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Znáš svůj kraj?
Aneb: „Kdo to ví, odpoví“!
... Tedy možná ... <:-(

Mimo našich hříchů nesl letos i přívaly sněhu...
foto R. Sticha

d
Ty a Ježíš: nepřemožitelná dvojice
„Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde
naší cestou.“
Svatý Augustin

V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke
vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali
s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby
liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná
smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla,
abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.
Johannes B. Brantschen

U
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Kamenolom Páně
Už jsme si zvykli na označení
naší litoměřické diecéze „kamenolom Páně“. Obraz s tímto názvem
a námětem zdobí dokonce strop
biskupské rezidence. Samotný výraz symbolizuje pro naše kněze duchovní, duševní i fyzickou námahu,
jakou zde vyžaduje duchovní správa, pro laiky obtíže života mezi drtivou většinou nevěřících. Toto přirovnání je pravdivé. Pokud však
máme pocit, že jsme zde na galejích, není to pravda. Každá vznešená stavba, tedy i stavba církve, vyžaduje pro svůj růst namáhavou práci v kamenolomu. Právě my máme pro
obtíže, které ve svém životě z víry zakoušíme, možnost být u zrodu duchovní síly. A abychom se navzájem trochu povzbudili, vzpomeňme si na
poučnou anekdotu:
Do jisté africké země přicestovali společně dva obchodníci s obuví. Po
týdnu se sešli na místní poště a telefonovali do ústředí své firmy. První
sděloval: „Situace zde je beznadějná. Všichni tady chodí bosi.“ Druhý hlásil: „Situace zde je výborná. Všichni tady ještě chodí bosi.“ Jaká je situace
v naší diecézi?
Jan Macek

.
Prosíme o modlitby za uzdravení otce biskupa Pavla
Náš otec biskup Pavel se krátce po svém biskupském svěcení z důvodu
zdravotních potíží podrobil lékařskému vyšetření, při kterém byly zjištěny
především poměrně vysoké hodnoty krevního tlaku. Na lékařské doporučení absolvuje v současné době lázeňský ozdravný pobyt.
Biskupství litoměřické

.
Postní doba - návrat k Bohu
Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst
jako takový totiž není jeho jedinou náplní.
Zprávy z farnos 04/200, ročník IX.
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Příprava na Velikonoce

Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky
všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení
a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů
postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích.
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského
života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná udělováním „popelce“ - sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte
evangeliu“ (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby
smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž
připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu
směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na
hlavu: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“.)
Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý

Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý,
mstivý a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás
zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec...
Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému
z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život. „Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho
a políbil...“ (Lk 15, 20)
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.)
Hřích a pokání, aneb život z vlastních sil

Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je
bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím.
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se
Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak „negativní“ aspekt: osvobození od hříchu a zla,
tak aspekt „pozitivní“: rozhodnutí pro dobro. V této perspektivě lze pak
slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka.
Konkrétní kroky, staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení:
F

Modlitba
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Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat
s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým
tato služba může prospět.
Několik tipů:

•
•
•
•
•
•

Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech.
Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
Vyprávěj o Bohu dětem.
Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby
smíření...
Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti

F

Půst
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se
čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co
nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme
možnost více poznat sami sebe...
Několik tipů:

•

Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...
• Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen
jednou se najez dosyta a odřekni si maso.
• Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít
k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým.
• Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící.
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ řekneme ne. Zřeknutí se
znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.
Almužna, činění dobra
Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas,
zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje
vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné,
trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.
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Několik tipů:

•
•
•

Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme
čas a pozornost, radost i bolest.
F

Smíření

Několik tipů:

•

Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co
musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s
bližním je pramenem radosti.
• Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
• Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
• Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená
vyměnit zlo za spásu.
Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu
pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky neplodné a lživé.
„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte
a vaše duše naleznou klid.“ (Jer 6,16)
sestavil Ignác Mucha

U
Hitler chtěl Vatikán srovnat se zemí
Italský spisovatel a historik Andrea Tornielli odhaluje ve své nové knize
„Pius XII., papež Židů“, že Adolf Hitler měl v úmyslu „srovnat Vatikán se
zemí“ a papeže Pia XII. zajmout a odvléci jako rukojmí do Lichtenštejnska.
Měla to být pomsta za papežovu pomoc židům během německé okupace
Říma roku 1943 a za podporu katolické opozice proti nacistickému režimu.
Nedošlo k tomu jen proto, poněvadž velitel SS v Itálii generál Karl Wolf se
tomu vzepřel. Hitler vždycky choval nenávist vůči tomuto papeži, ta avšak
ještě vzrostla po obsazení Říma německými oddíly. Nacisté Piovi XII. nikdy nezapomněli, že z jeho popudu se z 10 tisíc římských Židů 7 tisíc zachránilo v klášterech a jiných církevních objektech, případně v katolických
rodinách, někteří přímo dokonce na území Státu Vatikán.
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SS zřídila na via Tasso v Římě své centrum, kde soustřeďovala zatčené
z řad Židů i z řad italských odpůrců nacismu. Odtud vedla cesta buď do
koncentračního tábora nebo ke zdi před popravčí četu. Pius XII. neustále
požadoval propuštění zajatých. Využil zejména cenných služeb generálního
představeného salvatoriánů, německého kněze Pankratia Pfeiffera, který díky své národnosti měl jakousi autoritu u okupantů a chodil intervenovat za
zatčené. Pozdější italský ministr spravedlnosti a aktivista křesťanskodemokratické strany Giuliano Vassali vzpomíná, jak byl ze svého vězení náhle
předveden před velitele SS Kapplera. Vedle něho seděl P. Pfeiffer. Kappler
na Vassaliho zařval: „Poděkujte vašemu papeži, že jsem vás nepostavil ke
zdi, což byste si bohatě zasloužil…“ Vůči teroru hitlerovců v Římě papež
Pius XII. protestoval jako jediná osobnost veřejného života.
V bývalém vězení SS je teď muzeum, kde se návštěvníci mohou dozvědět konkrétní fakta o pomoci Pia XII. Židům a politickým odpůrcům Hitlerova režimu. Jsou zde vystaveny například fotografie stovky církevních
domů, v nichž se ukrývali Židé. Desetitisíce lidí, Židů i nežidů, nalezlo útočiště dokonce přímo v papežově letní rezidenci Castelgandolfo. V muzeu
jsou k dispozici i stovky vroucích dopisů a pamětních tabulí, v nichž Židé,
jednotlivci i skupiny, děkují Piu XII. za jeho pomoc a svoji záchranu.
PhDr. Radomír Malý, vyňato z časopisu Řád

.
•

Pražská rodinka si vyjde v neděli na procházku údolím Divoké Šárky.
Procházejí se a najednou hlava rodiny vykřikne: „Teda tady je ale nepořádek! Vůbec se tu neuklízí. Tady za keřem jsou ještě ty plechovky, které
jsme tam hodili před týdnem.“

U
Okénko do knihovny

&

časopis:
Josef Janšta
název:
Velikonoce I – Večerní čtení pro děti
z obsahu: kapitola Poslušnost – Příběh letu č. 1553
Příběh začíná 25. února 1999, kdy na cagliarské letiště na Sardinii dorazilo sedm mladíků. Jejich cílem byl Janov, kde se konalo národní juniorské
mistrovství v plavání. Všichni měli dobrou náladu, jenom čtrnáctiletý
Marqco Sulis marně čekal na svého přítele Daniela Seddana. Co se mu jenom mohlo stát? Byl vždycky přesný. Nikdy na něho nečekali. Nakonec se
objevil ve vchodu do haly jenom několik minut před odletem. Neměl co říci
na svou omluvu. Proto pokrčil rameny a zdůraznil: „Jsem stejně jenom náhradník.“ „Hlavně žes to stihl,“ vysvobodil ho z rozpaků Marco, „bez tebe
by to nebyla žádná legrace.“

&
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Na poslední chvíli se hoši přece jen usadili na svá místa a začalo obvyklé vtipkování a legrácky. Těsně před startem seznámila letuška Alessandra Brungulová cestující s bezpečnostními předpisy. Málokdo tomu věnoval
pozornost, ale Marco patřil k těmto výjimkám. Rozhlédl se kolem sebe, aby
si zapamatoval, kde je nejbližší nouzový východ se zapuštěnou červenou
klikou, krytou průhledným štítkem, a potom už se zase přidal ke kamarádům, anebo se díval z okna dolů na zem. Netrvalo to ani hodinu a spatřil na
obzoru nezřetelný obrys pobřeží a zakrátko pilot ohlásil, že letadlo za dvacet minut přistane.
Janovské letiště Kryštofa Kolumba má přistávací dráhu vedle moře. Při
startu i přistávání mívají cestující dojem, že letadlo škrtá o vrcholky vln.
Moře zde přitom čeří i vzdouvá častý vítr.
Pilot Allesandro Del Bono dostal varovnou instrukci o střižných vzdušných proudech, rychlost bočního větru byla 20 uzlů. Zkušený pilot věděl, že
musí dělat každý sestupový manévr s velkou opatrností. Krátce před přistáním se letadlo dostalo do silné turbulence. Kapitán natočil stroj tak, aby vyrovnal boční vítr, ale to už hlavní podvozek narazil tvrdě na přistávací dráhu. Letadlo se řítilo po betonu a opíralo se pouze o zadní kola podvozku.
V polovině přistávací dráhy se podařilo pilotovi stroj natolik srovnat, že se
dotkly dráhy i přední pneumatiky. Ale nebylo vyhráno, stroj se prudce stočil doleva, řízení přestalo fungovat. Kapitán se pokoušel brzdit opačným
chodem vrtulí, nakonec zatáhl za záchrannou brzdu. Ale přetížené pneumatiky praskly. Letadlo sebou smýklo bokem ke zdi, prorazilo ji a v rychlosti
130 km/hod se zřítilo do moře ve vzdálenosti asi třicet metrů od břehu.
Daniel Seddano se vzpamatoval brzy. Spatřil na podlaze vysypaná zavazadla. Cítil se nezraněn, ale upoután do sedačky, která se podle všeho vyrvala z pantů. Nazelenalé přítmí za okny dosvědčovalo, že jsou pod hladinou moře. S hrůzou si všiml vody pronikající trhlinou v trupu. Sahala mu
zatím po kotníky. Opakovaně škubal bezpečnostním pásem, ale uvolnit se
nedokázal. Kdosi před ním volal zoufale o pomoc, ale nikdo mu neodpovídal. Sloupec vody tlačil na špici letadla a špendlil ji ke dnu, kabina pro
cestující se nakláněla stále více na bok.
Voda stoupala. Daniel se přinutil ke klidu, pomalými pohyby se uvolnil
ze zaklesnutého pásu a opustil zatopenou příď. Franco Maggio se konečně
probral z omráčení a uvědomil si, že mu voda sahá až ke stehnům. Vysoukal se na sedadlo a pohlédl na pasažéry před sebou – voda jim sahala až po
prsa. Utopí se a já taky. Mohu vůbec něco dělat?
Dolehl k němu výkřik ze zadní části letadla: „Rychle, tudy!“ Kdosi objevil nouzový východ a volal k němu ostatní. Brzy se kolem něho namačkali cestující, ale nevěděli, jak si otevřít cestu k záchraně.
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Marco Sulis chvilku pozoroval muže, jak zápasí s dvířky. Pak vykřikl:
„Pusťte mě k tomu!“
Dobře si pamatoval instruktáž letušky. Je třeba rozbít průhledný plast.
Dostal se pod východ. Vypnul se na špičky a dlaní udeřil do krytu. Musel
přidat na síle úderu. Hned napodruhé se mu podařilo plast rozbít. Špičkami
prstů dosáhl na kliku. Ale dlouho nepoužívaný mechanismus kladl velký
odpor. Čas běžel. Všichni cítili, že letadlo ztrácí vertikální polohu. Křičeli
na Marca a on to zkusil už poněkolikáté znovu. Jeho plaváním vyztužené
svaly slavily nakonec úspěch. Klika povolila a dveře se vyklopily dovnitř.
Do kabiny pronikly sluneční paprsky, ale také hektolitry vody.
Marco zakřičel: „Všichni sem!“ K otvoru se tak vydali i trosečníci ze
zatopené části trupu. První pasažéři se drali jeden přes druhého k otvoru,
jediné cestě k záchraně. Ale Marco samotný se nemohl ani pohnout. Těžké
dveře mu přimáčkly nohu k sedadlu. „Pomozte mi!“ volal, ale na jeho prosby nikdo neodpovídal – všichni zachraňovali především sebe.
Tak tu přece nakonec zahyne? Kousek od záchrany! Začal panikařit. Polil ho pot po celém těle. Uklidni se, poroučel sám sobě. Vzpamatoval se
z hrozné úzkosti. Centimetr po centimetru vysoukával nohu zpod dveří.
Konečně byl volný. Vyšvihl se ven na potápějící se trup a skočil do ledové
vody. Brzy se zorientoval a spatřil trenérku Alessandu Porculovou a tři členy plaveckého týmu. Serval ze sebe těžkou bundu a začal plavat za ostatními. Trenérka se přes dramatickou situaci usmála – všichni se drželi svého
plaveckého stylu, včetně Marca. Ten zůstal věrný znaku.
Tři cestující a letuška havárii nepřežili, ale ostatní vděčili za záchranu
života Marcovi. Daniel ho objal a za sebe i za všechny mu poděkoval. Hrdina letu 1553 jen mávl rukou a řekl: „Nepřeháněj. Prostě jsem jenom otevřel dveře, to je všechno.“
Dne 24. května 1999 přidal Marco Sulis ke svým plaveckým trofejím
mnohem vzácnější ocenění – zlatou medaili, kterou mu za občanskou odvahu udělil ministr vnitra.
podle Readers´ Digest, Výběr, říjen 2000

Ježíš statečně snášel útrapy křižování, aby nakonec zvítězil. Přitom byl
poslušný vůle svého Otce. Boha poslouchal celý život, takto vytrval i v životní zkoušce. Zachránil nás tak před věčnou záhubou. Marco poslechl výzvu letušky a pozorně vyslechl poučení o bezpečnosti. Zachránil tak desítky
lidí. I my buďme poslušní a konejme své povinnosti, je to spolehlivá cesta
k tomu, abychom v životě obstáli a třeba přitom zachránili i další lidi.
&
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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.

U
Farní rada
Zpráva z 3. zasedání Farní rady ze dne 14. 03. 2004
V neděli 14. března se potřetí sešla Farní rada.
Program jednání:

• Problematika umístění nástěnek
Setkání Farní rada zahájila netradičně přímo v kostele,
a to proto, aby zhodnotila vhodné umístění nástěnek. Rozhodla se, že se do kostela zhotoví jedna přenosná nástěnka, na které by bylo
možné zveřejňovat některé zvláště důležité informace. Nástěnka by měla
být zhotovena z lehkého materiálu - jednoduchá manipulace. Měla by být
umístěna v zadní části kostela, aby byly informace na ní zveřejněné dostupné nejen každému odcházejícímu farníkovi, ale i návštěvníkovi přes vchodovou mříž.
• Podněty od farníků
Pan A. Musil – prosba o změnu večerních mší sv. ze 17:00 na 17:30.
FR rozhodla, že prozatím čas konání mší sv. nebude měnit.
Pan J. Holada – na dveřích visí stále stejná vývěska a žádné oznámení
změn. Ohlášky změn při nedělních mších jsou nedostačující. Večerní mše
svaté ve všedních dnech - prosba o svižnější tempo.
FR rozhodla, že k oznámení změn konání mší sv. využije již zmiňovanou přenosnou nástěnku. Také budou vyrobeny kartičky, na kterých bude
doba konání mší svatých v děčínských farnostech (u sv. Františka, Jílové,
u sv. Kříže, u sv. Václava a Blažeje atd.). Na webu se zveřejní i aktuální
doby konání mší svatých ve vikariátu.
Páter František se vyjádřil k prosbě o urychlení mší svatých ve všední
den takto: „Mše svatá je setkání s Bohem a to nelze urychlit“.
• Úklid fary
FR byla seznámena s úklidem fary, kdy byl naplněn (spíše přeplněn)
velkoobjemový kontejner a s postupem prací v úklidu a renovaci společenských místností přízemí fary.
strana 10
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• Reakce na dopisy od paní Šenkové
FR se rozhodla písemně reagovat na dopisy od paní Šenkové a poděkovat za obětavou práci s našimi dětmi.
V případě dalších nejasností odkázat paní Šenkovou přímo na pracovníky farní charity, aby prohovořila své připomínky s nimi.
Příští setkání FR se uskuteční již 04. 04. 2004 v 18:30 na faře v Děčíně
IV. Své připomínky, náměty, ... můžete předávat 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 váš zájem o dění ve farnosti a pomoc při jejím oživování.
Zapsala J. Škodová

U
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
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

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 16:23 17:17
15:00 16:28 17:22
15:10 16:38 17:32

U
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2004

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden

7 071 Kč

1 248 Kč

Únor

10 456 Kč

2 481 Kč

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
10 071 Kč

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

Součet

27 598 Kč

3 729 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

0 Kč
4 000 Kč Svatopetrský haléř
3 100 Kč Na církevní školství
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
7 100 Kč

U
Credo
. . . STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ . . . (7. pokračování)
Dále člověk poznává Boha, to je vlastně to největší odlišení, protože toho je schopen jenom člověk. Toto seřazení nám chce dát úvod 1. knihy
Mojžíšovy. A z toho pak vyplývají důsledky: modly jsou nesmysl, nikdo
jiný než Bůh - Hospodin, původce všeho, nemůže upoutat celou naši pozornost. Na nikom jiném nejsme v plném slova smyslu závislí.
Když se řekne „stvoření“, připadá to většině lidí dnes jako věc, když ne
nesmyslná, tedy podivná. Zkušenost, kterou jsem nedávno udělal: člověk
s ukončeným vysokoškolským vzděláním se mnou debatoval a já mu povídám: „A co ten svět okolo nás, kde se to tu vzalo?“ a on mi říká: „To
vzniklo normálně přirozeným vývojem.“ Spousta lidí je touto odpovědí plně uspokojena a cítí se mít vědecký pohled na život, na rozdíl od tmářského
náboženství. A přitom, řeknou-li toto, nevědí ještě vůbec nic. To je hrozně
mlhavá představa, můžeme jenom konstatovat, co z přírody vidíme - a stejně nevíme, proč, nač, proč právě tak.
Zřejmě i nám, věřícím, chybí jedna věc a sice určitá schopnost obdivu.
My se stále ptáme, jak věci fungují, jak to přijde, že tady jsou. Ten Žalm
104, o němž jsem se zmínil, je plný obdivu. A z něho bychom měli vyjít.
strana 12
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Ž 104

Je to žalm, je to tedy básnický text, za kterým ale stojí hluboké poznání uznání světa jako díla Božího.
Já k tomuto textu mám ve své hlavě něco zcela obdobného, dnešního ale půjde to hůře reprodukovat. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem,
pánem ve velmi zralém věku, vědcem, křesťanem, a ten se mi s obrovským
vědeckým zanícením a obdivem vyznával ze své úcty a obdivu nad světem,
který jako vědec celý život poznával (vědec - technik).
Říkal: „Vždyť to je úžasné, na co člověk neustále přichází. Ta úžasná
hloubka a přesnost zákonitostí, na něž my přicházíme!“ A když si vzpomněl
na oko, říkal: „To je tak úžasný nástroj! Nejenom že to zachytí vjemy, ale
jak je zpracuje! Každé oko má něco jako samostatný počítač, který všechno,
co je viděno, převede do takové informace, že my třeba reagujeme na letící
předmět tak, že uhneme. A teď se to u každého jedince opakuje, už několik
milionů let a stále je to totéž. A to procento zmetků je nepatrné, maličké,
o němž se člověku ani nezdá.“
Čím více člověk poznává svět z hlediska kterékoliv přírodní vědy, tím
víc se může divit a obdivovat. A buďme skromní: obdivujeme se právě poznané zákonitosti, kterou jsme my, lidé, do světa nevložili! Tuto schopnost
obdivu by každý křesťan v sobě měl mít, aby nebral věc jako příliš jasnou.
Nakonec můžeme obdivovat Boha jako tvůrce. Smůla je v tom, že plno
lidí má pořád zafixováno, že mu Bible popisuje, jak svět vzniká. To je nedorozumění, Bible rozhodně není od toho.
Může nám však sdělit obdiv člověka ke světu a k jeho Tvůrci, jako je
Žalm 104, to ano. Ale jak svět vznikl, jak to fungovalo, jak to po technické
stránce probíhalo, na to musí dát odpověď jiné knihy, od toho jsou přírodní
vědy. Bible jenom říká, kdo je za tím - a to je Bůh. Tohle nám zase přírodní
vědy nikdy dát nemohou. A toto rozdělení se musí chápat a jasně vidět.
Byla skutečně chyba některých předchozích generací, že měly snahu
v Bibli najít i to, jak vznikl svět. I když Augustin (a to máme 4. století po
Kristu) toto nedělal. Ale později se to udělalo a byla to chyba. Protože náboženský text není přírodovědeckým textem, proto člověk - křesťan nemusí
vůči vědě mít žádný mindrák, vždyť přírodní vědy nikde a nikdy víru nevyvracejí, to je nesmysl. Jestliže poznávám, jak svět funguje, to přece Boha
nepopírá, to poznávám jen Boží dílo. Bourá to třeba klamné představy, ale
ne správnou představu o Bohu.
Protože otázka, jak svět vznikl, je u lidí stále živá, tak se k ní ještě vrátíme. Pro dnešek to uzavřeme jedním textem z evangelia, které nás má přivést k dobrému chápání Božích věcí. Vždyť pochopit, jak jsou věci před
Zprávy z farnos 04/200, ročník IX.
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Bohem, je možno jen člověku, který není před Bohem pyšný. A v evangeliu
Matoušově je to řečeno takto - Mt 11, 25-27.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)

U
Středoevropské dny
3. dubna 2004 sobota Olomouc - diecézní setkání
mládeže, arcidiecézní centrum pro mládež Olomouc.
3. dubna 2004 sobota Praha - diecézní setkání
mládeže, arcidiecézní centrum pro mládež Praha.
3. dubna 2004 sobota České Budějovice - diecézní
setkání mládeže, diecézní centrum pro mládež Č. Budějovice.
3. dubna 2004 sobota Plzeň - diecézní setkání mládeže, diecézní centrum pro mládež Plzeň.
3. dubna 2004 sobota Brno - diecézní setkání mládeže, diecézní centrum pro mládež Brno.
3. dubna 2004 sobota Litoměřice - diecézní setkání mládeže, diecézní
centrum pro mládež Litoměřice.
3. dubna 2004 sobota Hradec Králové - diecézní setkání mládeže, diecézní centrum pro mládež Hradec Králové.
3. dubna 2004 15:00 sobota Hluboké Mašůvky u Znojma - Německá
mše sv., Diecéze brněnská.
3. dubna 2004 18:00 sobota Hluboké Mašůvky u Znojma - Česká mše
sv., Diecéze brněnská.
4. dubna 2004 11:00 neděle Jablonné v Podještědí poutní bazilika sv.
Vavřince a sv. Zdislavy - německá bohoslužba.
8.-11. dubna 2004 (čtvrtek-neděle) Příchovice - Velikonoční setkání
mládeže, Diecézní centrum pro mládež Křižovatka.
8.-12. dubna 2004 (čtvrtek-pondělí) Deštné v Orl. Horách - Velikonoční
setkání mládeže, Diecézní centrum pro mládež Vesmír.
17. dubna 2004 (sobota) Olomouc katedrála - děkanátní pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání, arcidiecéze olomoucká.
24. dubna 2004 (sobota) Libice nad Cidlinou - pouť diecéze ke sv.
Vojtěchovi a zahájení novény za nová duchovní povolání, diecéze královéhradecká.
Více na adrese http://katdny.cirkev.cz

U
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29. Diecézné setkání mládeže s novým sídelním otcem
biskupem
Motto: „Chceme vidět Krista.“ (Jan 12,21)
Přijet lze již v pátek 2. dubna a zůstat až do neděle. S sebou pro přespávající spacák a karimatku, nějakou potravu (bude zajištěn pouze sobotní
oběd).
Předběžný program:
PÁTEK - v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT, bývalá budova
konviktu): 20:00 - malé divadelní představení; 21:00 - adorace; 21:30-23:30
- možnost posezení v klubu „U Matěje“.
SOBOTA dopolední program - Jako tradičně v kině Máj; zahájení
v 9:00; beseda s otcem biskupem Pavlem Posádem; povídání Tomáše Řeháka (prezidenta ACET ČR) na téma „O přátelství v církvi“ (Přátelství je
vzácné. Máme skutečné přátele? O přetvářce ve společenstvích, umělých
úsměvech, svatých obličejích, o tom, jak vypadáme a jací ve skutečnosti
jsme. Jsi ve farnosti a přitom jsi sám? Když máš problémy, např. se sexualitou, anorexií, bulimií, nemáš za kým přijít. Máš problémy se sexualitou,
anorexií, bulimií? To nemohu nikomu povědět! Proč nevěřící mají často
lepší vztahy než věřící? Jak v církvi vytvořit takovou atmosféru, ve které se
budeme cítit bezpečni takoví, jací jsme, bez přetvařování, s otevřeností, bez
divadla?); 13:00 - oběd v Centrální školní jídelně (sraz před kinem)
SOBOTA odpolední program - Od 13:00 do 16:00 v prostorách Diecézního domu kardinála Trochty možnost svátosti smíření (od 16:00 v katedrále) nebo možnost posezení v klubu „U Matěje“; 14:30-16:30 - „skupinky“
na různá témata (v DDKT), např. Jak jsem přišel ke svému povolání, Základní zásady duchovního života, Beseda s Tomášem Řehákem, Jak prožívat známost, Církev a Evropská unie, Přirozené plánování rodičovství jako
životní styl, O komunikaci nejen teoreticky, ale i prakticky, Lectio divina pronikáme do Písma svatého, Společenství mládeže a evangelizace, Turnaj
ve fotbálku; 17:00 - závěrečná MŠE SVATÁ s otcem biskupem (v katedrále).
Večerní program pro přespolní - 19:00 - možnost posedět v klubu
„U Matěje“, zahrát si stolní hry, popovídat si.
Bližší informace DCM, tel.: 416 738 065, 603 452 001, e-mail:
daniela.dcm@tiscali.cz

U
•

„Pane vrchní, pane vrchní, haló, pane vrchní! Máte zacpané uši?“
„Okamžik, strpení, zeptám se v kuchyni.“
Zprávy z farnos 04/200, ročník IX.
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Pořad bohoslužeb o velikonocích 2004
KDY

CO

4. 4.

Květná neděle

5.4.
6.4.
7.4.

Pondělí
Úterý
Středa

8.4.

Zelený čtvrtek

9.4.

Velký pátek

10.4.

Bílá sobota

11.4.
12.4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
Pondělí
velikonoční

KDE

OD KOLIKA

kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

8:30
10:30
6:45
6:45
-

17:30
17:00
18:00
16:00
18:00
16:00
20:00
-

8:30

17:30

10:30

-

8:30
10:30

Bohoslužby v celém Děčíně na webu a zvláštním letáčku!

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S. a dalších informátorů
F

XXIX. diecézní setkání mládeže s otcem biskupem - koná se o víkendu 2.-3. dubna 2004 v Litoměřicích. V tento den Svatý otec myslí na
mladé celého světa, kteří se shromažďují v diecézích na celém světě se
svými biskupy. Podrobně v samostatném příspěvku na str. 14 a na našem
webu (včetně „Poselství papeže Jana Pavla II. k XIX. světovému dni
mládeže na Květnou neděli 4. dubna 2004“).
F Víkend pro ženy – dámská jízda - Diecézní centrum pro rodinu v Litoměřicích pořádá v Diecézním domě kardinála Trochty ve dnech
16.-17. dubna 2004 „Víkend pro ženy - dámská jízda“. Začátek v pátek
19:00 večeří, ukončení v sobota 18:00 opět večeří. Cena 350 Kč (ubytování, strava, výtvarný materiál, lektoři, přednášející). Strava a ubytování
zajištěno v DDKT, spacáky vezměte s sebou.
Program:
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Pátek – Soutěž „O zlatou vařečku“. Každá žena přiveze do soutěže svůj
nejlepší pekařský výtvor samozřejmě i s receptem (je-li možno na disketě - rychlé množení receptů pro všechny zájemkyně). Soutěžní kategorie slané i sladké pečivo. Ve 20 hodin začne ochutnávka. Ochutnávají
a bodují všechny ženy. Výrobky, které dostanou nejvíce bodů, dostanou
po zásluze i ocenění.
Sobota dopoledne – Životní poledne žen a co s ním - Mgr. Jiří Černý.
Sobota odpoledne – Kreativní výtvarné odpoledne - Mgr. Romana Hlavešová.
Přihlášky zasílejte: Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka nebo e-mail: dcpr.ltm@tiscali.cz, informace na tel.: 606 501 897.
F Víkend pro chlapy ze severu - To, že i chlapi potřebují trávit nějaký
čas jen mezi sebou, již dávno víme. Je to skvělá příležitost na chvíli se
zastavit, ztišit, odpočinout, povzbudit se i lépe porozumět sám sobě
a svému mužství, abychom se pak s novým odhodláním vrátili do svých
domovů, práce a snažili se naplnit své poslání být mužem - manželem,
otcem a hlavně opravdovým chlapem…
Přijď mezi nás i ty a nebude chybět ani chlapská modlitba, zpěv, bubnování, cvičení a vyzkoušíme si ve volných chvílích i jiné staré dovednosti,
které jsme mysleli, že jsme již zapomněli. I ty můžeš přiložit polínko do
společného ohně při opékání selete a doušku kvalitního českého piva…
Informace:
Setkání pořádá diecézní Centrum pro rodinu biskupství litoměřického
a proběhne v Jiřetíně pod Bukovou nedaleko Smržovky a Jablonce nad
Nisou v chatě klubu Bohemians (ubytování ve větším počtu) ve dnech
23.-25. dubna 2004. Příjezd 23. 04. 18:30-19:00 (večeře), ukončení 25.
dubna možná i obědem. S sebou nezapomeň spacák, bubny a hudební
nástroje. Stravování 3 krát denně formou svépomoci (potraviny zajištěny). Cena 600 Kč na celý víkendový pobyt i se stravou. Přihlášku (můžete si vyžádat na faře osobně, či e-mailem) prosím zašlete na: František
Růžička, Husitská 128, 417 41 Krupka; mobil: +420 602 282 520;
e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz; web: http://rodina.unas.cz/.
Témata povídání a přednášek:
Pátek – představení a povídání si na téma: „Od iluze ke skutečnosti“.
Sobota – dopolední přednáška a povídání: „Spiritualita muže“.
Každý z nás chlapů žije v opevněném městě. Stavíme kolem sebe zeď
a činíme ze sebe v lepším případě pevnost a v horším pevnost nedobytnou. Do své obrany investujeme v poměru větší množství energie než
vkládá státní rozpočet do armády.
Ženy jsou stále více samostatné a díky tomuto faktu se muži v dnešním
světě jakoby více ztrácejí a těžko hledají své místo. Jak je to tedy s muži
Zprávy z farnos 04/200, ročník IX.
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u nás dnes a jaké je jejich poslání? Jak vůbec vypadá dnes zdroj vnitřní
energie - spiritualita muže.
F Dětská diecézní výtvarná soutěž - uzávěrka 30. dubna 2004. Téma:
Růžencová tajemství, výběr tajemství je na katechetovi. Kategorie: 5-7
let (předškolní); 8-11 let (1. stupeň); 12-15 let (2. stupeň). Vyhodnocení
soutěže proběhne v červnu 2004. Technika: libovolná (malba tužkou,
barvami; modelování; vystřihovánky). Dílka označená jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození autora posílejte do 10. května 2004 na
adresu Katechetického centra Litoměřice. (Mgr. Irena Duchoňová)
F Inzerát - Nemáme...

U
II. Evropský den univerzitního studentstva
Motto: „Kristus - naděje Evropy“
Virtuální setkání s papežem Janem Pavlem II. se prostřednictvím satelitu
konalo v sobotu 13. března 2004 od 17:30 ve studentském kostele u Nejsvětějšího Salvátora v Praze.
Program: 17:30 - Mariánskou vigilii zahájí otec biskup Jaroslav Škarvada; 17:45 - Přímý přenos z auly Pavla VI. v Římě za přítomnosti Sv. Otce
(televizní vstupy z 10 přistupujících států Evropské unie, přenos z pražské
studentské farnosti, společná modlitba růžence se Sv. Otcem).
http://salvator.apha.cz

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.

•
•

•

Pochybnosti
Mt 14, 28-31.
Opilství
Lk 21, 34-36.

•

R.S.

Nepřátelé
Mt 5, 43-48.
Výmluvy
Lk 14, 15-24.

U
Mše svaté v okolí
Místo
Libouchec
Tisá
...
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Kdy
4. Ne v měsíci
1. Ne v měsíci
Doplníme další?

Poznámka
16:00 kostel Tří Králů
16:00 kostel sv. Anny
Snad už brzo!
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Vyučování náboženství na naší faře
den

od do

úterý
středa
středa
čtvrtek

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
4.
8.
9.
10.
11.
23.
29.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

U
Významné dny
7.

4.

Světový den zdraví

U
Výroční dny biskupů
4.
5.
6.
7.

4.
4.
4.
4.

13.
18.
23.

4.
4.
4.

24.
26.
27.
30.

4.
4.
4.
4.

Mons. Paďour
Mons. Ender
Mons. Herbst
Mons. Graubner
Mons. Hrdlička
Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
Mons. Otčenášek
Mons. Kajnek
Mons. Koukl
Mons. Cikrle
Mons. Paďour
Mons. Duka
Mons. Škarvada
Mons. Otčenášek

narození (1943)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (2002)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
narození (1920)
narození (1949) - 55. výročí
kněžské svěcení (1950)
svátek
svátek
narození (1943)
svátek
biskupské svěcení (1950)

U
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Krásné prožití blížících se Velikonoc

Varhany – vybráno: 109 500 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
každá 2. neděle 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 1. pátek na faře v Jílovém od 19:00 - setkání farníků
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 25. 04. 2004, před 1. nedělí v květnu ç

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