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Za Pannou Marií do Filipova
Letos podobně jako loni v době čekání na děčínský autobus neprojelo
kolem mne jediné vozidlo. Nečekala jsem příliš dlouho, protože mi Maruška J. dala zprávu mobilem, že opouští Benešov. V autobuse mne uvítala
známá atmosféra – modlitba růžence. Vzhledem k tomu, že počasí bylo
příznivé, naše cesta směřovala přes Rumburk. V samém závěru však řidič
neodbočil a tak jsme se dostali až k hraničnímu přechodu do Německa.
Času bylo dost a tak nás tato kratičká zajížďka neohrozila. Po příjezdu před
baziliku měl každý dostatek času pozdravit se s Pannou Marií v kapli a najít
asi vhodné místo. Před samotnou bohoslužbou byli věřící informováni
v jazyce českém i německém o události, která se stala před 138 lety. Po
loňských povodních opět přijeli němečtí věřící a zvýšili počet poutníků.
Poutní bohoslužba byla zahájena otcem biskupem Josefem o čtvrté hodině ranní. Úvodem nebyl otec biskup přivítán místním knězem, neobdržel
květiny jako obvykle, ale až v samém závěru. Tato okolnost změnila mé
vnímání, přestože se otec biskup přes vše dokázal přenést. Bohoslužbu zahájil informací, že bude tak jako vždy sloužena v jazyce latinském. Ve své
promluvě hovořil o svatbě v Káně a neopomněl připomenout slova Panny
Marie, která pronesla před 138 lety: „Od této chvíle se to uzdraví.“ Během
bohoslužby zněly bazilikou známé písně Chválu vzdejme a Klaním se ti
vroucně. Svaté přijímání bylo podáváno z několika míst. V závěru bohoslužby se otec biskup s věřícími rozloučil s tím, že 28. 2. bude svěcení nového biskupa v Litoměřicích a že neví, zdali příští rok přijede, protože bude
mít jiné povinnosti, ale nevylučuje možnost, že přijede, ale již ne ve funkci.
Po závěrečném požehnání se otec biskup se 40ti kněžími a dvěma ministranty odebral do kaple Zjevení Panny Marie a věřící jej provázeli svým
zpěvem. Závěrečná píseň zněla bazilikou v jazyce českém i německém.
Jakmile prošel průvod kněží do zákristie, utvořily se fronty, jedna u jesliček
a druhá před východem kněží. Jiní věřící spěchali pozdravit se ještě s Pannou Marií.
V autobuse jsme byli všichni včas a ten již v 5:45 odjížděl zpět do Děčína, aby ti, kteří museli do zaměstnání, nemuseli příliš napracovávat.
Po celý rok přeji čtenářům stálé zdraví a budu se těšit na další setkání po
roce.
poutnice, Česká Kamenice

.
Pozvání do Mariazell
Milovaní bratři a sestry, drazí věřící - již několik měsíců jste v našich
kostelích seznamováni s životem církve v okolních zemích střední Evropy.
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Je právě záměrem Středoevropských katolických dnů, které začaly čtením
společného pastýřského listu biskupů osmi zemí spojených v tomto projektu
dne 1. června 2003, aby se lidé vzájemně lépe poznali a odstranili tak zábrany, které vznikly díky často neprodyšným státním hranicím, které nás
v minulosti rozdělovaly. Když před třemi roky přišel kardinál Schönborn
s myšlenkou uskutečnit Středoevropské katolické dny, nikdo tehdy netušil,
že se jejich vyvrcholení bude doslova krýt se vstupem většiny zúčastněných
zemí do Evropské unie. Jakoby nás Duch Svatý vedl k tomu, abychom
zcela jasně vyjádřili to, co před časem řekl Svatý otec Jan Pavel II.: Evropa
potřebuje dýchat oběma plícemi! Na základě našich dlouholetých zkušeností chceme my, středoevropané, zcela důrazně připomenout celé Evropě,
že jedinou nadějí jak světa, tak i našeho kontinentu, je KRISTUS. Je dobré,
aby toto poselství Evropa slyšela. Musí být pak náležitě slyšitelné. A to
chceme udělat společně s první poutnicí světa, s Pannou Marií. Je naší milou povinností Vás všechny pozvat na společnou pouť národů do slavného
rakouského poutního místa v Mariazell, které založil moravský markrabě
Jindřich. Uskuteční se v krásném mariánském měsíci, týden před svatodušními svátky, v sobotu 22. května 2004.
Mnozí z Vás toto poutní místo už znají. Tentokrát přijedou poutníci
z osmi zemí a všichni tam chceme prosit Pannu Marii o přímluvu za náš
kontinent. A také za to, abychom v nových podmínkách obstáli, zachovali
svou víru a předali ji dalším generacím. Naši předkové putovávali do Mariazell a prosili za nás. My nyní chceme prosit za budoucnost našich potomků. Je to tedy především pocit zodpovědnosti, kterou chceme s ostatními národy vyjádřit. Není nám lhostejné, jak bude vypadat naše vlast, náš
světadíl za pár desetiletí či století. I na našich sepjatých rukou dnes záleží,
jaká bude Evropa v budoucnosti. Křesťan má přece jen poněkud jiný postoj
ke světu: nezoufá, nenaříká, ale modlí se! Proto jedeme do Mariazell.
Ptáte se ale jak? Již dlouhou dobu existuje organizační výbor, který tuto
pouť připravuje. V každé diecézi jsou poutní referenti, kteří mají organizaci
na starosti. Každá farnost dostane v těchto dnech přihlašovací formulář,
postupně budou Vaši kněží dostávat další informace. Na Vás je udělat jediné: přihlásit se u Vašeho duchovního správce, pak vzít s sebou platný cestovní pas a jídlo, a vydat se v příslušný den a hodinu k autobusu. A jistě
také předem vyprosit příhodné počasí.
Přijměte toto pozvání Vašich biskupů ke společné pouti. Věříme, že
společná modlitba dokáže překonat mnohé. A v Evropě máme co překonávat, to je nám jistě všem zřejmé. Svatý Otec, který před časem přislíbil
účast na této pouti, nám všem na cestu do Mariazell žehná.
Vaši čeští a moravští biskupové

.
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Sekce pro mládež ČBK chystá nový časopis
Všem přeji dobrý den,
mnozí jistě víte, že Sekce pro mládež ČBK společně s občanským sdružením Tarsicius uvažují o vydávání časopisu pro mladé dívky. Ten by měl
být solidní alternativou současně nabízeným plátkům, jako je Bravo, Girl,
Dívka a podobně.
Měl by být plnobarevný s klasickými rubrikami, které „teenagery“ zajímají. Určitým způsobem se ale bude od ostatních časopisů odlišovat. Na
problémy mladých lidí se pokusí odpovídat v duchu učení katolické církve
a přitom stylem blízkým a srozumitelným mládeži.
V současné době sháníme šikovné lidi, kteří by se chtěli stát spolutvůrci
nového časopisu (šéfredaktorku, redaktory, grafiky apod.). Vás oslovené
prosíme o podporu, protože takový časopis může vzniknout jen pokud bude
mít velkou podporu široké katolické veřejnosti.
Neméně prosíme o modlitbu za tento chystaný projekt. Jsme si jisti, že
časopis je potřeba a pokud jej Bůh požehná, obstojí ve všech těžkostech.
S pozdravem P.Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 3,
160 00 Praha 6, tel.: 220 181 753, Oskar: 776 160 070
Josef Macháček, 13. února 2004

U
O původu loga
Reakce na zveřejnění loga XX. Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem 2005 na www.wyd2005.org a www.kolin2005.signaly.cz.
Toto logo, navržené Jörgenem Zimmermannem, se
mi velice líbí, cením si hloubky tohoto symbolu. Ale
musím dodat, že jsem jedno takové logo již jednou viděl.
Bádal jsem proto, a z důvěryhodných zdrojů jsem se
dozvěděl, že právě před sto lety (roku 1905) náš slavný
a všestranný vynálezce a učitel Jára Cimrmann použil
toto logo pro oblastní pouť žáků tzv. „dvoutřídek“ z Prahy na Vyšehrad
(pěší pouť a projížďka parníkem po Vltavě) k příležitosti dětského dne
(1. června). Tento den se snažil učitel Cimrmann prosadit, ale idea vešla
v povědomí až o mnoho let později.
Dvě věže představovaného loga nepatří kolínské katedrále, nýbrž chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, spodní a podpůrné části oblouku nesymbolizují řeku Rýn, ale Vltavu, po které se žáci projeli parníkem a elipsa
je takovým skromným autogramem slavného učitele Cimrmanna, jehož
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záměrem bylo pěstovat mezi žáky společenství a soudržnost a jakoby
v dlani je postrkovat ke Kristu, jehož znázorněním je kříž.
Myslím však, že se nemusíme zdráhat propůjčit toto logo setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem, klidně i pod jménem Jörg Zimmermann, což byl
pseudonym našeho slavného českého učitele a vlastence J. Cimrmanna.
N. T., P. Š. - www.signaly.cz

U
Bíží se jaro, aneb Noemi – seznamka pro křesťany
Noemi je seznamovací agentura pro křesťany, která již rok pracuje
v České republice. Tato služba je určena pro věřící lidi z různých církví
a sborů v ČR, pro osoby všech věkových kategorií. Po prvním roce činnosti
seznamky již tuto službu využívá téměř 700 lidí.
Noemi funguje stejně jako klasické seznamky: jedná se o systém dotazníků a posílání kontaktů včetně fotografií. Zájemce si v dotazníku vyplní
základní údaje o sobě a své základní představy ohledně partnera / partnerky
(požadavky se týkají věku, vyznání, rodinného stavu apod.). Zaregistrovaný
člověk pak dostává pravidelně, každé tři měsíce, poštovní zásilku s kontakty na všechny osoby zaregistrované v seznamce, se kterými vzájemně
splňuje všechny své požadavky zadané do dotazníku.
Cílem seznamky je spolupodílet se na vytváření dobrých podmínek pro
věřící v ČR, kteří hledají životního partnera. Proto spolupracujeme s křesťany ze všech církví a sborů v ČR. Začínáme připravovat také pobyty pro
nezadané křesťany a spolupracujeme s lidmi z různých církví a sborů, kteří
podobné pobyty již pořádají. Lidé zaregistrovaní v seznamce jsou pravidelně informováni o možnostech účasti na těchto pobytech a podobných akcích.
Pokud se chcete o Noemi dovědět více, můžete si nezávazně objednat
zaslání informačního listu a dotazníku nebo můžete kdykoliv zavolat na
uvedené telefonní číslo.
Adresa:
Noemi, Na Mušce 1124, 534 01 Holice v Čechách
Tel.:
777 222 877
e-mail:
info@noemi-seznamka.cz
webové stránky: www.noemi-seznamka.cz

U
•

Zuřivý automobilista srazí na ulici chodce, podívá se dozadu a jak to
bývá, ještě mu vynadá: „Dávej pozor!“ Nešťastník na zemi zařve: „Hrůza,
on ještě bude couvat!“
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Pepík píše domů z tábora: „Protože nemám teď co na práci, tak vám
píšu. Protože nemám co napsat, tak končím. Váš Pepík.“

U
Okénko do knihovny

&

autor:
Miroslav Zounar
název:
Dobrá slova
z obsahu:
Nebe bylo pruhovaně modré, jako když babička vypere v potoce šmolkové povlaky na peřiny. Blížilo se poledne, ale sluníčko už bylo připečené
na obloze jako čerstvá omeleta. Zrovna hořelo. Na návsi uprostřed cesty
ležel kožich. Byl to starý, huňatý pes. Nastavoval paprskům pohublé tělo
a hlasitě chrápal. My děti jsme ho poslouchaly a musely jsme se tomu funění a hekání ze spaní smát. Rek byl už ve psím důchodu. Mohl si tedy pospat, jak dlouho chtěl, jak říkají lidi, když na něj přišlo spaní. Už nehlídal
dům. Své si už odsloužil. Teď spokojeně oddechoval - asi se mu zdál sen
o mládí, o jeho pánovi, o honičkách na sousedovic slepice. Měl dvanáct let,
a to už je nějaké stáří pro psí život. Jeho ušaté děti se už dávno roztoulaly
po okolních vesnicích a hlídají chalupy, aby liška nesežrala králíky a kuna
nekradla slepicím vajíčka.
Rek byl vůbec podivuhodný pes. Štěkal už výhradně ze strachu o lidi ze
vsi, aby se jim nic zlého nepřihodilo. Oči měl podobné velkým knoflíkům
od lesáckého hubertusu. Napadal na levou zadní. Tu si ještě jako štěně zapomněl při skákání přes plot mezi tyčkami a div si ji tenkrát neutrhl. Když
pomalu pajdal po návsi, vypadal jako vojenský vysloužilec – starý Makozob. My děti jsme měly vlčáka rády. Uvázaly jsme mu takovou starou deku
na záda, aby nenastydl. V zimě nám totiž tahal sáňky a slyšel i na jméno
„Pajda“.
„Pajdo, hyjo,“ křičely jsme na něj a on utíkal, až se za ním sníh prášil.
Patřil ve vsi všem a nikomu, ale každý mu vždycky něco dal a nikdo ho od
baráku neodháněl. A přeci byl osamělý.
Nejčastěji spal v čekárně na autobus, který vozil venkovany do města na
práci. Ráno vždycky Pajdovi přinesli chlapi něco na zub a on si to většinou
zahrabával za čekárnou. Byl chytrý a šetrný. Jednou do měsíce měl však
Pajda „velký den“. Od rána vrtěl ocasem a toho dne odmítal všechno. Štěkal, kňučel a olizoval si chřípí růžovým jazykem. Obíhal bez přestání čekárnu jako pominutý. Nikoho nevnímal. Čekal totiž příchod stařičkého učitele Rouska, který si ten den půjde pro svůj důchod a odpočine si na chvíli
v čekárně. Potom řekne: „Pajdo, čekej, přijdu brzo.“ Pajda ví, že mu za
chvíli pán přinese kus salámu nebo černé tlačenky a chvíli si spolu popoví-

&
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dají. Pajda si poslušně sedl, dal pánovi pac a ten pomalu odešel. Když se
učitel vrátil, usedl na lavici, pes ještě trpělivě čekal. Pán rozbalil salám,
vyndal malý nožík a začal Pajdu krmit. Krájel kolečka, ale pes nechňapal
hladově po jídle – rozvážně polykal dobrotu. I učitel si občas zobl a podle
svého zvyku začal kázat, jako když ještě učil na jednotřídce. „Hodnota
a charakter člověka se pozná podle toho, zda má rád zvířata … a hodnota
psa se pozná … má-li rád člověka … ale ono to vlastně k sobě právem života patří … .“ Odmlčel se na chvíli, měkce hladil psa: „Tebe, Pajdo, má
ráda celá ves …, protože jsi nikdy nikomu nic bez dovolení nesežral
a nikoho nepokousal! To ale bohužel lidi nedovedou … . Ty se dost často
mezi sebou poštěkají a pokoušou.“ Pajda moudře mžoural na stařičkého
rádce. Učitel vyplašil z kožichu nějakou tu blešku, ale bez brýlí ji ani neviděl. Bylo ticho. Naslouchal zvukům přírody a bublajícího potoka nedaleko
čekárny. Zadíval se laskavě na huňatého kamaráda, usmíval se nad jeho
pokojným spánkem a počal tichounce vyprávět podivuhodnou pohádku.
„Pajdo, neboj se, zvířata a lidi se jednou budou živit pouze „dobrým slovem“. Místo knedlíků, masa, cukroví a jiných pochoutek jim bude stačit
k životu „dobré slovo.“ Platit se bude „úsměvem“. Veliká města už z dálky
budou zvonit smíchem. Ve výkladech budou úplně zadarmo vystavena slova jako „maminka, tatínek, bratr, sestra, chleba, tráva, růže, modlitba,
a zpěv“. Naopak, ošklivá slova, jako: Lež, závist, nenávist, krádež, podvod,
pýcha“ budou nedostupně drahá, aby je ani bohatí lidé nemohli koupit a tak
se časem na ně úplně zapomene. Zmizí z prodeje. Svět bude jedna velká
tržnice „dobrých slov“. Léčit budou květiny a byliny, protože každý člověk
i zvíře má na zemi květinu, která ho může vyléčit.“
Pajda se svinul do klubka a usmíval se. Povídání učitele se mu asi líbilo.
Dobrá slova ho hladila po celém těle. Byla to však jenom pohádka. Tenkrát
si ještě učitelé pohádky vymýšleli. Na zastávku přijel autobus a zatroubil.
Pajda se probudil. Učitel Rousek se vrátil z pohádky do všedního života.
Podíval se na hodinky ve vestě a porovnal si čas s řidičem autobusu.
Pajda najednou prudce vstal a začal poskakovat okolo pana učitele a radostně vrtěl ocasem. Stal se zázrak. Proměnil se ve štěňátko, převalil se na
hřbet a radostně dováděl. Dobrá slova zapůsobila jako lék – pes totiž přestal
i kulhat a obíhal svého dárce jako ztřeštěný. Ten nevycházel z údivu. Pajda
rozuměl jeho pohádce! Slupnul asi nějaké „dobré slovo“! Ani si nevšiml,
kdy. Několik vesničanů vystoupilo z autobusu. Omládlého Pajdu nemohli
poznat. Pan učitel jim všechno vysvětlil. Vzal štěně na vychování a otevřel
si soukromou školu na „dobrá slova“. Lidé, přijďte brzy, jsou k mání – zadarmo!
Z časopisu pro děti farnosti Nové Město nad Metují: Hop do Boží náruče č. 12/2003
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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.

&

Farní rada
Zpráva z 2. zasedání Farní rady ze dne 2. 02. 2004
V neděli 2. února se sešla již podruhé nová Farní rada
a to opět v plném počtu.
Program jednání:

• Zamyšlení „Proč jsem souhlasil se svou kandidaturou do FR“
Jindřich Macoun nás seznámil se svými úvahami
o tom, jak a kde vytvořit vhodné prostory a podmínky pro scházení se mladých lidí ke společným akcím – zbudování farního klubu.
• Dopisy od paní Šenkové
FR si pozorně pročetla dopisy od paní Šenkové, jako úkol do příštího
setkání FR si každý člen musí promyslet jak vhodně reagovat na předložené
podněty.
• Modlitba breviáře – před zahájením FR
Zařazeno do příštího setkání FR
• Nástěnky v kostele
Paní Altnerová upozornila na nevhodné umístění informativních nástěnek v zadní části kostela, kde je poměrně málo světla a zvláště starší farníci
se u těchto nástěnek jen málo kdy zastaví. Vhodnější by snad bylo informovat farníky o důležitých událostech farnosti na nástěnce umístěné ve střední
části kostela vlevo /nyní dětská nástěnka/. FR rozhodla, že příští setkání
začne přímo v kostele po mši sv. a bude řešit tuto záležitost přímo na místě.
• Hledání spolupracovníků
Jako dlouhodobý úkol FR je vyhledávat spolupracovníky, kteří by byli
ochotni věnovat část svého volného času různým akcím, které by obohatily
život farnosti.
Příští setkání FR se uskuteční tentokrát již 14. 03. 2004 v 18:45.
Zapsala J. Škodová

U
strana 8

Zprávy z farnosti 03/2004, ročník IX.

Dìèín

-

Podmokly

Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!
jméno
P. František Jirásek
Jiří Málek
Jaroslava Škodová
Milada Altnerová
Lukáš Herich
Jindřich Macoun
Rudolf Sticha

funkce
Předseda Farní rady
Místopředseda
Zapisovatelka
Člen
Člen
Člen
Člen

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2004

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

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

7 071 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 248 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

7 071 Kč

1 248 Kč

0 Kč

Účel

R. S.

U
•

Přijde manžel z pošty a povídá své ženě: „Konečně se ti splní tvé přání.
Budeme bydlet v drahém bytě!“ „No to je výborné! A kam se přestěhujeme?“ „Nikam, zvýšili nám nájemné.“
• Do sakristie přišli mladí rodiče s malým dítětem. „Přišli jsme dát pokřtít
dítě.“ „Jaké mu dáte jméno? „Neptun.“ Kněz na ně vyvalil oči. „To nejde.
Je to pohanské jméno, vyberte si svatého patrona.“ „Kde ho máme hledat?“
„Otevřete litanie ke všem svatým a vezměte první, která se vám bude líbit.“
Po krátké poradě se rozhodli: „Dobře, bude to Kyrie eleison.“
• Tři kluci rybaří. První vytáhne holínku, druhý stoličku a třetí hrnec.
„Pánové, jdeme pryč, tady někdo bydlí.“
Zprávy z farnosti 03/2004, ročník IX.
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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.
Rok 2004
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:
(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
. . . STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ . . . (6. pokračování)
Myšlenka, že je Bůh stvořitelem nebe i země, je v křesťanském světě
docela běžná, ale dělá časté obtíže tím, že se špatně chápe.
Ježíšovi současníci si představovali stvořený svět takto: Na velkém moři
plavala země, nad tímto oceánem byla nebeská klenba, po té klenbě pojíždělo slunce a měsíc, byla průhledná, protože bylo vidět hvězdy. Nad tou
klenbou byl horní oceán a když se otevřely průduchy v klenbě, tak pršelo.
A nad tím vším byly vrstvy nebe a v nejvyšší vrstvě přebýval Bůh. „Bůh
stvořil nebe a zemi“ znamená, že stvořil všechno. Není nic, co by vzniklo
mimo něho. Počátkem všeho byl Bůh, který se stal principem všeho. Ale
v Písmu není řečeno, jak to všechno vzniká. Sv. Augustin říká: „Písmo nám
neříká, jak vzniklo nebe, ale jak se dostat do nebe.“ Otázku o vzniku světa
si můžeme položit ve třech rovinách: věda, filozofie a víra.
Pohled vědy - z posledních výzkumů, kdy se tvrdí, že se vesmír neustále
rozpíná, se předpokládá, že vesmír vznikl z určitého singulárního bodu.
Věda se může dostat velice blízko k tomuto bodu, ale nic o něm nemůže
říct. Najdou se ale lidé, kteří řeknou, jestliže fyzika a vědy o tomto bodě
strana 10
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nemohou říct nic, pak je to Pán Bůh. Pokládají to za důkaz Boha. Ale to je
omyl. Bůh nemůže být na konci našich přírodovědeckých poznatků
a důkazů. Tak malý Bůh není. Víru nemůžeme nahradit poznáním. Poznání
jenom doplňuje víru.
Pohled filozofie - ta se ptá na poslední důvody, ne na to, co je ten bod
nula. Ptá se, proč to tak všechno je. Filozofie nás může dovést k poznání, že
Bůh je, ale víra mě přivede k přesvědčení, že mu mám věřit, že ho mám
milovat.
Tedy shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že věda nám sice
řekne mnoho o vzniku světa, ale ne všechno. Filozofie nám může říct, proč
je svět, jaký má význam, jaký význam má život člověka ... . Může nás dokonce přivést k určitému poznání Boha jako Stvořitele všeho. Ale formulaci: „Bůh je ten, který stvořil z ničeho“ můžeme pochopit až ve víře. Z přírodních věd ani z filozofie nemůžeme poznat, že Bůh stvořil svět, až z víry
můžeme říct: „Bůh stvořil všechno.“ Tedy začátek Bible nám obraznou řečí
vypráví o jasných pravdách.
Nač vlastně potřebujeme vědět, že Bůh stvořil nebe i zemi? Zakládá to
náš vztah ke světu. Bůh všechno stvořil, proto ani slunce, ani zvíře, ani
cokoli jiného nemůže být pro mě bohem. Znát něčí jméno v Izraeli znamenalo, mít nad ním moc, stát nad ním. Adam dal jména zvířatům, což hebrejsky znamená, že má nad nimi moc. Takže stvoření nám ukazuje třístupňovou skutečnost: člověk, nad kterým je Bůh a pod člověkem je stvořený život, nad kterým má člověk vládnout. Člověk nesmí ničit, ale využívat - je
tedy stavěn do správcovské funkce světa. Ale člověk je schopen „odříznout“ Boha, tím se postavit do čela a pak si dělat se světem co chce. A to se
mu nyní mstí. Takže víra ve stvoření nám neříká, jak to přesně bylo, ale jak
máme žít, jak se máme ke světu chovat.
A jak se mluví o stvoření nebo o Bohu Stvořiteli v Písmu a v kterých jeho částech?
Především v Genezi, v první kapitole 1. knihy Mojžíšovy, a dále ve
Skutcích apoštolů, kde se rekapituluje akt spásy Ježíše Krista (Sk 4, 24),
potom Žalm 10 oslavuje Boha jako Stvořitele. Potom u Pavla list Kolosanům, kde se mluví o Kristu, ve kterém je všechno stvořeno (Ko 1, 15-16).
Tyhle texty všechny by bylo dobře si projít.
Chtěl bych připomenout, že se nemusíme vázat jen na to, co známe
z první knihy Mojžíšovy. V této knize jsou vlastně dva texty o stvoření,
jsou to dvě doplňující se zprávy. Ta nejjednodušší, a vlastně nejobsažnější,
je první věta: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá
a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch
Boží“ (Gn 1, 1-2).
Zprávy z farnosti 03/2004, ročník IX.
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Teprve po tomto úvodu přichází zpráva o stvoření v šesti dnech, se sedmým dnem odpočinku - taková jakási slavnostní řeč. My se ale docela dobře můžeme držet té první věty „na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“. V této
větě je obsaženo prakticky všechno. „Na počátku“ - tam se ptáme: „Kdy?“
A dál „stvořil Bůh nebe i zemi“. Ve způsobu vyjadřování, který je první
knize Mojžíšově vlastní, znamená „nebe a země“ celou tehdy existující
známou skutečnost, kromě Boha. Na počátku tedy Bůh stvořil všechno, co
nás obklopuje. Tím je také hned vymezena nezávislost. Je-li Bůh Otcem,
Stvořitelem, potom ty věci jsou od něho odvozeny a on je od nich nezávislý. Bůh není závislý na světě, který ho obklopuje, ale tento svět je závislý
na něm, svět je od něho odvozen.
A kdybychom chtěli nejstručněji shrnout, co je řečeno v 1. kapitole
1. knihy Mojžíšovy (Genezis), co je to nejpodstatnější, můžeme říci, že je
řečeno toto: všechno, co nás obklopuje, řečeno dnešními slovy „vesmír“, je
tu proto, poněvadž to Bůh chtěl a učinil to. Tedy předně: to stvoření okolo
nás, ta skutečnost je Boží. Za druhé: Bůh je na tom nezávislý. Za třetí: člověk je mezi Bohem a touto stvořenou skutečností. Protože člověk poznává
Boha a člověk poznává stvořené. Jenom člověk si uvědomuje sebe sama,
a proto je člověk jaksi od přírody odlišen, přestože do ní patří.
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.

•
•

•

Smrt
J 11, 25-26.
Pokrytectví
Mt 23, 27-28.

•

R.S.

Světlo a tma
J 3, 19-21.
Rozvod
Mk 10, 2-12.

U
Středoevropské dny
6. března 2004 15:00 sobota Hluboké Mašůvky
u Znojma - Německá mše sv., Diecéze brněnská.
6. března 2004 17:00 sobota Hluboké Mašůvky
u Znojma - Česká mše sv., Diecéze brněnská.
6. března 2004 sobota Velehrad - Děkanátní pouť
za obnovu rodin a za kněžská povolání, Arcidiecéze
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olomoucká.
7. března 2004 11:00 neděle Jablonné v Podještědí poutní bazilika sv.
Vavřince a sv. Zdislavy - Německá bohoslužba.
12. - 14. března 2004 Brno - Mezinárodní symposium o manželství
a rodině - Národní centrum pro rodinu.
15. března 2004 pondělí Tasovice u Znojma - Středoevropská pouť ke
cti sv. Klementa Maria Hofbauera {13:00 - výstava pečiva (pouť pekařů),
17:00 - pobožnost, 17:30 - mše svatá} - Diecéze brněnská.
20. března 2004 sobota Olomouc katedrála - Děkanátní pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání, Arcidiecéze olomoucká.
27. března 2004 sobota Ostrava-Opava - Diskusní setkání mládeže, Diecézní centrum pro mládež Ostrava-Opava.
Více na adrese http://katdny.cirkev.cz

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Křížová cesta - Přes období postní doby budou pobožnosti křížové
cesty v našem kostele vždy v pátek po mši svaté a v neděli od 17 hodin.
F Pozvánka na malý výlet - Alespoň na jeden výlet o jarních prázdninách
zveme všechny děti, ale i rodiče a prostě ty, kteří mají právě čas. Dne
11. 03. 2004 podnikneme pěší výlet na jeden z kopců nedaleko Dobrné,
kde byla koncem roku otevřena nová rozhledna. - Sraz v 9:00 u fary
v Křížové ulici, Děčín 1. Návrat v odpoledních hodinách.
J Skřivánková

(Rozhledna bude veřejně přístupná pouze za vstupné a to mimo zimní období zatím po krádeži oplocení byla přístupná i nyní v zimě, ovšem hlavně při námraze na vlastní nebezpečí. Pozn. R. S.)
F

Víkendovka pro mládež - Z důvodu svěcení našeho nového biskupa
byla akce přesunuta na pátek 12. - neděle 14. března 2004! Kde: Na faře
v Mělníce. Téma: Komunikace ve skupině. Host: Mgr. Jan Čapek. To
doufám platí.
F Pochod pro život - Hnutí Pro život ČR srdečně zve na již tradiční Pochod pro život, který se letos uskuteční v sobotu 27. března 2004 v Praze. Program: ve 13 hodin bude slavena mše svatá v Chrámu Matky Boží
před Týnem na Staroměstském náměstí a po jejím závěru vyjdou účast-
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níci po pěší zóně směrem k soše sv. Václava na Václavském náměstí,
kde bude krátký program. Plánovaný konec v cca. 16 hodin.
F Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé - Zkuste se někdy zúčastnit
v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích některé z nabídnutých přednášek, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat. Nabídka
přednášek: 13. 3. Biblistika, přednáší P. ThLic. Jiří Voleský; 20. 3. Psychologie; 24. 4. Biblistika; 29. 5. Spirituální teologie. Bližší informace:
Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4,
412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072, mobil: 776 007 622, e-mail:
katech.centr.ltm@c-mail.cz.
F XX. světový den mládeže - Ve všech německých kostelích se v neděli
11. ledna 2004 četl pastýřský list biskupů. Byla tak zahájena aktivní příprava XX. světového dne mládeže, který se bude konat za přítomnosti
papeže v Kolíně nad Rýnem v srpnu 2005.
http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=5051
F

Farnost Děčín 1 - Na závěr jednu zbrusu novou informaci. Rozšířilo se
spojení na farnost v Děčíně 1 o e-mail. Zde předkládám přehled kontaktů: Římskokatolická farnost - děkanství Děčín I, Křížová 25, 405 01
Děčín 1; tel.: 412 516 095, e-mail: faradc1@tiscali.cz a pokud vše selže,
zajeďte si tam autobusem nebo až bude hezky třeba pěšky, nemáme to
k sobě zas tak daleko. - A ještě něco. Právě vyšlo i postní číslo Farních
informací farnosti Děčín 1. Většinu stránek zabírá Postní úvaha, kterou
připravil P. Martin. Pro kostel vytiskneme jen několik exemplářů. Pokud
budete mít o článek zájem, přihlaste se.
F Aktuality - Upozorňuji, že daleko více pozvání na nejrůznější akce je na
našich internetových stránkách (adresa uvedena v každém čísle na 1.
straně pod čarou). Již se stalo, že do ZzF se nestihlo něco umístit nebo
již nebylo prostě místo. Na webu se snažím dávat všechny akce co nejdříve - využívejte této možnosti co nejvíce. Zároveň znovu oslovuji
všechny, kteří by mohli pomoci s přípravou materiálů pro webové stránky, ať se přihlásí.
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
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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
19.
25.

3. Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny
Marie
3. Slavnost Zvěstování Páně

U
Významné dny
21.
21.
25.

3. Den uprchlíků
3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové
diskriminace
3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za
nenarozené děti

U
Výroční dny biskupů
9.
12.
15.
17.

3.
3.
3.
3.

Mons. Esterka
kněžské svěcení (1963)
Mons. Škarvada
kněžské svěcení (1949) - 55. výročí
Mons. Ender
jmenován tit. arcibiskupem (1990)
Mons. Otčenášek kněžské svěcení (1945)
Mons. Graubner
jmenován tit. biskupem (1990)
Mons. Hrdlička
jmenován tit. biskupem (1990)
Mons. Radkovský jmenován tit. biskupem (1990)
Mons. Lobkowicz jmenován tit. biskupem (1990)
19. 3. Mons. Koukl
svátek
Mons. Hrdlička
svátek
Mons. Kajnek
svátek
Mons. Ender
svátek
27. 3. Kard. Vlk
jmenován arcibiskupem (1991)
30. 3. Mons. Otčenášek jmenován tit. biskupem (1950)
31. 3. Kard. Vlk
biskupské svěcení (1990)
Mons. Cikrle
biskupské svěcení (1990)
Mons. Paďour
převzetí služby biskupa – koadjutora (2001)
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U

Varhany – vybráno: 102 150 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
každou 2. neděli v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
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 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
17:00

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. 03. 2004, před 1. nedělí v dubnu ç

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