Zprávy
z farnosti

01/2006


      
      



        
      
      

      
      
       


     
       



Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, ( 412 531 582
e-mail: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz, web: http://sweb.cz/RKF.DC.Podmokly/

Dìèín

-

Podmokly

Křeslo pro hosta
Jak setkání probíhalo, jaká byla účast, jak se líbilo, bude pokračování?
Samé otázky - žádný příspěvek...

R. S.

.
Vánoce přinášejí i frustraci aneb jak je vidí psycholog
Vánoce se svými nároky přinášejí i frustraci

Vánoce se svými obrovskými nároky přinášejí frustraci všem, kteří mají
na starost uspořádání jejich oslav: tedy především dospělým a rodičům.
Dohodnout se, jak budeme Vánoce slavit, může být velkým problémem.
Nejenže neexistuje objektivní pohled na to, co je správná oslava, ale především právě kolem Vánoc máme často své jedinečné niterné představy, které
bychom rádi naplnili. Zde může být veliký rozdíl, jak mezi jednotlivými
rodinami, tak mezi muži a ženami.
Vánoční stres – skutečnost

Skutečnost je neúprosná: nejen podle statistik, ale i podle klinické zkušenosti vánoční stres existuje a pro někoho může být neunesitelnou zátěží.
Kolem Vánoc přibývá např. depresivních problémů se všemi nebezpečími,
které k nim patří.
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Jak se kolem Vánoc vypořádat se zvýšenou nervozitou, konflikty
a hádkami?

Především je třeba vědět, že doba, kterou považujeme za dětsky pohádkovou, je nabitá různými složitými úkoly, které se netýkají jenom nás osobně. Každý, koho potkáváme, má před sebou stejný úkol - připravit hezké
Vánoce. Pokud se těchto lidí sejde 10 milionů v republice, je zřejmé, že
musí docházet i ke konfliktům. Prvním a základním krokem je tedy uvědomit si, že jsme na tom všichni stejně a že tak, jak jsem já uspěchaný a možná nervózní, tak prožívají předvánoční stres i všichni ostatní.
Jak slavit rodinné svátky v rodině, kde jsou vztahy pod bodem mrazu?

Úsporně. Jak v oblasti materiální, tak vztahové a emoční. Kdybychom
slavili Vánoce s neznámými lidmi, také by naše projevy byly úsporné
a přesto bychom takovou vánoční oslavu dokázali uskutečnit. Pokusme se,
aby oslava v rodině, jejíž vztahy nejsou dobré, byla úsporně slušná a korektní. Kdybychom se pokoušeli o víc, patrně by vznikl prostor pro naše
dávné rozepře.
Když přijde Štědrý den, jsem k „nesnesení“. Co s tím?

Když přijde Štědrý den, jsem k „nesnesení“. Vše mi vadí, ještě máme
doma 16-tiletého syna, chtěla bych pro něho a manžela vytvořit pohodu,
opak je pravdou. Po celý rok jsem celkem v pohodě.
Zkuste manželovi a synovi předem říci, že se blíží Vánoce a že budete
k „nesnesení“. Že to nejspíš patří k vašim Vánocům, že tím nemyslíte nic
zlého a že je to pro vás samotnou těžké. To, co se nebojíme pojmenovat,
i když se to ve své podstatě nezmění, společně snáze uneseme.
Co je ne/důležité na dárcích...

Dárky jsou jenom zástupným symbolem naší neschopnosti vyjádřit, že
máme někoho rádi. Z tohoto pohledu je naprosto jedno, co dostaneme. Důležité je, že si na nás někdo vzpomněl. Pokud se nám dárek líbí, je to
k tomu šlehačka na dortu.
Co s pocitem, že nezažíváme „ideál Vánoc“?

Ideálu Vánoc nedostačuje nikdo. Dokonce mu nedostačují ani výlohy
našich obchodních domů. Přesto i pro člověka, jenž o Vánocích neslaví
Kristovy narozeniny, jsou tyto svátky výzvou. Možná, že je to jediný čas
v roce, kdy jsme, pod negativním pocitem uštvanosti, schopni a ochotni se
alespoň na chvíli zamyslet o základních otázkách lidství. Otázky na to, kdo
jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme, si mnozí z nás kladli v době
dospívání. V dospělosti nás tyto důležité otázky napadají alespoň kolem
Vánoc.
Zprávy z farnosti 01/2006, ročník XI.
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Co může být přínosem Vánoc pro člověka dnes?

Pokud o Vánocích neslavíte narozeniny významné bytosti, může být
užitečné vzít si tento svátek jako zástupný symbol všech ostatních svátků.
Pro někoho to může být slunovrat, pro jiného vietnamský nový rok, ale pro
všechny doba, v níž přemýšlíme nad světem a svém postavení v něm. Že
toto přemýšlení může být sentimentální i depresivní, už asi všichni víme.
Jak by se měly prožívat Vánoce z křesťanského úhlu pohledu?

Myslím, že my křesťané narozdíl od nevěřících máme zásadní výhodu:
víme, co slavíme. I když se nám oslava Vánoc z našeho lidského pohledu
nezdaří, víme, že to podstatné je pro nás pro všechny někde za obzorem, ke
kterému jdeme.
Jak se z Vánoc nezbláznit?

Pokusit se uvědomit, že v životě jsou důležitější věci než Vánoce.
podle internetového rozhovoru „Jak se nezbláznit z Vánoc“ s PhDr. Petrem Goldmannem

U
Okénko do knihovny

&

autor:
Philip Yancey
název:
Proč se obtěžovat s církví?
z obsahu:
Svatý Jan od Kříže napsal: „Ctnostná duše, která je sama, je jako osamocený žhavý uhlík. Bude spíš chladnout, než aby se znovu rozhořel.“
Křesťanství není čistě intelektuální, vnitřní víra. Je možné ho prožívat jen
ve společenství. Někde hluboko vnímám, že církev obsahuje něco, co zoufale potřebuji. Kdykoli na nějaký čas církev opustím, zjišťuji, že tím trpím
já. Moje víra ochabuje a znovu kolem mě narůstá tvrdá skořápka bez lásky.
Chladnu, místo abych se rozhoříval.
Boží rodina – tento obraz církve používám s pocitem jistoty, protože ho
používá i Bible. Věřím však, že představa církve jako rodiny má dnes
vzhledem ke změnám ve společnosti ještě větší význam než v biblických
dobách. Někdy si říkám, že Bůh vymyslel lidskou instituci rodiny jako cvičiště, kde nás připravuje na to, jak bychom se k sobě měli chovat i v jiných
institucích. Rodiny nejlépe fungují tak, když místo aby své odlišnosti retušovali, oslavují je. Zdravá rodina posiluje nejslabší členy rodiny, aniž by
oslabovala silné. Rodina je lidskou institucí, u které nemáme na vybranou.
Prostě se do ní narodíme, takže jsme nedobrovolně spojeni se směsicí
zvláštních a rozdílných lidí. Církev volá k dalšímu kroku: dobrovolně se
rozhodnout spojit se s podivnou směsicí kvůli společnému poutu v Ježíši
Kristu.

&

připravila M. J.
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&
Knihovna je 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). Seznam knih naleznete na našem webu.

&

Farní rada
Zpráva z voleb nové farní rady
Volby probíhaly v neděli 11. a 18. prosince 2005 před
a po ranní i večerní mši svaté. Jaká byla účast na volbách?
Dá se říci, že jako obvykle, ne příliš vysoká... Ze zápisu
volební komise jsme sestavili přehlednou tabulku, kde
naleznete některé podrobnosti.
Kandidát
Herich Lukáš
Kolář Martin
Macoun Jindřich
Málek Jiří
Musil Antonín
Polívka Lumír
Sticha Rudolf
Stichová Ludmila
Škodová Jaroslava

Narozen
1977
1972
1974
1948
1958
1938
1949
1954
1967

Povolání
obchodní zástupce
právník
sociální pracovník
autodopravce
technik dopravy
důchodce
pracovník radiokomunikací
v domácnosti
tajemnice ve škole

Počet hlasů
7
16
11
3
20
2
9
11
20

A nyní to hlavní. Z výsledku voleb a k přihlédnutí k zastoupení mladé
generace a žen ve Farní radě, P. František jmenoval novou Farní radu ve
složení:
Jméno
P. František Jirásek
Lukáš Herich
Martin Kolář
Jindřich Macoun
Antonín Musil
Ludmila Stichová
Jaroslava Škodová

Funkce
předseda Farní rady
po prvním zasedání
po prvním zasedání
po prvním zasedání
po prvním zasedání
po prvním zasedání
po prvním zasedání

Nepochybuji o tom, že své zástupce, které jste volili, neznáte, ale přesto
si je můžete připomenout na obrázcích. A aby to nebylo tak jednoduché,
jména si přiřaďte již sami :-)
Jakýpak asi bude mít Farní rada se svou farností kříž? Každopádně bychom jim jej měli pomoci nést...
Zprávy z farnosti 01/2006, ročník XI.
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První setkání nové Farní rady se uskuteční v neděli 8. ledna 2006
v 18:45 (po večerní mši svaté). To znamená, že se opět na její členy můžete
obracet s vašimi podněty a připomínkami! Dva roky jsou vám k dispozici.
Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...

Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!

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
6 450 Kč
0 Kč

1 802 Kč
1 319 Kč
1 427 Kč
1 635 Kč
2 288 Kč
2 410 Kč
1 473 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
2 600 Kč
0 Kč

Součet

86 099 Kč

21 209 Kč

34 110 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
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.
5. února
Rok 2006
1. ledna
7. května
4. června
2. července
1. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. března
6. srpna
5. listopadu

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!)
Zprávy z farnosti 01/2006, ročník XI.
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Děčín hl. nádr. 13:08 13:37 13:52 Dolní Žleb
14:10 14:38 16:02 17:26
Čertova Voda 13:18
- 14:02 Čertova Voda 14:15
- 16:07 17:31
Dolní Žleb
13:23 13:45 14:07 Děčín hl. nádr. 14:25 14:16 16:17 17:41

U
Credo
. . . VZKŘÍŠENÍ TĚLA . . .
(28. pokračování)

A jak se na smrt díval svět antický a jak se na ni dívala Bible? V platonismu bylo tělo a duše stavěny do protikladu a to, co se uznávalo, byla jediná duše, tělo bylo pokládáno za přítěž a smrt tedy za osvobození, protože se
člověk té přítěže zbavil a jeho duše se tak mohla plně rozvinout.
To byla tedy představa řecká, platónská. Pro tuto představu by ovšem
vzkříšení v tom smyslu, že by znovu přijal tělo, bylo určitě krokem zpátky.
Ale do křesťanství kus tohoto myšlení pronikl a donesl se až k nám. Bible
na druhé straně si u člověka tělo a duši nikdy neoddělovala, vždycky to
viděla naráz. Jenom si vzpomeňte na slova Geneze: „Stal se člověk duší
živou.“ Bible viděla vždycky celého člověka a jestliže člověk zemřel, přestal už existovat a jestliže se přesto o jeho další existenci, o jeho vzkříšení,
mluví, pak se stále uvažovalo o celém člověku. Byla tady zkušenost, že po
mrtvém člověku tu bývalo mrtvé tělo, ale pořád, měl-li ten vzkříšený být
živý člověk, pak to musel být skutečně člověk - a ne nějaká dušička pomyslně se pohybující - opravdový člověk. Proto tedy „těla vzkříšení“, celý
člověk je vzkříšen. Tohohle je potřeba se držet, ovšem není tím řečeno, že
bychom o duši v člověku neuvažovali.
To, co je duše v člověku, se dá přiblížit jedním názorným způsobem.
Z celé přírody je skutečným partnerem Božím jenom člověk. Jenom on je
schopen Boha oslovit a být osloven, jenom člověk je schopen vést s Bohem
dialog. Oč se liší člověk od zvířátek a ostatní živé přírody. Nejenom objemem mozku, ale něčím, co dělá člověka člověkem. A toto něco nazveme
duší. Duše je tedy to, co je s Bohem v dialogu, protože ani se psem ani
s hovádkem dialog nevedeme. S člověkem ano, tam to vzájemné oslovení
„ty“ existuje. Je tedy v člověku cosi, to ryze člověčí a není to ruka, ani noha, ani oko, ani ucho, ani nos, ani mozek a tomuto něčemu říkáme duše.
Tohle je něco, co je Bohem oslovitelné a oslovené, to, co i po smrti zůstává.
„Kristus zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu
s ním.“
Člověk tedy žije ve spojení s Kristem a ten dialog je oboustranný, je živý a pro člověka znamená záchranu. „Jsem Boží“ to znamená, že mezi
mnou a Bohem je pevná vazba a ta se neztrácí ani smrtí, protože smrtí sice
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funkce mého těla odumírají, mé tělo, jak ho znám, tady na zemi už není.
Ale to oslovitelné v člověku - to zůstává. To, co je Bohem oslovováno, žije
ve spojení s Kristem. Otázky „kde, jak, jak to vypadá?“ jsou naprosto nepřiměřené. Jsou tak nepřiměřené, jako bychom se ptali, jak vypadá vůle
a jak vypadá radost ... (my víme, jak vypadá člověk, který má radost, ale jak
vypadá radost sama o sobě, to se přece nedá vůbec říci!).
Vztah mezi člověkem a Bohem, byl-li jednou navázán, není porušen.
Proto tedy až Bůh udělá konec tomuto světu, až přijde Kristus podruhé, až
bude nová země a nové nebe, ve kterém přebývá spravedlnost, až se uskuteční to, „hle uskutečním všechno nové“, o čem mluví Apokalypsa, v tom
bude existovat i tento člověk, který je Bohu partnerem. Bude v tom existovat tím způsobem, který bude té nové situaci přiměřený. Řečeno po lidsku,
bude to člověk s tělem i duší, ale jak to bude vypadat, to nevíme. Z tohoto
dlouhého povídání si stačí zapamatovat jedno: spasen, zachráněn Kristem
pro věčnost, pro Boha, je celý člověk už tady na zemi. A ta záchrana trvá
i když umírám, i když jsem umřel, i když Kristus přijde podruhé. Ta záchrana trvá dále. Já jsem Boží. Když tohle si udržíme, pak nám všechny ty
otázky, jak to vypadá, přijdou opravdu zbytečné. Té nepředstavitelnosti se
budeme ještě věnovat, ale tohle bychom si měli jasně udržet. Ono totiž dát
v naší lidské představě dohromady obraz člověka, obraz Boží, obraz závěrečné budoucnosti - to je dost těžké, ale tohle nejpodstatnější jádro vědět
můžeme. Nakonec nám tuto naději stvrzují slova evangelia.
Credo podle P. A. Opatrného (pokračování příště)

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.

Pouť do Filipova - 13. ledna v časných ranních hodinách (4:00) bude
tradiční poutní slavnost v bazilice minor ve Filipově (Jiříkov) za účasti
našich biskupů. Pravděpodobně pojedeme opět s ústeckou farností.
F Ekumenická modlitební setkání za jednotu křesťanů - Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18. do 25. ledna. Alianční týden je podle
České evangelické aliance od 8. do 15. ledna. V Děčíně bude ekumenická bohoslužba v našem kostele (Husovo nám.) 25. ledna 2006 v 18:00.
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

F
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„Jak se rozmnožují počítačové viry?“ „Pučením.“ „???“ „Pučíš si disketu a už je to tady.“
· Na jednom zasedání jedné nejmenované farní rady byla takto hodnocena účast na nedělní mši svaté: „Minulou neděli to v našem kostele vypadalo
jako v nebi: mnozí, které jsme s jistotou očekávali, zde nebyli!“

U
Věroměr
Max Kašparů
(10. pokračování)

10. Kapitola

Všemuvěrci a taky katolíci
Moc rád bych se už konečně setkal se skutečným ateistou. Tentokrát
jsem si myslel, že jsem ho potkal. Seznámil jsem se s ním prostřednictvím
jeho dcery, která si v knihovně mé ordinace půjčovala nějakou literaturu ke
zkouškám na lékařské fakultě. Když přišel učebnice vrátit a za dceru poděkovat tatínek, poseděli jsme spolu a mimo témata o studiích, sportu a politice přišla řeč také na téma víry. Tatínek o sobě tvrdil, že je nevěřícím a vědeckým ateistou. Snažil se to doložit dnes už sice trochu vyčichlými ateistickými frázemi, ale protože nebyl ani útočný ani hloupý, jak u řady jeho
„souvěrců“ bývá, diskutoval jsem s ním rád a myslím si, že rozhovor přinesl užitek oběma. Když hovořil o své manželce a její operaci, která dopadla
naštěstí dobře, zaťukal na stůl se slovy: „Musím to zaklepat.“ Nechal jsem
jeho počínání bez komentáře, ale byl jsem trochu smutný z toho, že ani
v tomto případě jsem skutečného nevěřícího „vědeckého“ ateistu zase nepotkal.
Vezmeš-li totiž člověka, který se vydává za nevěřícího či lépe za ateistu,
a chvíli s ním budeš „třepat“, nějaké pseudonáboženství z něho vypadne.
Nejprve pověra, potom něco navíc. Čistokrevní bezvěrci jsou asi světlou
výjimkou. Pokud věří na pověry „ateisté“ klepající na dřevo, nejezdící
v pátek třináctého v měsíci autem anebo při pohledu na černou kočku plivající přes rameno, jaksi to k jejich „vyznání“ patří. Pokud k tomu přidají
ještě rady z horoskopů nebo karet, nelze k jejich světonázoru nic namítat.
Odmítají Boha, zbývá jim tedy kávová sedlina nebo virgule.
Proč tak ovšem jednají ti, kteří se vydávají za věřící katolíky, to je jiná
otázka – z oblasti poruch duševního zdraví. Těm, kteří v pondělí navštíví
mága, v úterý vědmu, ve středu převtělovače, ve čtvrtek dianetika, v pátek
si nechají posilnit auru a vyčistit čakry, v sobotu si koupí horoskop a v neděli slavnostně přijmou Eucharistii, bych doporučoval, aby co nejdříve vyhledali lékaře, nebo se studeným obkladem na hlavě hluboce uvažovali
o své tzv. křesťanské víře.
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Dìèín

-

Podmokly

Znám „zbožnou“ Moravanku, která po přijetí Eucharistie zaujme u dveří kostel jogínskou polohu a na růženci odříkává budhistické mantry. Tomu
na jedné straně říkám silné náboženství, ale na druhé straně slabá křesťanská víra. Kdo ví, jestli vůbec ještě nějaká.
V kalibraci našeho Věroměru je křesťanská víra takových „takykatolíků“ v hluboké předsmrtné agónii. U některých všemuvěrců už i po pohřbu.
(pokračování příště)

U
·

„Tati, inkoust je drahý?“ Ani moc ne.“ „A nevíš, proč se maminka tolik
rozčilovala, když jsem ho vylil na koberec?“
· Tatínek říká mamince: „Maminko, co mám s tím naším Petrem dělat?
Už zase propadl!“ Matka: „Jak ten čas utíká, minulý rok propadl 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

U
Slavnosti a svátky
1.
6.
8.

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

U
Významné dny
1.
15.
18. - 25.
31.

1.
1.
1.
1.

Světový den modliteb za mír
Den uprchlíků
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Světový den pomoci malomocným

U
Výroční dny biskupů
5.
6.
10.
11.

1. Mons. Lobkowicz
1. Mons. Škarvada
Mons. Causero
1. Mons. Causero
1. Mons. Paďour

narození (1948)
biskupské svěcení (1983)
biskupské svěcení (1993)
jmenování nunciem v České republice (2004)
biskupské svěcení (1997)
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Dìèín

13.
19.
27.
31.

1.
1.
1.
1.

-

Podmokly

Mons. Malý
Mons. Causero
Mons. Hrdlička
Mons Otčenášek
Mons. Graubner

biskupské svěcení (1997)
narození (1940)
narození (1942)
převzetí diecéze (1990)
svátek

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
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; setkání u kytary 2. a 4. So.

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle
Čtvrtek

10:30
17:30

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 29. 01. 2006, před 1. nedělí v únoru ç

Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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