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Konec roku u obrázku

V sobotu 19. listopadu jsme se jako každoročně rozloučili s církevním
rokem poutí k „obrázku“ na Jalůvčí. Jestli si dobře vzpomínám, bylo nás
11 dospělých - senioři, střední věk i mládež, 7 dětí a 1 krásný pes. Vyšli
jsme po mši svaté v 9 hodin od fary v Křížové ulici. Počasí již bylo zimní,
ale to nám nevadilo. Nahoře jsme mohli vidět první letošní sníh, což byla
radost pro všechny, zvláště pro děti. Po cestě jsme měli možnost se vzájemně více poznat, popovídat si, zatancovat si s dětmi, nadýchat se čerstvého
vzduchu a obdivovat krásu přírody. Jaruška Skřivánková zpestřila cestu
soutěží, ve které jsme se rozdělili na dvě družstva a vítězové obdrželi sladkou odměnu. U „obrázku“, vlastně teď kamenného sloupku s reliéfem Panny Marie, jsme se pomodlili, zazpívali si (dokonce zazněla i latina, zpívaná
dvěma chlapci). Celou cestu bylo zataženo a chvílemi chumelilo, ale u Panny Marie na nás zasvítilo krásné sluníčko. Byla to jako odpověď nebe.
Cesta nazpět ubíhala rychleji. Po jedné hodině jsme se u mostu rozloučili a slíbili si, že se příští rok sejdeme zase, dá-li Pán Bůh. Všichni jste také
srdečně zváni!
Marie Jirásková

.

&

Okénko do knihovny

autor:
uspořádal Bruce Lansky
název:
O stárnutí s úsměvem
ukázky:
· Střední věk se dost často začíná ukazovat kolem středu postavy.
· Ve středním věku si uvědomíte, že vlivem času a povětrnosti se rozkládáte i vy.
· Děti vám budou ve stáří velkou oporou, a taky vám pomůžou zestárnout
dřív.
· Co jednou bude z mladé generace? Zestárne a bude si dělat starost
o mladou generaci.
· Život se skládá z deseti procent z toho, co z něj uděláte, a z devadesáti
procent z toho, jak ho berete.
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Proč se tak trýzníte, když život to udělá za vás?
Život se dá pochopit jenom pozpátku, jenže žít se musí směrem vpřed.
Budoucnost už není, co bývala.
Zkušenosti – takhle každý říká chybám, kterých se dopustil.
Správný úsudek je plodem zkušeností a zkušenosti jsou plodem špatného úsudku.
Čtyřicítka je stáří mladosti; padesátka je mládí staroby.
Pamatuj si, že je jedno, kolik svíček budeš mít letos na dortu; na světě
je jedna žena, která tě pořád vidí jako mladého, silného a hezkého –
tvoje máma.
Čím jste starší, tím těžší je zhubnout, protože vaše tělo a vaše sádlo se
mezitím skamarádily.
Je to mizérie, že musíte napřed zestárnout, aby vám někdo mohl říci, že
na svůj věk vypadáte mladě.
Od jistého věku platí, že když se ráno probudíte a nic vás nebolí, s největší pravděpodobností jste mrtví.
Jestliže budete žít dost dlouho, dočkáte se obdivu a úcty – asi jako stavební památka.
Není pravda, že smrtí všechno končí. Pak ještě zbývá handrkování
o dědictví.
Poslední vůle: Jelikož jsem měl zdravý rozum, všechny peníze jsem
utratil.
vybrala M. J.

&
Knihovna se přestěhovala do učebny v přízemí farní budovy (Farní klub). Knihy si
zde můžete půjčovat, můžete si je zde i číst. Kromě domluvy s M. Jiráskovou je
zavedeno půjčování v neděli od 9:30 do 11:00 (K. Macoun).

&
Farní rada
Zpráva z činnosti Farní rady za období 2003 - 2005
Poslední setkání farní rady bylo, nebylo... Žijeme novými volbami a o této činnosti jste průběžně informováni.
Máme za sebou navrhování kandidátů, jejich kontaktování
a přísliby některých navržených, že pokud budou zvoleni,
jsou ochotni ve Farní radě pracovat v příštím volebním
období. Ve svých modlitbách prosíme pamatujte i na tuto
důležitou oblast a snažte se co nejvíce zapojit do života naší farnosti.
R. S.

f
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Souhrnná zpráva o činnosti FR za její funkční období

V novém složení se farní rada sešla v lednu 2004 a od té doby se schází
pravidelně každý měsíc, řeší praktické otázky farnosti. V prvním čtvrtletí
roku 2004 členové rozhodli o nutnosti vytvoření vhodného prostředí fary,
kde by se farníci cítili jako doma. Byla svolána brigáda na vyklizení zbytečností ze sklepa. V souvislosti s plánovaným odchodem Farní Charity Děčín farní rada rozhodla o budoucím lepším využití přízemních místností fary – zbudování farního klubu v prostorách herny.
Farní rada dále zajistila lepší umístění přenositelných informačních nástěnek v kostele, odpovídala na dopisy farníků, reagovala na jejich podněty,
hledala dobrovolné spolupracovníky.
Po dokončení úprav farního klubu a herny bylo ve druhém čtvrtletí roku
2004 rozhodnuto o přemístění farní knihovny blíže očím farníků. Byla vytvořena nová elektronická databáze knih a samostatná e-mailová adresa farní knihovny knihovna@space.cz. Podařilo se pro tuto činnost sehnat dobrovolného knihovníka a nastavit výpůjční dobu na neděli po ranní mši svaté.
Do knihovny se zbudoval samostatný vchod. Program farního klubu spočíval především v projekci filmů a pořádání několika koncertů a přednášek,
sledování sportovních přenosů.
Farní rada pokračuje v dobré spolupráci s Charitním sdružením Děčín
a bezplatně poskytuje této neziskové organizaci prostory pro činnost. Farní
rada vybavila klub dvěma počítači připojenými k internetu (díky Charitnímu sdružení Děčín, které v rámci projektu Internetová kavárna pro seniory
poskytuje farníkům bezplatné připojení k internetu). Veřejný internet je farníkům k dispozici každou neděli po ranní mši svaté, popř. kdykoliv po domluvě s členy farní rady.
V prosinci 2004 byla dokončena rekonstrukce průchozí místnosti a kuchyňky – tyto místnosti byly rovněž vybaveny koberci a novým hezkým
nábytkem.
Dále bylo nutné vyčistit okapy na kostele, utáhnout šrouby u zvonů
kostela, konzultovat posun zdí sakristie.
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Farní rada v letošním roce pořádala na zahradě fary dvě setkání s farníky, byl proveden hrubý úklid kostela sv. Františka Xaverského v Bělé.
Aktuálně jsou osloveny základní školy s nabídkou povídání o Bibli, do
konce roku si farní rada dala za úkol pozvání prvního hosta v rámci plánovaných setkání se zajímavými hosty v programu „Křeslo pro hosta“.
V prosinci se uskuteční mše v kostele sv. Františka Xaverského. Tradičně na faře probíhá katechese, příprava na biřmování, schóla, vyučuje se
německý jazyk.
Farní rada velmi děkuje všem, kteří se aktivně podílí na životě farnosti.
Zvláštní poděkování patří vedoucím jednotlivých aktivit a dále zejména panu R. Stichovi za jeho práci na Farním zpravodaji, tvorbě a správě webových stránek farnosti www.sweb.cz/rkf.dc.podmokly/Cz_001.htm.

Pravidelná činnost
Po
Út

St

Čt
Pá
Ne

17:00-18:30
19:00-20:30
15:30-16:15
17:00-18:30
19:00-20:30
15:00-16:45
15:30-16:30
17:10-18:30
18:30-19:30
15:45-16:30
20:00-22:00
18:00-19:00
20:00-22:00
dopoledne

němčina pro začátečníky
němčina pro pokročilé
náboženství - mladší děti
němčina pro začátečníky
němčina pro pokročilé
náboženství - starší děti
náboženství - Jílové
internetová kavárna pro seniory
zkouška schóly
náboženství - starší děti
3. v měsíci - setkání rodin
příprava na svátost biřmování
setkávání rodin v Jílovém
výpůjční doba knihovny

U. Wicklein
A. Fibichová
U. Wicklein
E. Kuncová
P. F. Jirásek
L. Herich
V. Novotný
M. Jirásková
P. F. Jirásek
P. F. Jirásek
K. Macoun

Nejdůležitější informace z jednotlivých činností:
Schóla: Členové schóly (3–6) se setkávají téměř pravidelně každou
středu na zkoušce a následně zpívají a hrají při adoraci. V neděli večer se
setkávají před mší svatou a pak zpívají při mši. Loni nacvičili rozšířené adventní pásmo, které před vánoci zazpívali a jeli pak ještě do kostela v Ústí
nad Labem Střekov.
Internetová kavárna pro seniory: Probíhá od 1. června každou středu
v čase od 17:10 do 18:30. Je provozována díky podpoře Krajského úřadu
Ústeckého kraje a Farního úřadu v Děčíně-Podmoklech v prostorách farní
knihovny. Kavárny se v letošním roce (do 2. 11. 2005) účastní v průměru
3 senioři denně, celkem se zde střídá 16 zájemců. V kavárně je k dispozici
lektor, který seznamuje zájemce s prací s počítačem a internetem a odpovídá na dotazy zájemců.
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Kurz Němčiny pro začátečníky a pokročilé: Začal v květnu. Lektorkou je frau Ursula Wicklein z Drážďan. Kurz probíhá každé pondělí a úterý
(mimo státních svátků v obou zemích) od 17:00 do 18:30 pro začátečníky
a od 19:00 do 20:30 pro pokročilé. Účastní se ho rámcově 10 zájemců. Kurz
je zaměřen na konverzaci.
Farní knihovna: Výpůjční doba je v neděli po mši svaté, popř. kdykoliv
po domluvě. Všechny knihy jsou tématicky rozděleny. Do elektronického
evidenčního a vyhledávacího systému bylo do konce roku 2005 prozatím
zařazeno 1391 knih. Pokračuje se s vybavováním knih knižními lístky, razítkováním. O půjčování knížek je rostoucí zájem, audiokazety jsou přehledně zařazeny v nové poličce a je rovněž možno si je vypůjčit.

Výuka náboženství: Výuka náboženství pro děti mladšího školního věku probíhá pod vedením Mgr. A. Fibichové čtvrtým rokem. V prvních třech
letech se počet dětí pohyboval v rozpětí od 3-5. V letošním roce jich pravidelně dochází 6-7.
Skladba hodin: Jednoduchý výklad, práce s učebnicí a pracovním listem
s tajenkami a doplňovačkami, videoprojekce, tvorba vlastních tématických
obrázků či jiných výrobků, zpívání s kytarou, hry a soutěže.
Obecná témata jednotlivých ročníků:
F 1. rok - přípravný: Bůh stvořil náš svět (slunce, rostliny...); Bůh mě má
rád; uvědomuji si, co je správné a co špatné; základní informace o církevním roce.
F 2. rok - Prohloubení témat prvního ročníku: Církev; církevní společenství; Svatá rodina; Velikonoce; Panna Marie.
F 3. rok - Seznamování se základními příběhy Starého zákona (Adam
a Eva, Kain a Ábel, Noemova archa...); modlitba + Otčenáš; Svatá rodina; chléb, hostie, první přijímání; Velikonoce - svatý týden; Panna Marie.
F 4. rok - Desatero; svátost smíření; první přijímání; mše svatá; Eucharistie.
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Výuce náboženství se dále věnují paní učitelky E. Kuncová a M. Jirásková. Děti se z časových důvodů musely rozdělit na 2 skupinky, každá skupinka má 3 děti. Učí se podle učebnice pro 6. třídu, doplněné pracovními
listy, doporučené katechetickým střediskem v Litoměřicích. Téma: Společně objevujeme víru. Výuka se orientuje na liturgickém církevním roku,
propracovává se práce s biblí. Hodiny jsou doplněné různými soutěžemi
a hrami k upevňování základních znalostí.
Dále probíhá na škole Na stráni Povídání o bibli – 2 děti z 2. třídy. Jako
osnovy hodiny se používá Omalovánek z bible.
Hodiny náboženství v Jílovém vede P. František Jirásek. Zúčastňuje se
5-6 dětí.

Přípravy na přijetí svátostí:
Průběžně probíhají katecheze před přijetím svátostí křtu.
V roce 2004 bylo 10 křtů dětí, 1 svátost manželství, 9 pohřbů.
V roce 2005 bylo 8 křtů dětí a 2 křty dospělých, 1 svátost manželství,
9 pohřbů.
Některé katecheze se uskutečnily v naší farnosti, ale svátost byla udělena
jinde.
V současné době probíhá příprava na svátost biřmování.
Během 2 let došlo k celé řadě pastoračních hovorů, které je těžko statisticky podchytit.

Zprávy o hospodaření v roce 2004-2005
Měsíc
roku
2004

Sbírky
Vybráno
Podmokly
Jílové

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
Součet

7 781 Kč 1 578 Kč
6 272 Kč 1 915 Kč
6 837 Kč 1 446 Kč
5 732 Kč 1 212 Kč
4 978 Kč 1 427 Kč
8 564 Kč 1 792 Kč
6 507 Kč 1 342 Kč
7 299 Kč 2 632 Kč
84 339 Kč 20 865 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

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
2 100 Kč
1 453 Kč
23 917 Kč

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
Na biblické dílo
Na diecézi
-
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Sbírky
Vybráno
Podmokly
Jílové

Měsíc
roku
2005

Leden
Únor
Březen

16 373 Kč
6 183 Kč
5 276 Kč

Duben

7 417 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

8 358 Kč
5 859 Kč
5 834 Kč
7 496 Kč
5 509 Kč
6 844 Kč
Kč
Kč
79 649 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

3 678 Kč 11 000 Kč Na záplavy v Asii
1 687 Kč 3 400 Kč Svatopetrský haléř
1 907 Kč
0 Kč 2 820 Kč Na obrázek P. Marie na Jalůvčí
1 583 Kč
2 600 Kč Na bohoslovce
1 802 Kč 2 330 Kč Na opravy kostelů
1 319 Kč 2 310 Kč Na potřeby diecéze
1 427 Kč
0 Kč 1 635 Kč
0 Kč 1 978 Kč 2 050 Kč Na diecézní charitu
1 374 Kč 5 000 Kč Na misie
Kč
Kč Kč
Kč 19 736 Kč 31 510 Kč -

f
S Farní radou se loučí:
jméno
P. František Jirásek
Jiří Málek
Jaroslava Škodová
Milada Altnerová
Jindřich Macoun
Rudolf Sticha

funkce
Předseda Farní rady
Místopředseda
Zapisovatelka
Člen
Člen
Člen

a nově zvoleným přejí hodně úspěchů po následující dva roky.

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 2005
1. ledna
5. února
Rok 2006
7. května
4. června
2. července
1. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. března
6. srpna
5. listopadu

4. prosince
2. dubna
3. září
3. prosince

vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Pozor: 10. prosince 2005 končí staré jízdní řády!
strana 8

Zprávy z farnosti 12/2005, ročník X.

Dìèín

-

Podmokly

Děčín hlavní nádr.
Čertova Voda
Dolní Žleb

13:08 14:00 Dolní Žleb
13:18 14:10 Čertova Voda
13:23 14:15 Děčín hlavní nádr.

14:18 16:00 17:23
14:23 16:05 17:28
14:33 16:15 17:38

Øeknìte známým a pojeïte s námi!

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2005

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen

16 373 Kč
6 183 Kč
5 276 Kč

3 678 Kč
1 687 Kč
1 907 Kč

Duben

7 417 Kč

1 583 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

8 358 Kč
5 859 Kč
5 834 Kč
7 496 Kč
6 045 Kč
10 808 Kč
0 Kč
0 Kč

1 802 Kč
1 319 Kč
1 427 Kč
1 635 Kč
2 288 Kč
2 410 Kč
0 Kč
0 Kč

11 000 Kč
3 400 Kč
0 Kč
2 820 Kč
2 600 Kč
2 330 Kč
2 310 Kč
0 Kč
0 Kč
2 050 Kč
5 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

79 649 Kč

19 736 Kč

31 510 Kč

Účel
Na záplavy v Asii
Svatopetrský haléř
Na obrázek P. Marie na Jalůvčí
Na bohoslovce
Na opravy kostelů
Na potřeby diecéze

Na diecézní charitu
Na misie
Na biblické dílo

R. S.

U
Credo
. . . ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. . .
(27. pokračování)

A teď si otevřeme Písmo a podívejme se, co k tomuto říká sv. Pavel ve
svém listě Soluňanům:
„Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž
abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás,
abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním“ (1 Te 5, 9 - 10).
Tohle by mělo vytvořit jakýsi základ. Prostě to, že Bůh nás, křesťany, ty,
kteří v něho uvěřili, neurčil tomu, abychom se někde ztratili v nicotě, ale
k tomu, abychom získali spásu skrze Pána Ježíše Krista. Tohle je základní:
Zprávy z farnost 12/2005, ročník X.
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že křesťan, který přijal Krista, je určen ke spáse. Že tedy cíl, kterého bychom měli dosáhnout, je spása. A co je to spása, je především v tom úryvku
jasně vysvětleno.
Když tohle trochu domyslíme, pak si přestaneme svou spásu dávat až za
hranici smrti. To je pro naše uvažování velice důležité. Spása je něco, co
začíná už teď, a není přerušena ani smrtí, takže se dovrší až potom, až za
hranicí smrti. Tohle je velice důležité: už teď, když přijímám Krista svou
vírou a křtem, se moje záchrana začíná uskutečňovat. A protože je to záchrana Boží a ne lidská, není přerušena ani smrtí. Jestliže tedy věřím, že
jsem vykoupen, pak věřím, i v těla vzkříšení. Kdybych nevěděl o vykoupení
teď, tady, vůbec nic, tak bych asi těžko pochopil, co je to naděje, která je
v budoucnosti. To je první věc.
Druhá věc je formulace „těla vzkříšení“. To je formulace velmi jednoduchá, ale může člověka zavádět. Může se nám zdát, že na konci, po Kristově
druhém příchodu, se vrátíme do stavu, v jakém jsme byli teď. Tohle by byl
základní omyl! My se nikam vracet nebudeme, cesta k Bohu vlastně žádné
vracení nesnáší. Jestliže jsme už teď spasení a jestliže se má naše spása dál
rozvinout i za tou hranicí smrti, znamená to, že tam nemůže v žádném případě jít o nějaké opakování toho, co už tu bylo, ale že tam existuje skutečnost další a tedy nějak rozdílná a nějak bohatší.
Snad si na tomto místě mohu dovolit malé vybočení k úvaze na téma
smrt. Ta přestala být v dnešní společnosti chápána jako součást života, ale
je brána jako nepříjemný konec, za kterým už nic není. Dříve díky křesťanskému názoru v Evropě měla smrt pozitivní vyústění - alespoň možné - a to
setkání s Bohem. To dnes pro velkou část populace odpadlo, smrtí se pro
tyto lidi nic neotevírá. Není tam nic, nač by se člověk mohl těšit. Člověk
ztratil smysl pro jakoukoliv pozitivní hodnotu ve smrti. Z tohoto důvodu
začíná člověk smrt vytěsňovat na okraj svého zájmu, odstraňuje něco, co je
mu nepříjemné. Psychologicky člověk přesouvá otázku smrti z kontrolovatelné sféry vědomí do nekontrolovatelné sféry podvědomí, což není dobré.
Následkem toho se člověk přípravou na smrt nezabývá a ve stáří může dojít
k určitým nervovým poruchám právě proto, že se tématem smrti vůbec nezabýval.
Přesto mnozí lidé na smrt myslí a hledají určité řešení. Ti kdo nepřijímají spásu a zvěst evangelia o životě u Boha, řešení vidí především v reinkarnaci (převtělování) a do určité míry ve výzkumech profesora Moodyho.
Moody pomohl řadě lidí k přípravě na smrt. Jím popisovaný světlý tunel,
setkání se známými, skutečně může člověka povzbudit. Ale je třeba si uvědomit, že popisované jevy jsou pořád ještě před nevratným prahem smrti.
Tedy tyto zkušenosti klinické smrti nevypovídají nic o situaci za onou nevratnou „čarou“. Druhá věc je, že v těchto zkušenostech je člověku něco
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velmi blízkého - setkání s jeho příbuznými a přáteli. Víme však, že to člověku nemůže stačit. V takto pojatém pohledu chybí vlastně vědomí Spasitele - Ježíše Krista. On jediný je schopen nám pomoci, překonat naši osamocenost. (Další věc je, že se nedají zcela vyvrátit ani námitky psychologů,
že popisované zážitky jsou projevem podvědomí.)
Větší ohlas než Moody má učení o reinkarnaci. Evropská představa
o převtělování je odlišná od představy indické. Evropská představa o „životě“ po smrti je jednoduše řečeno: „aby to bylo tak, jak si to člověk představuje“. Člověk bere život jako určitou absolutní kladnou hodnotu, ke které by se rád vrátil. Proto evropské uvažování o reinkarnaci je postaveno na
této představě. A to je z psychologického hlediska důvod, proč je reinkarnace tak oblíbená. Evropské chápání reinkarnace je projekcí lidského přání
užít si života co nejdéle, tedy opakovaně. Člověk si nedovede představit, co
bude po smrti, a ze svých sil je před aktem smrti naprosto bezradný. Hledá,
kudy by našel východisko. Proč by dobře zajištěný důchodce (třeba v SRN)
měl toužit po tom, aby po smrti nic nebylo a nebo na druhé straně po záchraně Ježíšem? On je spokojený a rád si takový život zopakuje. Na všechno stačí sám! Přitom podvědomě může toužit po lepším životě, ve kterém
opraví chyby, kterých se zde nyní dopustil. To jistě není všechno, ale lze
předpokládat, že se takovéto pohledy v reinkarnačních představách mohou
uplatňovat.
Převtělování v podání indickém je něco jiného. Tam to souvisí s hříchem
a odplatou - další převtělení je určováno kvalitou nynějšího života a vlastně
ta další existence je spíše trestem. Jestliže člověk žije špatně, tak mu „hrozí“ několik dalších životů. Cílem je, aby koloběh životů byl co nejkratší,
aby člověk mohl „splynout s univerzem“. Evropské představy sledují
„osobní cíle“, zachování osobní identity, ať už v životě vzkříšeného člověka
nebo v nějakém dalším životě, zatímco cíl indického směru je vlastně neosobní - ztráta lidské identity, ono rozplynutí se v univerzu.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S. a dalších informátorů
F

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! - Chcete, aby vám bylo při mši svaté
tepleji? - Vpředu POD ŽIDLEMI je VYTÁPĚNÁ PODLAHA! Samo-
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zřejmě, že to nebude jako u kamen, ale ohřejete si boty a při klečení na
podlaze pocítíte teplo i na kolenou.
Bohoslužba - Na svátek sv. Františka Xaverského, to je v sobotu 3. prosince, bude sloužena v Bělé u Děčína od 16:00 mše svatá v kostele zasvěceném tomuto patronu. Tato mše svatá bude zde sloužena prvně po
více jak 40 letech.
Křeslo pro hosta - Druhý pátek měsíce prosince (9.) v 19:00 bude naším hostem P. Beno Beneš SDB z komunity salesiánů v Teplicích. Bude
hovořit o kardinálu Štěpánu Trochtovi. Jste zváni i se svými známými!
Mše svaté v okolí - Na našich webových stránkách jsem před časem
uvedl časy mší svatých v okolí a počítal, že se ozvete, abych mohl přidat
další, případně aktualizoval stávající…
Další informace - navštivte stránky: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz ...

U
Věroměr
Max Kašparů
(9 pokračování)

9. kapitola

Dvojí umění
Bohatý bagdádský kalif nařídil svému vezírovi, aby sepsal jmenný seznam všech hlupáků v říši. Když druhý den vezír seznam přinesl a kalif
v něm četl, zůstal zaražený. Mezi zapsanými našel i svoje jméno. „Jak si to
můžeš dovolit? Mne dát na seznam hlupáků?“ ohradil se. Na to vezír odpověděl: „Vaše veličenstvo, včera jste tady měl na audienci cizí kupce, které
jste vůbec neznal. Dal jste jim mnoho peněz a požádal je, aby vám za ně
koupili koně. Veličenstvo, to byli cizí a neznámí lidé. Sebrali peníze a nikdy se už nevrátí.“ Tím chtěl kalifovi říci, jakou jen udělal hloupost. Ale
kalif se nedal vyvést z rovnováhy a odpověděl: „A co když se vrátí?“
„V tom případě vyškrtnu vaše jméno, kalife, a napíšu tam jména jejich.“
Tím chtěl zase říci, že pokud se kupci s tolika penězi vrátí, patří na seznam
hlupáků oni. Není umění jen brát, je také umění darovat. A neplatí to jen
v oblasti darování a přijímání věcí.
Jak nám dělá dobře, když nás někdo pochválí, jak rádi pochvalu přijmeme. A když nás náhodou někdo nepochválí, jsme v tu chvíli jako vezír a píšeme dotyčného na seznam hlupáků. Horší je to v případě, kdy bychom my
měli pochválit toho druhého, uznat jeho kvality. To už s darem pochvaly
nespěcháme.
Na historku o kalifovi jsem si vzpomněl, když mi můj přítel jednou vyprávěl příběh, který se stal u nich v rodině. Jeho malí kluci už věděli, že
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Mikuláš s čertem, kteří chodí nadělovat dárky a strašit neposlušné děti, jsou
tatínek se sousedem v převlečení. I rozhodli se hoši, že se 5. prosince taky
převlečou a půjdou podarovat a vystrašit babičku na druhý konec obce. Přípravy byly dlouhé, maskování dokonalé a v košíku balíček sladkostí. Zazvonili u dveří a dříve, než mohl čert babičku vystrašit a Mikuláš ji obdarovat, babička zvolala: „Ale kluci, to jste vy? Já vás hned poznala!“ V tu
chvíli bylo po radosti. Když potom Mikuláš daroval babičce sladkosti, a ta
mu je vrátila s tím, že je nemůže jíst, protože má cukrovku, bylo zklamání
dokonalé. Babička neuměla přijmout dětskou hru.
Někdy se mylně domníváme, že uměním je jen něco darovat. Ano, je to
umění. Jsou lidé, kteří darovat nedovedou. A to na nich nikdo nežádá ani
majetek ani jiné vzácnosti. Nedovedou dát prostě nic. Ani úsměv, ani radu,
nedají vám ani pokoj. A přesto by je to nic nestálo. Stejným uměním je na
druhé straně také schopnost přijímat a dělat radost dárci.
Neexistují však jen dary materiální, tedy dary na úrovni člověk – hmota.
Jsou také dary, které si lidé věnují na úrovni člověk – člověk, a ty nelze
hodnotit penězi. Mám na mysli třeba lásku. Ve svatebním obřadu, když si
ženich a nevěsta udělují svátost manželství, říkají nejprve vzájemně, že se
sobě odevzdávají, a potom, že přijímají toho druhého na celý život. Tedy
dvě důležitá slovy. Odevzdat a přijmout. Nelze totiž přijmout druhého člověka dříve, než se mu sám odevzdám. Dříve než rodička přijme svoje dítě,
měla by se mu odevzdat jako matka. Naučit se v mezilidských vztazích tomuto krásnému umění je předpokladem hlubokého vzájemného obdarování
a radosti ze života.
Křesťan ovšem nežije jen na úrovních člověk – hmota nebo člověk –
člověk, ale také na rovině člověk – Bůh. Má-li zakusit toto vzájemné obdarování, třeba při přijímání eucharistie, měl by se umět před přijímáním odevzdávat. Bůh je v tomto vztahu, ať mi teologové odpustí ten výraz, velkorysý kavalír, který k člověku přistupuje vždy jako dárce. Daroval lidem Zemi
a život jako Stvořitel, spásu jako Vykupitel a zůstává s námi trvale také jako dárce Posvětitel. Jeho vztah k nám je jednoznačný.
Jiná je ovšem situace našeho vztahu k Bohu. Jako příklad uvedu právě
samotné svaté přijímání při mši svaté. Je to opět Bůh, který se člověku cele
daruje, aby ho následně přijal nejen jako obdarovaného, ale také jako přijatého. A co člověk? Uvažovali jste někdy před svatým přijímáním o tomto
vzájemném vztahu? Řekli jste Bohu, že jdete jeho Syna nejen přijmout, ale
že se mu jdete před přijímáním také odevzdat? Podle našeho Věroměru je
víra živá za předpokladu živého vztahu. Živý vztah zase nutně předpokládá
vzájemné darování i přijetí z obou stran. Postoj ze strany Boha znáš. Jak je
to s postojem tvým?
(pokračování příště)
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Přehled mší sv. a kulturních akcí přes vánoce 2005
Kdy

24. 12.
Sobota

25. 12.
Neděle
26. 12.
Pondělí
27. 12.
Úterý
28. 12.
Středa
29. 12.
Čtvrtek
30. 12.
Pátek
31. 12.
Sobota
01. 01.
2006
Neděle
Pozn.:

Od
kolika
*
*
kostel sv. Františka - Podmokly
Štědrý den
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
*
*
16:00 22:00
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
*
20:00
Vigilie Slavnosti
kostel Povýšení sv. Kříže
16:00
*
Narození Páně
kostel sv. Václava a Blažeje
*
24:00
kos. Stětí sv. J. Křtitele - Těchlovice
*
22:00
8:30 17:30
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
10:30
*
kostel Povýšení sv. Kříže
10:00
*
Slavnost Narození Páně
kostel sv. Václava a Blažeje
8:00
*
kostel Nanebevzetí P. M. - Arnoltice
*
14:00
8:00
*
Svátek svatého Štěpána,
kostel sv. Františka - Podmokly
prvomučedníka
kostel Povýšení sv. Kříže
*
18:00
*
17:00
Svátek sv. Jana,
kostel sv. Františka - Podmokly
apoštola a evangelisty
kostel Povýšení sv. Kříže
*
18:00
8:00
*
Svátek sv. Mláďátek,
kostel sv. Františka - Podmokly
mučedníků
kostel Povýšení sv. Kříže
*
18:00
*
17:00
Pátý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Narození Páně
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
*
17:30
*
17:00
Svátek svaté Rodiny Ježíše,
kostel sv. Františka - Podmokly
Marie a Josefa
kostel sv. Václava a Blažeje
*
18:00
*
17:00
Sedmý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
*
18:00
8:30 17:30
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
10:30
*
Slavnost Matky Boží,
kostel Povýšení sv. Kříže
10:00
*
Panny Marie
kostel sv. Václava a Blažeje
8:00
*
kostel Nanebevzetí P. M. - Arnoltice
*
14:00
Na Štědrý den je mše sv. v 16:00 určena hlavně pro děti a starší osoby
Na Silvestra (31. 12.) po mši sv. bude děkovná pobožnost na závěr roku
Co

Kde

F 04. 12. 2005 16:00 – Jílové, kostel Nejsvětější Trojice - adventní koncert Renaty Vrátné, která je členkou operního souboru Národního divadla v Praze,
spolu s ní zazpívá Renata Jandová, na varhany je doprovodí Jan Frank
F 18. 12. 2005 17:30 – Jílové, kostel Nejsvětější Trojice - adventní koncert Jílovského komorního sboru
F 25. 12. 2004 14:30 – u sv. Františka - Vánoční koncert dětí BŘEZIŇÁČEK
F 25. 12. 2005 17:30 – Jílové, kostel Nejsvětější Trojice - Česká mše vánoční
J. J. Ryby pod taktovkou Miloše Boka
F mohou nastat změny a tak prosím sledujte vývěsky v kostele!

U
·

Hodina mluvnice: „Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ „Kdo, já?“ „Výborně,
Pepíčku.“
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·

Pepíček nabídl tetě bonbón. Potom se jí ptal: „Teto, chutnal ti ten bonbón? „Ano, byl dobrý, Pepíčku.“ „No, vidíš a náš Puňta ho vyplivl.“
· Učitel vysvětluje žákům, co je to lítost: „Tak co, Pavlíku, co se tě
zmocní, když provedeš něco nesprávného?“ „Prosím, to se mě zmocní můj
otec a dá mi výprask.“
· Neodbytný hoch praví dívce, kterou náhodně potkal a tuze se mu líbí:
„chtěl bych ti zavolat.“ „Fajn, moje číslo je v telefonním seznamu.“ „Ale
nevím, jak se jmenuješ.“ „To nevadí, jméno je tam taky.“

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
úterý
středa
čtvrtek

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

věk
mladší děti
starší děti
starší děti

vyučující
Andrea Fibichová
Eva Kuncová
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
30. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

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

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

jmenován titulárním biskupem (1996)
jmenován titulárním biskupem (1996)
biskupské svěcení (1992)
jmenován tit. arcibiskupem (1992)
svátek
jmenován titulárním biskupem (1982)
jmenován diecézním biskupem (1989)
jmenován biskupem (2003)
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„Píše se po R vždy tvrdé Y?“ „Ne, například ve slově rohlík se po R píše O!“

U
Naše předsevzetí do nového roku:

Budu aktivní ve své farnosti!

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
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
každou středu od 18:30 na faře - nácvik zpěvu
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

U
Setkávání v Jílovém
¨ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba

a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
*)

08:30
08:00

17:30
17:00

08:00
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 1. 1. 2006, 1. neděli nového roku ç

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