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K zamyšlení…
Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu
řekl: „Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim
zabránit, aby si četli Bibli a znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani
v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Nechejme je tedy, ať
si chodí do kostela.“
„ALE připravme je o čas, aby neměli čas budovat si vztah k Ježíši Kristu.“
„Právě toto od vás chci,“ řekl ďábel. „Zabraňte jim v tom, aby byli
v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení!“
„A jak to máme udělat?“ zvolali jeho démoni.
„Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si
spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl,“ odpověděl ďábel. „Pokoušejte je,
aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. Přesvědčte jejich ženy,
aby chodily do práce a trávily tam spousty času, a jejich manžele, aby pracovali
šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít
prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou,
nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby
si na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále
zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala světská hudba. To zcela zaměstná
jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem.“ „Dbejte, aby měli na stolcích
u kávy spoustu časopisů a novin. Čtyřiadvacet hodin denně útočte na jejich
mozek zprávami. Při řízení je vyrušujte billboardy.“ „Naplňte jejich e-mailové
schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi.“ „V novinách,
časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, aby jejich
muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být nespokojení
se svými manželkami.“ „Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby
mohly v noci milovat své muže. Přidejte jim k tomu i bolesti hlavy! Pokud nedají svým manželům potřebnou lásku, začnou si ji hledat jinde. Toto jejich rodiny rychle rozbije.“ „Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení
skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby
nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí.“ „Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím
stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry,
koncerty a do kina.“ „Hlavně je pořád a neustále zaměstnávejte!“ „A až se setkají k duchovnímu společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči a klábosili,
aby tak odešli domů se špatným svědomím.“ „Naplňte jejich život spoustou
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dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. Tak budou brzy na všechno
sami a kvůli těmto dobrým věcem obětují své zdraví a rodinu.“
„TO ZABERE! Bude to fungovat!“ „To byl ale plán!“
Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli křesťané stále víc
a více zaměstnaní a uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo
času na svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas druhým říci o tom, že Ježíš
má moc změnit život.
Uspěl ďábel v tomto plánu? Posuďte sami.
Znamená být „ZANEPRÁZDNĚNÝ“ být otrokem ďábla?
nevím přesně ze které knihy je úryvek, ale myslím, že to nemusí vadit..., R. S.

.
Vánoční dárky
Vybrat dárek je mnohdy problém. Ale nejen to. Problémem může být
i dar přijmout. Dary jsou totiž jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu
cosi dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v čin.
Dar může znamenat i úplatek. Úplatek je nepravda: tváří se jako dar, ale
je to ve skutečnosti cena, kterou člověk platí za to, co chce získat. I dar z vděčnosti může být jakýmsi druhem úplatku, který je placen dodatečně. Může jít
o závazek do budoucnosti. Říká se jím: „Dobře jsi mi posloužil, tady za to něco
máš, a až tě budu opět potřebovat, vzpomeneš si jistě, co jsem ti dal“.
Podělení se o radost a užitek. Krásným a obšťastňujícím darem může být,
pokud se s někým, komu nejsem nic dlužen, podělím o to, co sám mám. Dělím
se tak o radost, případně o užitek z toho, co vlastním, aniž chci něco získat. Takový dar je opravdu svobodný a obdarovaného nechce a nemá spoutat. A konečně dar v nouzi, kdy se dělíme o to, čeho má jeden více a druhý méně, je
uznáním potřebnosti a rovné důstojnosti všech lidí.
A jak je to s dary o Vánocích? O Vánocích existují jak dary z povinnosti
(„Co by si o mně pomyslel?“), tak dary vyžadované („Ukaž mi svou lásku!“),
dále dary, jakožto výměnný obchod („Jsou naše vzájemné dary stejně hodnotné?“) a dary z vypočítavosti (ty jsou vánoční variantou úplatku). Také existují
dary, které mají reprezentovat dárce bez ohledu na pocity obdarovaného („Podívejte se, co jsem mu dal! Jak jsem dobrý!“). A konečně existují i dárky, které
jsou projevem lásky - tedy dělením se a sdílením toho, co nás těší a co přináší
užitek.
Dary zviditelňují vztahy. Říká se, že Vánoce jsou svátky (dětské) radosti.
Lidem přirozeně dárky dělají radost. Někdy ale podlehneme představě, že platí
jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není tomu tak! Dárek není jen věc, která má určitou hodnotu. Dárek je především osobní poselství, které říká „mám tě rád“. A něco takového se penězi vyjádřit nedá. V dárku totiž
dáváme sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom o Vánocích měli
zažít.
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Dárek nad dárky: jistota. Dárek nad dárky je pro děti jistota, že máme rádi
nejen je, ale že se máme rádi i my dospělí kolem nich. Takovýto dárek citové
jistoty se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.
Nestydět se za projev lásky. Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská
srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem.
Tip pro rodiče. Děti toho velice mnoho dostávají. Naskýtá se tak příležitost, aby se také samy učily dávat. Aby mohly zakoušet radost a uspokojení
z toho, že mohou někomu udělat něco dobrého jen z vděčnosti za to, co samy
z lásky a bez zásluh přijaly. Je to jedinečná příležitost učit děti překonávat sobectví osobní, rodinné, skupinové, národní...
Na co o Vánocích nezapomenout? Ani při všech vánočních starostech
a radostech, bychom neměli na něco zapomenout: o Vánocích se po celém
světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy, před dvěma tisíci lety, vstoupil do
lidských dějin někdo zcela jedinečný, vzácný, a už z nich neodešel.
podle Mons. Ing. A. Opatrného, Th.D a Prof. PhDr. Z. Matějčka, CSc.,
celé na http://www.vira.cz/index1.php?sel_id=615

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Vlastimil Pilný
název:
Svádivá lejdy
z obsahu: Dějiny první lavice
Naše farnost je velice živá: kurz hubnutí pro ženy, háčkování, zdravý životní styl, cvičení dětí v předškolním věku – to je jen část dění ve Farním
domě. Vyučuje se tu dokonce i náboženství.
V kostele má každý věřící svoje místo. Roh zadní lavice patří paní Fojtové. Rozhled z této pozice jí umožňuje načerpat síly k pomluvám na celý
týden dopředu. Směrem k oltáři roste zbožnost obyvatelstva.
V třetí lavici sedí osamoceně paní Voňavá. Ona má svou mikroflóru
a mikrofaunu. Kolem ní se rozprostírá vakuum. Zbývá lavice nejpřednější:
už od 16. století ji obsazuje naše rodina. Nenadál bych se, že své místo budeme někdy nuceni hájit. Vyzyvateli jsou Prokšovi z Domašova.
Prokšovi jsou konvertité. Farní dům zakrátko otevře kurz angličtiny,
a tak se dozvím, co to znamená. Zatím to chápu tak, že ignorují naše pětisetleté dědičné právo na první lavici.
A pan farář jim věnuje nepřiměřenou pozornost. Jako by zapomněl, kdo
to tu drží. Ať se zamyslí! Statistika mluví jasnou řečí: na celé čáře vítězí
Pilníci.
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připravila M. J.

&
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 7. zasedání nové Farní rady ze dne 12. 11. 2006
V neděli 12. listopadu se Farní rada sešla v tak malém
počtu, že bylo rozhodnuto ji pro tentokrát zrušit. Proto
zde nenaleznete ani žádný zápis.
R. S.

Příští setkání Farní rady se uskuteční v neděli 10. prosince 2006 v 18:45 (po večerní mši svaté). To znamená,
že se opět na její členy můžete obracet s vašimi podněty a připomínkami!
Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...

Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!
Jméno
P. František Jirásek
Jaroslava Škodová
Martin Kolář
Lukáš Herich
Jindřich Macoun
Antonín Musil
Ludmila Stichová

Funkce
předseda Farní rady
místopředsedkyně
zapisovatel
člen
člen
člen
člen

U
Pouť - tentokrát do Prostředního Žlebu
Případní zájemci se mohou do Dolního Žlebu vydat v jiném termínu...
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 2006
1. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
7. ledna
4. února
4. března
Rok 2007
6. května
3. června
1. července
5. srpna
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
4. listopadu

3. prosince
1. dubna
2. září
2. prosince

vlakové spojení:
Zprávy z farnosti 12/2006, ročník XI.
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(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
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
POZOR! Platnost uvedený časů platí pouze do 9. 12. 2006. Dále bude platit nový jízdní řád, který v době tisku nebyl ještě k dispozici.

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2006

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

Leden
Únor

6 312 Kč
5 370 Kč

2 207 Kč
1 487 Kč

Březen

7 783 Kč

3 045 Kč

Duben

10 608 Kč

3 165 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

6 602 Kč
6 713 Kč
6 913 Kč
7 122 Kč
6 888 Kč
14 296 Kč
0 Kč
10 071 Kč

1 504 Kč
4 292 Kč
1 459 Kč
1 715 Kč
1 753 Kč
2 437 Kč
0 Kč
0 Kč

1 400 Kč
0 Kč
4 850 Kč
2 200 Kč
900 Kč
2 000 Kč
1 700 Kč
2 610 Kč
0 Kč
0 Kč
1 650 Kč
6 230 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

88 678 Kč

23 064 Kč

23 540 Kč

Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na Svatou zemi
Na povodně
Na bohoslovce
Na TV NOE

Na charitu
Na bibli

R. S.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

U Panny Marie na Jalůvčí - Co nového? Mám zprávy, že místo je stále
navštěvované. Například v neděli 26. 11. 2006 odpoledne se tam od
„starého mostu“ pod Červeným vrchem vydala skupinka lidí s dětmi.
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Mše svatá v Bělé - V sobotu 2. prosince v 16 hodin se bude sloužit mše
svatá v kostele sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína, při které bude
zpívat děčínský chrámový sbor. Kostel je zchátralý a bývá jinak po celý
rok uzamčen. Mši bude sloužit provinciál českých jezuitů P. Fratišek
Hylmar. Po mši svaté s ním bude na bývalé faře v Bělé beseda s promítáním. Srdečně vás zve Karel Stein a připojuje prosbu o pomoc při úklidu kostela. První termín v pátek 17. listopadu již asi nestihnete, ale máte
možnost přijít ještě v sobotu 2. prosince v 9:00.
Adventní koncert - děčínského pěveckého sboru v kostele sv. Václava
a Blažeje začíná 3. 12. 2006 v 17 hodin, sbormistr Jiří Holubec. Pořádá
děčínské divadlo, vstupné 50 Kč, děti zdarma. Nejen v době adventní
a vánoční je dobré sledovat programy na http://www.divadlodecin.cz/.
Děčínský chrámový sbor - máte možnost uslyšet v době adventní
v Bělé, jak bylo shora uvedeno a v době vánoční pak v našem kostele na
„půlnoční“ v 22:00, druhý den ráno pak u sv. Kříže (případně sv. Václava) v 10:00.
Němčina - Každý čtvrtek od 17:15 do 18:45 se na naší faře vyučuje pod
vedením Ursuly Wicklein němčině.
Internetová kavárna - Každé úterý od 17:00 do 18:30 je možnost navštívit na naší faře internetovou kavárnu. Uvítá vás L. Herich.
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky! A nebylo by od věci i pomoci je tvořit...

U
Křesťané v Děčíně a okolí po roce 1945
Část druhá - závěrečná

Naše ekumenická setkávání začala okolo roku 1960 a sblížila evangelíky
a katolíky. Scházeli jsme se jednou měsíčně. Začátek byla četba Bible,
modlitba a zpěv. Potom se střídala různá témata. Např. z české historie,
o literatuře, hudební ukázky, ekologie… Sblížili jsme se přátelsky, ale podobně jako jiná ekumenická setkání zabývali jsme se tím, co je nám společné a méně nebo vůbec ne tím, co nás rozděluje.
Pro naši rodinu bylo velkou posilou seznámení se s Františkem Fišerem
(*1926) v roce 1952. Scházeli jsme se na jeho chalupě (bývalé hájovně) na
okraji lesa pod Jedlovou. Začínající bohoslovec tam po zrušení klášterů
pracoval jako dřevorubec, choval koně a ovce. Jeden čas dokonce dělal
hostinského na nádraží Jedlová, později pracoval jako muzejní pracovník.
Byl zván jako odborník ke konzultacím při určování památek, protože měl
široké znalosti v oboru křesťanského umění. Celá desetiletí překládal starozákonní žalmy a byl členem starozákonní překladatelské komise, která
Zprávy z farnosti 12/2006, ročník XI.
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zpracovala ekumenické vydání bible (vyšla v roce 1979). Konečná verze
jeho překladů žalmů je poetická a rytmická. Však ji upravoval při vyťukávání na kytaře. František byl i praktický „všeuměl“ – dobře vařil, pekl chleba, navrhoval stavební úpravy a tak postupně rozšiřoval starou hájovnu. Na
zřícenině Hrádku u Úštěka vedl restaurátorské práce. Především ale byl nezištný a prostý přítel, který rozdával ze svých znalostí teologických, uměleckých i řemeslných. Shromažďoval nás pár svých vrstevníků z různých
koutů na duchovních hodech kolem velkého dřevěného stolu na chalupě na
Jedlové a hostil nás podkrkonošským kyselem a vůní domácího sdíleného
chleba. Modlili jsme se chórově z textů, které on přeložil. Některé části zpíval a doprovázel na kytaru. Připadal nám jako novodobý David, když zanotoval „…mně Tvé stanovy zní jako píseň krajem putování mého… Bože“. Po čase nás z chalupy vytlačoval, „protože zdraví nepotřebují lékaře“
a chalupa se otevřela trampské mládeži. Každý měl přístup, když dodržoval
pravidla skautů-roverů. Trempovali po kopcích, pořádali „olympiády“ pro
trampskou veřejnost, plavili se na Vltavě na vorech, které si sami postavili.
Trampská mládež nacházela na chalupě, které se teď říkalo Ranč 7 D, přes
víkendy svůj domov. Poté, co byl František v roce 1968 v Rakousku tajně
vysvěcen na kněze, křtil, byl svědkem svátosti několika párů a připravoval
biřmování několika chlapců v Jablonném. Slídivá státní bezpečnost sledovala jeho aktivity a protože podle komunistické vlády mařil dozor státu nad
církvemi, byl odsouzen do vězení. Vrátil se s podlomeným zdravím, zbytek
života trávil jako invalidní důchodce, ale přesto pokračoval ve své činnosti.
Také biskup Trochta pobyl mezi „čundráky“ na Ranči a přenocoval tam.
Schválil jejich počínání a požehnal jim, i když to nebylo v souladu s míněním některých konzervativně smýšlejících? Když byl na Ranči 7 D náš
přední teolog Josef Zvěřina, slíbil napsat katechismus pro čundráky. Františkovo náhlé úmrtí ale tento úmysl překazilo. Jednoho dne, když František
šel z Ranče na nádraží Jedlová, upadl a zlomil si nohu. Dostavila se embolie, na kterou zcela nečekaně 1. února 1983 ve varnsdorfské nemocnici zemřel. Ještě dnes po letech se nás schází čtyřicet až šedesát každoročně k výročí úmrtí Františka Fišera u jeho hrobu a v kostele v Lysé nad Labem, kde
byl 9. února pochován. Byl to jeden z mála ekumenických pohřbů. Mimo
řady katolických kněží byli přítomni evangeličtí a dva z husitské církve.
Zúčastnily se davy věřících, trampů, a mnoha dalších lidí, kterým byl blízký. Dlouhý průvod zcela nepokrytě filmovala z otevřeného okna státní bezpečnost. František Fišer – „Rančer“ byl jeden z těch téměř bezejmenných,
kteří udržovali kontinuitu a svobodu i za dlouhého a mohutného útlaku
zvenčí.2
2

Kapitolu o P. Františkovi Fišerovi upravil dle vlastních vzpomínek Karel Stein.
Text přečetl a odsouhlasil Petr Leibl, rančer, který vše aktivně spoluprožíval.
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V děčínském okrese pracovaly na několika místech v ústavech pro postižené děti řádové sestry, které z jejich klášterů komunisti vyhodili. Jejich
služba v Poustevně v několika roztroušených domech zní dodnes jako otročina. Praly prádlo v malých hrncích těch dětí, které neudržely stolici a moč,
prádlo máchaly v potoce, sušily je na židlích okolo kamen. Jejich radostně
laskavý úsměv nás zahanboval. Právě tak těch sester, které pracovaly v textilkách, nuceny k přesčasům za plat nepoměrně nižší než měli ostatní zaměstnanci.
Od roku 1950 bylo místo litoměřického biskupa Štěpána Trochty obsazeno ordinářem. Biskup Trochta byl v čele jednání církve se státem, jehož
delegaci vedl A. Čepička. Oba byli spolutrpící v německém koncentráku
a dobře se znali. Z dokumentů je patrné, že Čepička prosadil, aby Trochta
byl odsouzen nepodmínečně na 22 let. Po roce 1968 byl rozsudek v plném
rozsahu zrušen a biskup se vrátil do Litoměřic. Moje manželka Marie jej
dočasně léčila také tím, že „musel“ odjet odpočívat na chalupu do Merboltic. Sedával tam na zápraží a vypravoval, jak v cizině žebrá pro farnost, vyzdvihoval africké biskupy, kteří na synodu jednají prakticky na rozdíl od
Západu. Povzdychl si, že litoměřická diecéze je kamenolom.
Měl jistě na mysli příkré schody v buchenvaldském koncentráku, kde
věznění – také on s biskupem Beranem – se dřeli nošením těžkých kvádrů
z lomu. (Život a práce biskupa Trochty je vylíčena ve filmovém dokumentu
Pavučina). I z drsných podmínek mohou vyrůst noví kněží – z jedné děčínské ulice jsou tři.
Co znamená pro nás čtyřicet let, které jsme prožili v pohraničí? Nedovedli jsme se vyrovnávat s jednoznačným evangeliem, nad nějž není nic jiného, co známe. Evangelium je bez teorie, ale říká: Toto dělej! Onoho se
varuj! Napomíná: Běda, co jsem to udělal! Věř! Neboj se! Hledej! Spolehni
se! – Boží vůle je první pravidlo našich skutků. A na druhé straně je hluboce rozvinuté učení o dobru, o pravdě a kráse křesťanství. Na jedné straně
výzva vůli: Staň se! a na druhé straně rozum, který bádá, spekuluje, pochybuje. Ono sepjetí a pnutí, co mám dělat, a co je nutné poznat a naučit se,
vyvážit obojí a tak žít víru ve skutcích, je břemeno, s kterým jsme se nevyrovnali. V rodině v obci se ptáme, zda žiji, žijeme jako obraz Boží, zda hledám nejprve království nebeské a zda příliš nelpím na pozemském, anebo
zda to vezdejší posvěcuji dary nabídnutými nám shůry.
Mimo omezování činnosti v práci, zákazy, že nesmím přednášet a diskutovat na odborných schůzích a dočasné omezování přístupu dětí na vyšší
školy nás, jako naše mnohé přátele, nic těžkého od režimu nepotkalo. Byli
kvůli nám vyslýcháni mnozí, občas někdo byl získán, aby nás sledoval
a byly odposlouchány naše telefonní hovory. Víru nám nikdo přímo nevytýkal, až na opakování vedoucích: modlete se doma a do kostela nechoďte.
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Snažíme se držet zásady, že každé naše zaměstnání (řemeslo, věda, umění)
má oporu v moudrosti, a filosofie (zamilování se do moudrosti) nemá jinou
oporu než v zjevení. I mne i tebe se Kristus ptá: Miluješ mě? Jestliže souhlasím, vyzývá mě ke službě: Pas beránky mé! Volá k zodpovědnosti pro
bližní. Jak jsme obstáli na cestě, která je pravda a život je v soudu milosrdné spravedlnosti.
MUDr Vladimír Rádl, dokončení v příštím čísle ZzF

U
·

Na pouštích nežijí žádné rostliny, protože by tam dostaly úpal.

U
Přehled mší sv. a kulturních akcí přes vánoce 2006
Kdy

Co
4. neděle adventní
- Štědrý den

24. 12.
Neděle Vigilie Slavnosti
Narození Páně

25. 12.
Slavnost Narození Páně
Pondělí
26. 12.
Úterý
27. 12.
Středa
28. 12.
Čtvrtek
29. 12.
Pátek
30. 12.
Sobota

Svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků
Pátý den v oktávu
Narození Páně
Svátek svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

31. 01.
Svátek svaté Rodiny Ježíše,
2006
Marie a Josefa
Neděle

01. 01.
Slavnost Matky Boží,
2006
Panny Marie
Pondělí
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Kde

Od
kolika
8:30
*
*
*
16:00 22:00
*
20:00

kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kos. Stětí sv. J. Křtitele - Těchlovice
8:30 17:30
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
10:30
*
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel Nanebevzetí P. M. - Arnoltice
*
17:00
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Povýšení sv. Kříže
8:00
*
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Povýšení sv. Kříže
*
17:00
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
*
*
*
17:00
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Václava a Blažeje
*
17:00
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Povýšení sv. Kříže
8:30 17:30
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
10:30
*
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel Nanebevzetí P. M. - Arnoltice
8:30 17:30
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
10:30
*
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
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Na Štědrý den je mše sv. v 16:00 určena hlavně pro děti a starší osoby
Na Silvestra (31. 12.) po večerní mši sv. bude děkovná pobožnost na závěr roku

F 10. 12. 2006 15:00 – 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 25. 12. 2006 14:30 – u sv. Františka - Vánoční koncert dětí BŘEZIŇÁČEK
F 25. 12. 2006 17:30 – Jílové, kostel Nejsvětější Trojice - Česká mše vánoční
J. J. Ryby pod taktovkou Miloše Boka

Letos je to trochu složitější, bude nutno ještě více sledovat ohlášky, nástěnky, než tomu bylo v letech minulých. Není totiž nyní ještě jasné, jak to
bude přes Vánoce ve farnosti v Děčíně I, proto jsem zde neuvedl raději ani
časy, které byly obvyklé minulá léta. Podle aktuální situace si je poznamenávejte sami. „Na druhé straně“ bude uspořádána tradiční Mikulášská a navíc adventní setkání farníků různého zaměření. Snad se to včas dozvíme.

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
pondělí
úterý
čtvrtek

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

věk
mladší děti
mladší děti
starší děti

vyučující
Marie Jirásková
Eva Kuncová
Marie Jirásková

U
Slavnosti a svátky
8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. 12. Svátek Mláďátek, mučedníků
31. 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

jmenován titulárním biskupem (1996) - 10. výročí
jmenován titulárním biskupem (1996) - 10. výročí
biskupské svěcení (1992)
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13. 12. Mons. Causero
18. 12. Kard. Vlk
Mons. Škarvada
21. 12. Mons. Otčenášek
24. 12. Mons. Posád

jmenován tit. arcibiskupem (1992)
svátek
jmenován titulárním biskupem (1982)
jmenován diecézním biskupem (1989)
jmenován biskupem (2003)

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 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
každý pátek od 18:00 do 19:00 - setkání ministrantů

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

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 31. 12. 2006, před 1. nedělí v lednu ç

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