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Chlapi na severu...
V životě jsou okamžiky, které lze pochopit pouze když je sami prožijete.
Stejně nemožné je popsat podstatu našeho setkání a průběh chlapského víkendu. Přijď mezi nás i ty tvořit naše chlapské společenství … - dále si článek Františka Růžičky budete moci přečíst v diecézním časopise Zdislava.

Sám bych se chtěl o této krásné chlapské akci zmínit jen velice krátce.
Měl jsem to štěstí, že jsem se ho mohl také účastnit. Zážitky nelze opravdu
dost dobře popsat. Dá se o nich možná lépe hovořit a to ještě v užším kruhu
přátel. Jediné co funguje na 100% je pak prožít blízkost, v tomto případě asi
30 chlapů, která každého z nás obohatila o tolik zážitků, které se do tak
krátké doby běžného života nemohou nikdy vejít! V té chvíli bylo každému
jasné, že různé výmluvy na čas, který stále nemáme, na pohodlí, o kterém
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se určitě na stebenské faře nedalo příliš mluvit, jsou naprosto nicotné proti
darům, které se nám dostaly.
Slovy nelze popsat, ale je možnost při jarním chlapském setkání prožít.
Neváhejte a pokud se o akci dozvíte, jeďte také. Krom spacáku, půllitru toho již moc potřebovat nebudete. Vlastně ještě něco, otevřené srdce pro druhé. A zaručuji Vám, že si toho hodně odvezete! Možná se začnete dívat na
svět jinýma očima. Možná, že poznáte poprvé něco, co jste celý život hledali a zatím nenalezli...
R. S.

d
Potřebují rodiny vzdělání?
Rodina prožívá v dnešním světě krizi - slýcháváme kolem sebe. Jak
z toho? Asi to nelze jednoduše říci, napsat. Jasné je, že na rodinu číhají během života různá úskalí, zkoušky a je to běh na dlouhé tratě, stojí hodně trpělivosti, přemáhání, odříkání a hlavně tolerance...

Abychom dokázali různé situace v životě v tomto směru lépe zvládat,
měli bychom o nich něco vědět. Jedná se mnohdy o zákonitosti, které když
poznáme, ulehčí nám to těžké chvíle a pomůže nás to přenést přes krize,
které na nás čekají a kterým se nevyhneme. Tedy jedná se o určité vzdělávání, které máme možnost načerpat např. při Manželských setkáních, která
Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.
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se již řadu let konají na různých místech, nejen v naší vlasti. Otevřou se
nám pak i další možnosti, kterými se během roku „udržujeme v kondici“.
Od 1. prosince 2004 začne přihlašování na Manželská setkání 2005.
Kontakty získáte na naší faře nebo přímo na biskupství litoměřickém v Diecézním centru pro rodinu. Dobře poslouží v tomto směru samozřejmě i Internet...
Organizátoři (na fotografii) se na Vás již těší!
R. S.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
MUDr. Ladislav Kubíček
název:
Vůle Boží – zbožná fráze?
z obsahu: Setkání s lupičem
Ještě jeden příklad tajemné režie Boží, který by mohl být scénářem pro
kriminální záznam v televizi.
Bylo to zrovna o Vánocích. Probudil jsem se po půlnoci a ve dveřích
mého pokoje stojí někdo s punčochou na obličeji, s namířenou pistolí v jedné ruce a s nějakým železem v druhé. Co teď? Sám se divím, že jsem nepropadl nervozitě, ale snažil jsem se normálně uvažovat. Mám s ním navázat rozhovor, mohu si troufat zaútočit na něj násilím, rozespalý v noční košili? Mohl bych skočit k telefonu? Všiml jsem si, že onen lupič, který se dostal na faru vypáčením zavřených hlavních dveří, nějak zavrávoral. To mně
dalo odvahu přiblížit se k němu a v tom už on sám sundal svou škrabošku
a já jsem v něm poznal svého „klienta“ z věznice. Také odhodil pistoli, která byla jen dětskou atrapou. I on dostal odvahu ke klidnému hovoru. Bylo
mně tedy jasné, že můj milý lupič je pod vlivem drog. Přinutil jsem ho, aby
se šel na otoman vyspat, a ráno že se dohodneme. Spal až do oběda. Pozvali
jsme ho ke svátečnímu obědu, on se omluvil, dostal stovku na vlak a po
vzájemném přátelském vánočním blahopřání odcestoval. Za rok jsem se
dověděl, že se ho ujal farář z jedné farnosti a že je dnes pokřtěn a panu faráři pomáhá.
A tak událost, která vypadala ze začátku strašidelně, uzavřela se nečekaně dobře. Z narkomana, lupiče, vězně a bezdomovce se stal spolupracovník
na faře. Může to vypadat jako neskutečná pohádka a policisté mě varují, že
přece vím, že už dva kněží byli při přepadení zavražděni. Co tedy? Můžeme
se spolehnout na všelijaká bezpečnostní zařízení, na policii – nebo svěřit
všechno režii Boží?!
A co takhle andělé strážní a naši patronové, kteří se tam nahoře nudí,
protože o ně nestojíme a spoléháme se jen na sebe!?

&
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Jestlipak i takovému narkomanovi a lupiči máme být svědky? On asi na
to nemá nárok, že ano. Jenže to zase může vypadat moc fundamentalisticky.
V 21. století!
Nedávno se ke mně přátelsky přihlásil jeden pacient v nemocnici. Byl
jsem na návštěvě u pacienta na vedlejší posteli a pomodlili jsme se. Načež
se ten vedlejší pacient přihlásil, že je také křesťan, že se také modlí, ale že
je evangelík.
„Víte, pane faráři, já jsem byl také katolík, ale jednou mně v náboženství
dal pan katecheta facku, a tak jsem si říkal, že se fackovat nedám, a šel jsem
k evangelíkům.“ Také svědectví. Ještě že šel k evangelíkům a že se nestal
komunistou.
M. J.

&
Knihovna se přestěhovala do učebny v přízemí farní budovy (Farní klub). Knihy
si zde můžete půjčovat, můžete si je zde i číst. Krom domluvy s M. Jiráskovou je
zavedeno půjčování v neděli od 9:30 do 11:00 (K. Macoun).
Nově je zřízen i e-mailový kontakt na knihovnu: knihovna@space.cz.

&
Farní rada
Zpráva z 8. zasedání Farní rady ze dne 14. 11. 2004
V neděli 14. listopadu se po dvou měsících sešli (až na
jednoho omluveného) členové Farní rady, aby prošli otázky z minulého zasedání a projednali další, které se mezi
tím nahromadily.
Program jednání:

• Malování dalších místností fary
Vymalování a úprava průchozí místnosti s kuchyňkou je naplánována na
prosinec. O zdárné splnění úkolu se postará pan Macoun.
• Farní fotografie
Vybrané fotografie farníků budou umístěny na nástěnce v kostele. Zájemci si je budou moci objednat u otce Františka.
• Tiskoviny
Provede se písemný průzkum zájemců pro pravidelný odběr tiskovin, jako Katolický týdeník, časopis Zdislava, Tarsicius, atd. Do kostela k volnému odběru (zakoupení) budou distribuovány pak pouze v minimálním počtu
Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.

strana 5

Dìèín

-

Podmokly

pro nepravidelné zájemce. Je také možnost přečíst si noviny a časopisy na
faře, ve farní knihovně.
• Další zdroj informací
Jako další zdroj informací do Zpráv z Farnosti a na webové stránky
budou zpracovávány informace z Acta Curiae.
• Teplotní režim ve společných prostorách fary
Na dobu, kdy jsou využívány společné prostory fary (učebna - klub,
knihovna) bude zajištěna optimální teplota místností.
• Razítko
Do farní knihovny bude pro evidenci a označení knih vyrobeno razítko.
• Internet v knihovně
Farní Charita poskytla návštěvníkům farní knihovny veřejný Internet. Je
k dispozici pravidelně v neděli po ranní mši, popř. po domluvě i jindy. Nově byla zřízena e-mailová adresa farní knihovny: knihovna@space.cz.
• Kulturní akce v našem kostele
Diskutovala se možnost více kulturních akcí v kostele, zejména pak
umělecké hudby. Bude kontaktována paní Věra Šnapková a pan Jiří Kment
s žádostí o pomoc při hledání kontaktů a oslovení umělců.
• Informace
Pan farář informoval o tom, že se paní Suchardová odstěhovala k dceři.
• Čištění okapů kostela
Pan Málek svolá brigádu na čištění kostelních okapů před zimou. Jedná
se o okapy na nízké přístavbě okolo kostela.
• Statické narušení sakristie
Zdi a podlaha přístavby kostela, v níž je umístěna sakristie, se po poslední povodni posunuly a vznikly trhliny. Otec František Jirásek objedná
na stavební konzultaci pana Antoše.
• Zvony
Při poslední opravě ve zvonici našeho kostela, pan Sticha opravil mechanické závady u dvou menších zvonů (pro nešťastné konstrukční řešení
se závady budou stále opakovat) a dvě závady v elektronickém ovládání
zvonů. Dále je potřeba dotáhnout šrouby hlavně u největšího zvonu, který
proto není zatím možné používat. Je potřebné obstarat sadu velkých stranových klíčů.
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• Renovace oltáře
Na opravu oltáře se od lidí (převážně důchodců) vybralo 30 000 Kč. Do
března 2005 má být jasné, zda bude na opravu dostatek finančních prostředků. Oltář se bude do kostela instalovat postupně.
• Popraskaná malba
Na čelním oblouku kostela pod stropem je popraskaná malba. Při větším
rozsahu bude zajištěna oprava.

f
Příští setkání farní rady se uskuteční 12. prosince 2004 v 18:45 (po večerní mši svaté). Do té doby opět čekají na vaše podněty a připomínky členové farní rady! Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...
Zapsal J. M., upravil R. S.

f
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
Poutní výlet k obrázku Panny Marie na Jalůvčí
Rozhodla jsem se na konec letošního církevního roku se zúčastnit této
pravidelné pouti a nelitovala jsem. Počasí nám přálo. Hned na začátku sice
sněžilo, ale pak bylo hezky. Vyšli jsme po deváté hodině od fary v Křížové
ulici. Bylo nás 6 dospělých, 7 dětí, 2 mladá děvčata a 1 krásný pes. Jen jsme
vystoupili nad Děčín, dostali jsme se do pohádkově bílého zasněženého lesa. Na vyhlídce jsme si mohli vyslechnout legendu o sv. Martinu, proč se
pečou martinské rohlíky (jsou to proměněné podkovy koně sv. Martina, který tak pomohl chudým, aby měli co jíst), a také je ochutnat. To vše díky Jarušce Skřivánkové. Děti si cestou užily sněhových radovánek a my starší
jsme zase měli možnost si spolu popovídat. Cestou jsme potkali v protisměru jednu paní, která si vyšla také na zimní vycházku, a když se dozvěděla,
kam jdeme, otočila se a šla s námi k obrázku Panny Marie. U obrázku jsme
se pomodlili za Děčín, zazpívali Panně Marii. Pak na zpáteční cestě na rozcestí jsme se v dobré náladě rozloučili. Většina poutníků pokračovala na faru do Bělé, kde byl připraven program pro děti, a já s tou náhodnou poutnicí
Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.
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jsme šly po silnici zpátky do Děčína. K naší radosti nám během deseti minut jel autobus, takže jsem byla doma již v půl jedné.
Díky všem organizátorům této pouti!
M. Jirásková

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2004

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

Leden

7 071 Kč

1 248 Kč

Únor

10 456 Kč

2 481 Kč

Březen

6 630 Kč

1 318 Kč

Duben

6 212 Kč

2 474 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

7 781 Kč
6 272 Kč
6 837 Kč
5 732 Kč
4 978 Kč
8 564 Kč
0 Kč
0 Kč

1 578 Kč
1 915 Kč
1 446 Kč
1 212 Kč
1 427 Kč
1 792 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
4 000 Kč
3 100 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
0 Kč
1 500 Kč
0 Kč
1 764 Kč
3 000 Kč
0 Kč
0 Kč

70 533 Kč

16 891 Kč

20 364 Kč

Součet

Svatopetrský haléř
Na církevní školství
Na uprchlíky
Na záchranu kostelů v naší diecézi
Na Svatou Zemi
Na bohoslovce
Na litoměřickou katedrálu
Na diecézní charitu
Na misie

U
Pouť do Dolního Žlebu
Kostel Nejsvětější Trojice bude po dobu opravy uzavřen. Přesto, kdo bude
mít zájem, může se v tu dobu zastavit na hřbitově a udělat si pěkný výlet...
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2004
2. ledna
6. února
Rok 2005
1. května
5. června
3. července
2. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

6. března
7. srpna
6. listopadu

5. prosince
3. dubna
4. září
4. prosince

vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
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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

Øeknìte známým a pojeïte s námi!

U
Credo
. . . TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH, VSTOUPIL NA
NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCE VŠEMOHOUCÍHO.
(15. pokračování)

Nyní se tedy podíváme na některé texty konkrétně. Matoušova řeč o utrpení končí pohřbem. Potom je tu několik různých zvěstí: setkání Marie
z Magdaly a jiné Marie s andělem, setkání žen s Ježíšem, řeč o vojácích „ukradené tělo“ a „slavnostní“ závěr. Závěr je důležitý proto, že zde Ježíš
nevypráví učedníkům, jak to vlastně bylo s jeho vzkříšením, ale posílá je,
aby hlásali a získávali mu další učedníky. Potom bude vzkříšený Ježíš poznáván. Je tedy naším úkolem ne zkoumat vzkříšení, ale poznat se se vzkříšeným Ježíšem. Znát se se Vzkříšeným není vůbec samozřejmé, ale je to
nesmírně důležité, bez toho se nedá žít plné křesťanství.
Marek končí popis utrpení opět uložením do hrobu. Následuje dvojí řeč,
týkající se vzkříšeného Ježíše: ženy jdou pomazat mrtvé tělo a setkají se
s andělem, druhá mluví o různých setkáních se Vzkříšeným. Není to však
chronologický popis! Časová posloupnost je naprosto nezřetelná, ale i nedůležitá. Zásadní, z toho plynoucí, závěr je, že Ježíš žije - nezůstal ve své
smrti.
Lukáš opět končí řeč o utrpení pohřbem, pak ženy jdou ke hrobu, setkají
se s anděly: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.
Vzpomeňte si, jak vám řekl...“ Lukáš se často odvolává na slovo buď Ježíšovo, nebo Starého zákona. Petr pak běží ke hrobu a vrací se v údivu. Tedy
prázdný hrob bez vysvětlujícího slova ještě nic neříká. Potom následuje
krásné líčení cesty do Emauz (L 24). Přesně vystihuje situaci mezi učedníky
a obrací důraz na slova proroků - tedy židovsky legitimní výklad. Navíc zde
vystupují dva svědci - muži, což bylo pro Židy také důležité (na ženy moc
nedali). Poznávají ho při lámání chleba a pak jim mizí z očí. Vzkříšený Ježíš není uchopitelný, „polapitelný“ v našem pozemském světě. Svědectví
těchto učedníků se shoduje s tím, co zažil Petr - první mezi učedníky. Následuje další zjevení jedenácti, kde Ježíš pojedl a dále slibuje Ducha svatého. Tedy učedníci mají hlásat evangelium, ale až po obdržení darů Ducha
svatého. I dnes zůstává toto vše v platnosti. Pro hlásání evangelia je třeba
Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.
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setkání se Vzkříšeným, rozpomenutí se na slova proroků a pomazání Duchem. Je to však podmínka nutná, nikoli postačující.
V Janově evangeliu po pohřbu následuje Marie Magdalská u prázdného
hrobu. Potom přicházejí Petr a Jan. Petr vejde do hrobu a vidí plátna a šátek. Druhý učedník „vešel ... spatřil vše a uvěřil“. Neřekl: „Je to jasné,“
uvěřil.
„Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.“ Zde je
opět ukázáno, že Písmo je velice důležité. Je-li něco v Písmu, je to věrohodné. A je třeba uvěřit, protože to není snadno evidovatelná skutečnost.
Následuje setkání Ježíše s učedníky spojené s darováním Ducha svatého
a příběh s Tomášem. Zde není psáno, že Tomáš šel a vložil ruce do Kristových ran. On Pánu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš říká: „Věř.“
A on odpovídá vyznáním víry, nikoli „zprávou o ohmatání“. Tomášova věta
říká mnohem víc, než kdyby řekl: „Já jsem si sáhl.“ To by bylo málo, týkalo
by se to dané chvíle. Vyznání víry se však týká celého života. A evangelium
právě vede k vyznání víry, ne k ukojení zvědavosti. Ježíš říká: „Že jsi mě
viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Evangelium směřuje do
budoucnosti, nevede k tomu, aby člověk „uvízl“ v minulosti. Je odrazovým
můstkem k praxi hlásání, praxi žití, praxi dalšího setkávání se s Kristem.
Evangelium vede k tomu, abychom se dnes se Vzkříšeným setkali a v moci
Ducha svatého o tom svědčili. Zkoumání minulosti má svou cenu, ale ne
bez pokračování, projevování v současnosti. První dodatek (J 20, 30 - 31)
shrnuje velmi důležitou skutečnost: to, co je zapsáno - a není to zdaleka
všechno - je zapsáno proto, „abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží,
a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ Následuje zjevení v Galileji a rozhovor s Šimonem Petrem. Zde je zachycena další důležitá skutečnost.
Z existujícího vztahu mezi Ježíšem a Petrem plyne povinnost: „Miluješ
mne?“ ... „Pas mé ovce!“ ... „Následuj mne!“
Shrneme-li tedy, co je v evangeliích, dá se říci, že nepopisují, jak ke
vzkříšení došlo, ale popisují setkání se Vzkříšeným a důsledky z toho plynoucí pro ty, kdo uvěřili.
Někteří teologové říkají, že Ježíšovo vzkříšení není sice neskutečná věc,
ale je to věc mimo dějiny. Není to historická událost jako například narození. Pokračování Ježíšova života neběží po časové ose, kde je jeho narození
a život, je to přechod do jiného prostoru, do Boží blízkosti. Ale tento Ježíš,
žijící v jiné dimenzi, vstupuje do našeho prožívání času, „protíná časovou
osu“. Ježíšovo vzkříšení, na rozdíl od vzkříšení Lazara, je skutečně takovýmto přechodem do jiné dimenze. Lazar je pouze „vrácen na původní časovou osu“. On dále žil, „dokud nezemřel“, bylo to oživení nefungujícího
organismu. Ježíšovo vzkříšení je však proměna. On není „uchopitelný“, ale
zároveň jí s učedníky. Nanebevstoupení je potom možno chápat jako konec
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„protínání časové osy“ a je nutno je vidět spolu se sesláním Ducha svatého:
„Neodejdu-li, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ Pro
Jana vlastně nanebevstoupení začíná ukřižováním. Ježíš ve své smrti „padá“
do náruče Otcovy, což znamená život. Ježíš „padající“ do náruče Otcovy je
plně Bůh a plně člověk - a v tom je vzkříšení i pro nás.
Sv. Pavel v 1 K 15 začíná tím, že chce, aby jeho bratři skutečně poznali
evangelium, „kterým byli evangelizováni“. Aby poznali to, co pro ně bylo
zásadně důležité - tedy, že Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých - a to
vše ve shodě s Písmem. Slovo o Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném je ona radostná zvěst - evangelium.
Člověk přemýšlející se ptá, co s ním bude, až zemře. Chceme-li přímo
odpovědět, moc si nepomůžeme (duše odchází po smrti k Bohu, tomu předchází soud atd.) Veškeré naše uvažování o tom, co je za hranicí života, totiž
nesmí míjet Ježíše. Sv. Pavel v 1 K 15 od 12. verše reaguje na námitku, že
vzkříšení neexistuje (názor saduceů). Přitom se důsledně přiznává k Ježíšovu lidství. Reakce vrcholí v 17. verši - jestliže Kristus nevstal, pak má hřích
absolutní moc a my si nijak nepomůžeme.
Po tomto negativním vymezení začíná Pavel od 20. verše pozitivně vysvětlovat, jak to vlastně se vzkříšením je. Vše se koncentruje v Bohu a Ježíš
je jediná cesta k tomuto sjednocení. Není to žádný zápas mezi dobrem
a zlem, není to rozdělení univerza na říši dobra a zla - Bůh je absolutní „suverén“.
Jak je to s námi křesťany? Od 35. verše je vysvětlováno, jak mohou mrtví vstát. To, co zažíváme tady na zemi, je něco jako semeno ve vztahu
k rostlině. Tedy je to skutečné a má plnou hodnotu, ale život po vzkříšení je
něco nového, ne zopakování toho, co bylo. Přitom to má přímou souvislost
jako rostlina se semenem. Umírá „soma psychikon“ - tělo duševní, tj. animální, vstane „soma pneumatikon“ - tělo duchovní, tj. proměněné mocí Ducha svatého. Náš pozemský stav je určován tím, že jsme potomci Adamovi,
náš „nebeský“ stav je určován tím, že jsme potomci Kristovi, neseme jeho
dědictví. Takoví, jací jsme tady, nemůžeme existovat u Boha, k tomu je
nutná proměna. „Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni.“ Smrt
je ukazována jako nepřítel, jako někdo, kdo ničí Boží dílo. Zde je řečeno, že
smrt bude přemožena nejen mimo nás, ale i v nás. Pavel zde mluví neustále
o tělu (soma) - myslí tím člověka (viz Starý zákon - hebrejské chápání)
a dále se snaží ukázat kontinuitu mezi pozemským životem a tím, co bude
u Boha. Přesně řečeno, mrtvola není tělo.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)

U
•

V hodině tělesné výchovy jsme cvičili šplhounství...

Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.

strana 11

Dìèín

-

Podmokly

Přehled mší sv. a kulturních akcí přes vánoce 2004
Kdy

Co

Kde

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

24. 12.
Pátek

25. 12.
Sobota

26. 12.
Neděle
27. 12.
Pondělí
28. 12.
Úterý
29. 12.
Středa
30. 12.
Čtvrtek
31. 12.
Pátek
01. 01.
2005
Sobota
Pozn.:

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

F 12. 12. 2004 19:00 – u sv. Františka - Adventní pásmo (zpěv, slovo)
F 25. 12. 2004 14:30 – u sv. Františka - Vánoční koncert dětí BŘEZIŇÁČEK
F další akce nejsou ještě přesně známé a tak prosím sledujte vývěsky v kostele!

U
•

Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který už potřetí vyloupil
pokladnu: „Můj synu, až se dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat.“
„Moc děkuji za nabídku, důstojnosti,“ povídá vězeň, „ale na to musí být
odborník.“
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S. a dalších informátorů
F

Mikulášská besídka - Jako každý rok, tak i letos nás navštíví svatý Mikuláš. Kdo o toto shledání nechce přijít, nechť se dostaví v sobotu dne
4. prosince 2004 v 16:00 na faru v Křížové ulici. Jste všichni srdečně
zváni.
F Adventní pásmo - V neděli 12. prosince 2004 je možno přijít po večerní
mši svaté na adventní pásmo do našeho kostela svatého Františka. Ztišit
se v předvánoční době, poslechnout si úryvky z bible, krátká zamyšlení
a hezké zpěvy.
F Víte - že jsou mezi námi i tací, kteří náš Zpravodaj nečtou - možná ani
nevědí, že existuje... Pomůžete tuto situaci napravit?!
F Další informace - navštivte stránky: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz ...

U
Křesťanské ctnosti a charakter
Rozhodl jsem se uvádět na pokračování některá místa v Písmu svatém,
kde nalezneme odpovědi na otázky, které si občas klademe. Zkuste si to vyzkoušet.
•
•

•

Odvaha
Ž 27, 14.
Píle
Ř 12, 11.

•

R.S.

Statečnost
Lk 21, 9-19.
Víra
Mt 8, 5-13; Mk 11, 22-24.

a
•

Víte, co by se stalo kdyby kněz onemocněl BSE s jeho ovečkami? ???
Museli by vybít celé stádo! :-(
• „Tak jaká byla zkouška?“ „Velice nábožná.“ „Jak to, nábožná?“ „No,
profesor v černém, já v černém, profesor položil otázku, já se pokřižoval, za
chvíli jsem odpověděl a on se pokřižoval.“
• Babička vezme vnuka poprvé do kostela a všechno mu ukazuje. Pak se
zastaví před svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená barva věčného světla. Dlouho se na ně dívá a nakonec se zeptá: „Babi, kdy tam konečně
naskočí zelená, abychom mohli jít dál?“
Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.
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Mše svaté v okolí
Tabulka je trvale k dispozici i na našem webu.
R. S.

Místo
Arnoltice
Benešov nad
Ploučnicí

Děčín I

Doubice
Hřensko
Libouchec
Těchlovice
Tisá
...

Kdy

Poznámka
14:45 kaple na faře
17:30
8:30
17:30 kostel Narození Panny Marie
8:30
8:30
18:00 kostel Povýšení sv. Kříže
jen v případě slavností, svátků
18:00 kostel Povýšení sv. Kříže
15:00 domov důchodců - Kamenická
18:00 kostel sv. Václava a Blažeje
8:00 kostel Povýšení sv. Kříže
8:00 kostel sv. Václava a Blažeje
10:00 kostel Povýšení sv. Kříže
17:00 kostel Nanebevzetí P. Marie
14:00 kostel sv. Jana Nepomuckého
16:00 kostel Tří Králů
16:00 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
16:00 kostel sv. Anny

Neděle
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
4. Ne v měsíci
Sobota
1. Ne v měsíci
Doplníme další?

Dejte vědět!

U
K hlubšímu zamyšlení
Při svém zamyšlení o příčinách pádu demokracie v antických Athénách
skotský právník a historik Sir Alex Fraser Tytler (1747 - 1813) napsal:
„Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády - může trvat pouze tak dlouho, nežli voliči zjistí, že si mohu dovolit odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy
pro ty kandidáty, kteří jí slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto
demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti ... průměrná doba trvání vrcholu velkých světových civilizací byla přibližně dvě
století ... všechny postupně procházely těmito stádii:
od otroctví k víře,
od víry k odvaze,
od odvahy ke svobodě,
od svobody k hojnosti,
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od hojnosti k sobectví,
od sobectví k sebeuspokojení,
od sebeuspokojení k apatii,
od apatie k závislosti,
od závislosti zpět k otroctví“.

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek

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

věk
starší děti
starší děti
mladší děti
starší děti

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

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

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

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

jmenován titulárním biskupem (1996)
jmenován titulárním biskupem (1996)
biskupské svěcení (1992)
svátek
jmenován titulárním biskupem (1982)
jmenován diecézním biskupem (1989) - 15. výročí

U
Naše předsevzetí do nového roku:

Budu aktivní ve své farnosti!

Zprávy z farnosti 12/2004, ročník IX.
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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
každou neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každé úterý od 18:00 do 19:00 - vzdělávací kroužek
ve středu od 17:00 na faře - farní dětský filmový klub
každou středu od 18:30 na faře - nácvik zpěvu
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
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 od 16:00

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 26. 12. 2004, před 1. nedělí v lednu ç

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