Jirásek předseda
Škodová Jaroslava
volena farností
Sticha Rudolf
volen farností
Málek Jiří
volen farností
Altnerová Milada
jmenována farářem
Macoun Jindřich
jmenován farářem
Herich Lukáš
jmenován charitou
Volba místopředsedy a zapisovatele proběhne při prvním setkání farní
rady.
• Uvedení do funkce:
25. 12. 2003 byl části farní rady předán jmenovací dekret.
• 1. zasedání farní rady:
Nebylo zatím stanoveno.
P. František Jirásek

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2003

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
8 378 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
1 681 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
2 500 Kč
0 Kč

Součet

91 399 Kč

20 425 Kč

22 947 Kč

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

Na diecézní charitu
Na misie
Bible pro Kubu

R. S.

U
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Pouť do Dolního Žlebu
Zveme vás na putování do kostela Nejsvětější Trojice v Dolním Žlebu.
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
1. února
Rok 2004
4. ledna
2. května
6. června
4. července
3. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

7. března
1. srpna
7. listopadu

4. dubna
5. září
5. prosince

vlakové spojení (od 14.12. platí nový jízdní řád a jsou změny!):
(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 14:37 Dolní Žleb
13:18 14:47 Čertova Voda
13:23 14:52 Děčín hlavní nádr.

14:55 17:17 18:34
15:00 17:22 18:39
15:10 17:32 18:49

U
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
Credo
. . . VŠEMOHOUCÍHO . . . (4. pokračování)
Dostáváme se k výpovědi o Bohu, že je „všemohoucí“ - to je slovo velice ošidné. Nejjednodušeji, nejvýstižněji, také nejrychleji řečeno to znamená, že „všechno může“ - ale pro naše chápání to není tak jednoduché. Často
si pod tím člověk představuje, že Bůh může to, co já bych chtěl a nemohu.
To jsou ty pohádkové věci jako: „Stolečku, prostři se!“ Ano, my bychom to
jistě chtěli, bylo by to pro nás výhodné, a tak máme také sklon si představovat Boží všemohoucnost: že by Bůh měl udělat to, co my pokládáme za
správné a žádoucí, ale co sami nedokážeme.
Tohle ovšem není správné. A má to ještě jeden velice nepříjemný důsledek: nezřídka se stává, že lidé pod vlivem této zkreslené představy o Bohu
samého Boha odsuzují. Mám na mysli výroky typu: „Jak může být Bůh,
když jsou války? Jak se na to může dívat! Jak to, že to dopustí?! Je-li Bůh
všemohoucí, má něco udělat ... .“
Jakmile si Boha začneme malovat podle svých měřítek, tak jsme vedle.
Jakmile si myslíme, že Bůh je ten, který by měl udělat to, co my považujeme za správné, nikdy mu neporozumíme. Jestliže si Boží všemohoucnost
Zprávy z farnosti 01/2004
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představíme jenom jako rozšíření lidských možností, jako to, co bychom
dělali my, kdybychom všechno mohli - tak to právě není ono.
Ovšem Bůh je opravdu ten, kdo všechno může, jde teď jenom o to, co je
to „všechno“. Na to nám odpovídá Písmo - a to velmi bohatě a z mnoha
stran. Já jsem vybral jenom dvě odpovědi. Ta první je ze Starého zákona,
z Izaiášovy výpovědi.
Iz 43, 1 - 3a; 43, 13

U téhle poslední věty musím začít.
Budu jednat - a kdo toto mé jednání odvrátí?! Tak tohle je všemohoucí
Bůh. On bude jednat, jak On bude chtít - a ne, jak my mu to předepíšeme.
Jestliže On se rozhodne jednat, pak nikdo z nás lidí ani nikdo ve vesmíru
mu v jeho konání nezabrání. To je všemohoucnost. Ne, že nám Bůh bude
dělat to, co bychom chtěli, aby bylo, ale ono to nejde! - Ale, že Bůh bude
dělat to, co uzná za správné a že ho v tom nikdo nemůže omezit, nikdo mu
to nemůže ohraničovat, překvapit. To jistě chápete, je to pro náš život důležité, protože my vždycky žijeme v situaci, kdy Boží věc se zdá být ohrožena v nás i mimo nás. A On je ten, který bude-li jednat, nikdo mu v tom nezabrání.
Když to konkrétně aplikujeme na Izrael (a pak i na naši osobu), pak Bůh
je od počátku, nikomu nevděčí za svou existenci. A jestliže si vyvolil Izrael,
kdo by ho mohl vytrhnout z jeho ruky?! „Ó, Izraeli,“ říká, „můj jsi ty!“ Bůh se rozhodl si Izrael vybrat, a proto Izrael Bohu patří, ať už je dobrý
nebo zlý. A protože si jej Bůh vybral a protože Bůh je Spasitel, protože Bůh
chce Izrael zachránit, proto:
„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě
proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí“ (Iz 43, 2).
Ne proto, aby to Izrael nebolelo, ale protože se Bůh rozhodl Izrael někam dovést. A proto, chceme-li my přemýšlet o Boží všemohoucnosti, pak
v prvé řadě musíme počítat s tím, že Bůh má svůj plán se světem, svou
představu s námi i se vším okolo nás - a že je tedy rozhodnut tento svůj plán
dovést do konce. Že mu to nikdo nemůže překazit.
Bůh je nad tímto světem, ale my si ho představujeme jako režiséra světového dění. Ono to je pravda, ale jen do jisté míry. V mnoha lidech je zakořeněna ustálená představa, že tady ten svět je taková hra, do které může
Bůh zasáhnout.
Asi tak jako když si děti hrají a pak přijde někdo starší, řekne: „Tak
dost!“ a pak to všechno zpohlavkuje, nebo ty co se perou, od sebe odtrhne,
nebo každého pošle na jinou stranu - a už je klid. Takhle si řada lidí představuje, že by to s námi měl Pán Bůh udělat.
strana 12

Zprávy z farnosti 01/2004

Dìèín

-

Podmokly

Jenomže ono to nejde - protože Bůh nám ve své všemohoucnosti postavil hranice. Připomenu velice známá slova z Geneze:
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem
Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27).
Tahle část Geneze je jedna z nejdůležitějších výpovědí o člověku, že
„člověk je stvořen k Božímu obrazu“. Podívejte se, Bůh je svrchovaný,
suverénní a svobodný. Jestliže je člověk stvořen k Božímu obrazu, pak se
v něm tohle musí zrcadlit. A to všichni víme z vlastní zkušenosti, že je
v nás určitá svoboda. Nejsme absolutně svobodní, protože jsme do jisté
míry určeni dědičnými vlohami a dispozicemi, tím, v čem jsme byli vychováni, okolním prostředím, v němž žijeme ... . Tím jsme přece jen do jisté
míry určováni, ale přece ještě zbývá značný díl pro naši svobodu. Každý
z nás se teď může rozhodnout: buď tu zůstat nebo odejít, nebo bouchnout
do lavice.
Můžeme se rozhodnout! Máme třeba určité důvody proč to neuděláme.
V někom může být ta svoboda soustavnou výchovou tak umenšena, že by si
třeba nikdy netroufnul do té lavice bouchnout. Ale svobodu v rozhodování
všichni zásadně máme. Všichni a v mnoha věcech. A to je ta hranice, kterou
Bůh vymezil své svobodě a všemohoucnosti. Jestliže Bůh člověka udělal
svobodného, tak také on bude tuto svobodu respektovat - právě proto, že je
tvůrce a proto, že je bytost svrchovaná. Jestliže Bůh něco udělal, nebude si
protiřečit. Jestliže udělal člověka svobodného, pak ho nemůže svobody
zbavovat. Tím si Bůh (mohu-li to tak říci) udělal pro sebe velice tvrdý
a těžký oříšek, protože tím dal člověku také zároveň i možnost tuto svobodu
zneužívat a sám se na to musí dívat.
Měl-li ale člověk být Božím protějškem, musel být svobodný. Podívejte
se: lavice, na které sedíte, vám nemůže absolutně nic zlého udělat, v žádném případě. Kdybychom byli jacíkoliv, tak nás nenakopne. Ta udělá jenom tu funkci, pro níž byla určena: sedíte na ní a ona vás nese. Nemůže
vám sama od sebe nic zlého udělat, ale také vám nemůže udělat nic dobrého.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)

U
Některé životní problémy
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.

•

Cizoložství
Mt 5, 27-32.
Zprávy z farnosti 01/2004
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•

Protivenství
Mt 10, 16-39.

•

Hněv
Mt 5, 22-34.

U
Středoevropské dny
3. ledna 2004 15:00 sobota Hluboké Mašůvky
u Znojma - Německá mše sv., Diecéze brněnská.
3. ledna 2004 17:00 sobota Hluboké Mašůvky
u Znojma - Česká mše sv., Diecéze brněnská.
3. ledna 2004 sobota Velehrad - Děkanátní pouť
za obnovu rodin a za kněžská povolání, Arcidiecéze
olomoucká.
4. ledna 2004 11:00 neděle Jablonné v Podještědí poutní bazilika sv.
Vavřince a sv. Zdislavy - Německá bohoslužba.
17. ledna 2004 sobota Olomouc katedrála - Děkanátní pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání, Arcidiecéze olomoucká.
18. ledna 2004 neděle - Při všech nedělních bohoslužbách se představí
katolická církev v Polsku a společně s ostatními účastnickými zeměmi jí
věnujeme svou modlitbu.
23. - 25. ledna 2004 Brno - Diskusní fórum mládeže, Diecézní centrum
pro mládež Brno.
leden 2004 Brno - Dvoudenní seminář „Aby se láska v rodině podařila“
s PhDr. Jiřinou Prekopovou z Německa., Centrum pro rodinu a sociální péči
Brno a Pastoralamt Erzdiocese Wien.
Více na adrese http://katdny.cirkev.cz

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.

Tříkrálová sbírka - více zvláštní článek na straně 7.
F Pouť Filipov - Připomínám, že 13. ledna by měla být tradiční noční
poutní slavnost v bazilice minor ve Filipově (Jiříkov).
F
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F Týdny modliteb za sjednocení křesťanů - sledujte hlášení a vývěsky.
F Inzerát - Zatím žádný.

U
Mše svaté v okolí
Místo
Libouchec
Tisá
...

Kdy
4. Ne v měsíci
1. Ne v měsíci

Poznámka
16:00 kostel Tří Králů
16:00 kostel sv. Anny

Doplníme další?

Dejte vědět!

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
úterý
středa
středa
čtvrtek

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

věk
13
5-7
10-14
10-14

vyučující
Marie Jirásková
Andrea Krumpolcová
Soňa Šenková
Marie Jirásková
R. S.

U
Slavnosti a svátky
1.
6.
11.

1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. Slavnost Zjevení Páně
1. Svátek Křtu Páně

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.
19.
27.

1. Mons. Lobkowicz
1. Mons. Škarvada
1. Mons. Paďour
Mons. Malý
1. Mons. Liška
1. Mons. Hrdlička
1. Mons Otčenášek

Zprávy z farnosti 01/2004

narození (1948)
biskupské svěcení (1983)
biskupské svěcení (1997)
biskupské svěcení (1997)
svátek
narození (1942)
převzetí diecéze (1990)
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1. Mons. Graubner

svátek

U

Varhany – vybráno: 97 650 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
bude stanoveno - 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
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 30. 01. 2004, před 1. nedělí v únoru ç

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