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Křeslo pro hosta
V pátek 9. února 2007 máme možnost se setkat od 19 hodin s P. Jiřím
Voleským, který bude vyprávět o své návštěvě v Indii. A že to bude velmi
zajímavé, tak o tom nepochybujte!

.
Naše pouť do Říma
2. část
St 15. 11. 2006

Ráno po snídani jsme zase šli obvyklou cestou do Matri Ecclesiae a tam
potkali Františkova spolubratra P. Georga Egleho. Měli jsme koncelebrovanou
německou mši svatou. P. Egle je zodpovědný za stavbu mezinárodního centra
na Belmonte, které se vedle kapličky buduje, a tak nám všechno ukázal a vysvětlil. Pak obvyklá cesta autobusem, metrem a pěšky do centra. Byla již kratší
než včera odpoledne, a tak jsme se ještě dostali na generální audienci se Sv. otcem a dostali od něho požehnání, které jsme přijali také pro všechny, na které
jsme mysleli. K obědu jsme si dali dobrou pizzu, každý jinou, abychom si
mohli pak poloviny vyměnit a ochutnat každý něco jiného. Vydali jsme se pěšky do českého duchovního centra Velehrad, kam jsme se měli později přestěhovat. Našli jsme je poměrně brzy, je to jen 15 minut vzdáleno od svatopetrského náměstí. Toto centrum vděčí za svůj vznik kardinálu Beranovi, který jej
spolu s biskupem Škarvadou zakoupil v šedesátých létech minulého století pro
české poutníky. Pokračovali jsme ulicí Via delle Fornaci na Via Aurelia ke
kapličce Cor Ecclesiae, kde jsou Schönstattské Mariiny sestry. Tato cesta byla
dost nebezpečná, protože byl na ní velký provoz, museli jsme se držet těsně
u zdi a dávat pozor na projíždějící auta a motocykly. U kapličky jsme byli přivítáni Lisijanou, která zná naše české Mariiny sestry, sídlící v Rokoli u Nového
Města nad Metují, kam často jezdíme. Pomodlili jsme se v kapličce. Tam měl
František zvláštní zážitek, protože se mu ozval mobil, což se dosud ještě
v Římě nestalo a také se to pak již nikdy neopakovalo. Na mobilu měl SMS:
nabízíme vám uvítací tón od Madony. Samozřejmě jsme věděli, jakou Madonu
má T-mobil na mysli, ale pro nás to byl symbol, že nás tam vítá Panna Maria
přes SMS. Bylo to milé a jak vidět, Panna Maria ovládá i moderní komunikační
prostředky. Pak jsme byli pozváni na kávu, kde jsme si mohli se sestrou Lisijanou a jednou polskou sestrou popovídat. Posilněni na těle i na duchu jsme putovali pěšky do baziliky Santa Maria Maggiore, kam jsme došli již za tmy. Pak
jsme ještě navštívili Lateránskou baziliku. Po cestě jsme si nečekaně všimli
kostela Sv. Klimenta, kam jsme ještě před zavřením stihli zajít a pomodlit se. Je
tam pohřben sv. Cyril, což je pro nás velmi významné. Pak kolem Kolossea
pěšky okolo Fora Romana na metro. Metro mělo krásné moderní vozy, ale najednou se zastavilo, porucha, krátce zhasla i elektřina, tak jsme čekali, co zase
toto bude. Ale vše dobře dopadlo, jeli jsme dále. Po výstupu z metra jsme jen
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tak tak stihli v poslední vteřině náš autobus na Via Boccea. Přijeli jsme domů
v 10 hodin večer, ušli jsme ten den přes 12 km.
Čt 16. 11. 2006

Po snídani odjezd autobusem a metrem do města, do baziliky Sv. Pavla za
hradbami. Nechali jsme na sebe působit nádheru tohoto chrámu a mohli pozorovat 3 mše svaté současně ve 3 kaplích. Nákupy dárků a svačina venku pod
stromy. Pak jsme si znovu prohlédli za denního světla baziliku Santa Maria
Maggiore. Božím řízením jsme při tom mohli poslouchat koncert pěveckého
sboru, doprovázený hudbou, který zde měl generální zkoušku na své vystoupení v příštích dnech. Zde v kryptě pod hlavním oltářem jsou chovány relikvie
„jesliček“. Pro nás je tento mariánský chrám památný tím, že v něm položil papež Hadrián II. roku 867 slovanské bohoslužebné knihy na hlavní oltář v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků, a tak schválil liturgii přeloženou
do slovanského jazyka sv. Cyrilem. V jedné kapli je mezi reliéfy náhrobku papeže Pavla V. znázorněna i bitva na Bílé hoře roku 1620. V tomto chrámě je
spousta zajímavých a krásných památností, ale zde nebudu všechno vypisovat,
je to možné si přečíst v některém průvodci po Římě, zvláště v knize Česká zastavení v Římě. Na náměstí jsme objevili obchod Casa de rosario, kde je možné
nakoupit levné a pěkné devocionálie, tak jsme ještě mohli doplnit dárky. Šli
jsme kolem kostela sv. Praxedy, kde bydleli během svého pobytu v Římě sv.
Cyril a Metoděj a je možné, že zde strávil sv. Cyril i poslední dny svého života.
Je tam pohřben i pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, na jehož popud zavedl papež Urban VI. v roce 1389 svátek Navštívení Panny Marie pro celou Církev.
Koupili jsme si zase pizzu. Cestou zpět jsme opět dlouho čekali na náš autobus
na Belmonte, přijeli jsme kvůli tomu pozdě ke kapličce, kde jsme měli tento
den službu, zajistit otevření, kdyby někdo přišel. Ale ve farním kostele, který je
přes silnici asi 5 minut vzdálen, byla ten den mše svatá, tak nikdo nepřišel.
Mohli jsme v kapličce být sami od 16:00 do 19:30 a mít tam českou mši svatou. Byl to silný zážitek. Odešli jsme potom do našeho domu a balili se na zítřek, kdy jsme se měli stěhovat na Velehrad.
(pokračování příště)
M. J.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Margaret McAllisterová
název:
Život na prodej
z obsahu: Má vaše duše čárový kód?
Kniha pro mládež anglické spisovatelky Margaret McAllisterové Život
na prodej je moderní parafrází na nesmrtelný příběh o doktoru Faustovi.
Můžete mít všechno, nač si vzpomenete, ale zaplatíte za to svou duší, svou
osobností, svou identitou.
Zprávy z farnost 02/2007, ročník XII.
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Naléhavě aktuální příběh pro naši dobu, kdy je tak těžké ubránit se rafinovaným reklamám, mediálním trikům, všudypřítomné televizi. Na první
pohled jen těžce rozpoznáte jemnou síť, která vás jako pavučina opřede
svými neodolatelnými nabídkami na snadný a bezproblémový život, kde
všechna vaše přání jsou již předem uskutečněna. Váš život je naprogramován a můžete si ho koupit. Najde se dnes ještě někdo, kdo nebude ochoten
platit svou duší…?
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 ze zasedání Farní rady ze dne 14. 01. 2007
V neděli 14. ledna bylo plánováno setkání Farní rady
s farníky. Jak to dopadlo je uvedeno hned na první straně
zpravodaje...
Program jednání:

· Rozhovor
Hovořilo se o ledasčems...
Příští setkání Farní rady se uskuteční mimořádně v neděli 4. února 2007
v 18:45 (po večerní mši svaté). Do letních prázdnin se farní rada bude setkávat pouze jednou za dva měsíce pravidelně. Na její členy se můžete obracet s vašimi podněty a připomínkami. Pište, volejte, mluvte, nabízejte
svou pomoc, ...

Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!
U
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
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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 2007
4. února
6. května
3. června
1. července
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

4. března
5. srpna
4. listopadu

1. dubna
2. září
2. prosince

vlakové spojení:
(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

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2006

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

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
6 931 Kč
13 837 Kč

1 504 Kč
4 292 Kč
1 459 Kč
1 715 Kč
1 753 Kč
2 437 Kč
1 572 Kč
4 885 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
3 300 Kč
2 311 Kč

Součet

99 375 Kč

29 521 Kč

29 151 Kč

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

Na diecézní charitu
Na misie
Na bibli
Na diecézi
R. S.

U
·

Tatínek přivedl domů velikánského psa. „Řekni mi, tati, je ten pes pro
mě, nebo já jsem pro něj?“
Zprávy z farnost 02/2007, ročník XII.

strana 5

Dìèín

-

Podmokly

Plánované akce Centra pro rodinu
30. 03. 27. 04. 10. 05. 18. 05. 14. 07. 07. 09. 21. 09. -

02. 04. Jarní obnova Manželských setkání - Jiřetín pod Jedlovou
29. 04. Víkend pro ženy, aneb dámská jízda - DDKT Litoměřice
13. 05. Víkend pro chlapy ze severu - Rituál BERÁNKA
20. 05. Víkend pro otce s dospívajícím synem II
21. 07. Týdenní letní kurs Manželských setkání 2007 v Litomyšli
09. 09. Synové III
23. 09. Víkend pro otce s dospívajícím synem I, aneb: „Mnoho
mužů má děti, ale málo dětí má otce!“
26. 09. - 30. 09. Mužská iniciace - Duchovní cvičení podle Richarda Rohra
19. 10. - 21. 10. Víkend pro chlapy ze severu
více na http://www.centrumprorodinu.cz/PlanAkci.html

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Křeslo pro hosta - Opět se bude konat, a to v pátek 9. února 2007. Přijde mezi nás vyprávět P. Jiří Voleský o cestě po Indii. Přijďte si poslechnout strhující vyprávění a podívat na obrázky...
F Nabídka - vyučování náboženství doma v rodině pro ty děti, které z nejrůznějších důvodů se nemohou zúčastňovat výuky na faře nebo ve škole.
Kdo by měl zájem, přihlaste se na faře. Je možné se domluvit na dni
i hodině vyučování.
F 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
Sanabitur © – seminář o vnitřním uzdravování
2. část

2. Jak rozbít tento „ďábelský kruh“?
„Já jsem ta cesta“ (Jan 14, 6), řekl Ježíš. Ježíšova cesta je cesta osobní
svatosti. Z tohoto hlediska není naše úsilí o „svatost“ jen jednou z alternativ, pro niž se člověk může nebo nemusí rozhodnout. Chceme li být zde na
zemi šťastní (a to nemluvím o nebi!), chceme-li mít v srdci vnitřní pokoj,
pak nemáme absolutně jinou volbu. Pak musíme usilovat o to, abychom
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„byli uzdraveni“, tj. usilovat o svatost. Jen tak můžeme v sobě zakusit ten
lidsky nevysvětlitelný Kristův pokoj, který nás uschopňuje dokonce i v utrpení si uchovat vyrovnanost a klid.
Dobrá zpověď sice zahlazuje hříchy, ale ne vždy uzdravuje dokonale naše citlivá zranění v duši, která vznikla jako následek hříchu. Skoro se zdá,
jako by v naší duši hřích – náš vlastní nebo i hřích druhých – vytvořil hrboly nebo výmoly jako na polní cestě. Výmoly jsou tak hluboké, že při sebemenší nepozornosti zase upadneme. Přáli bychom si mít motyku, kterou
bychom po zpovědi všechny hrboly srovnali, abychom zase tak rychle nezakopli. A tady právě nastupuje vnitřní uzdravení. Vnitřní uzdravení pracuje s těmi hlubokými výmoly a s hrboly naší duše; v něm se s vírou obracíme na jediného Uzdravovatele a Spasitele, který jediný může naši duši,
naši nejhlubší nitro uzdravit. Když k takovému vnitřnímu uzdravení dojde,
pak nejsme v budoucnosti tak náchylní k tzv. „zvykovým hříchům“. Zkušenost učí, že vnitřní uzdravení je jen zřídka patrné jako okamžitý zázrak.
I když Pán koná i taková okamžitá uzdravení, jsou to spíš výjimky. Vnitřní
uzdravení je obvykle postupný proces, kdy Ježíšem způsobené uzdravení
jde ruku v ruce nejen se vždy žádanou vírou v moc jeho lásky, ale také
s mými vlastními snahami na cestě k osobní svatosti. I pro tuto oblast platí
slova sv. Augustina: „Bůh, který nás stvořil, aniž se nás ptal, nás nevykoupí
– nebo neuzdraví – bez naší spolupráce.“
Předpokladem vnitřního uzdravení je tedy vykročení, vytrvalé kráčení na
cestě svatosti! Kdo si přeje být uzdraven, musí se přirozeně snažit, aby svůj
život uspořádal podle evangelia. Čím víc se vystavuji Ježíšovu vlivu, čím
víc se oddávám jeho následování, tím víc obdržím jeho vnitřní pokoj. Čím
víc člověk hledá ve svém vlastním životě Boží vůli, tím méně je zranitelný
pokušeními a plody zlého ducha, jako např. strachem, starostmi, depresemi
atd. Čím víc Krista následuji, myslím jako on, cítím jako on, mluvím a jednám jako on, tím zdravějším a svatějším se stávám.
3. Základní rysy křesťana
K takové proměně nedojde najednou, je to dlouhá cesta! Vnitřní uzdravení úzce souvisí s vyučováním ve víře, s novou evangelizací. Nikdo nemůže důsledně uspořádat svůj život podle evangelia, pokud mu chybí nezbytné
znalosti. Ježíš uzdravuje ty, kdo ho chtějí následovat. Uzdravuje lidi, aby se
zjevila Boží sláva, aby se lidé stali jeho učedníky, aby sloužili jemu a jeho
království.
Kdo touží po uzdravení, musí se tedy ve všech věcech nechat vést Ježíšem a jeho slovem, aby uměl rozlišit království temnoty od království světla. K tomu patří vědět, jakou moc mají svátosti, že je třeba jich užívat intenzívně, a především vytrvalá modlitba, aby se vybudoval velmi osobní vztah
ke Spasiteli. To je možné jen tehdy, když člověk stále lépe poznává svého
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Boha. Už Ježíš slíbil: „Kdo hledá, nalézá“ (Mt 7, 7). Ten, kdo hledá Boha
s vytrvalostí, najde ho; a s Bohem přichází uzdravení.
Základní rysy křesťana
Základní rysy nekřesťana
Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co
váš otec žádá. On byl vrah od počátku
a nedrží se pravdy, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví z toho,
co je mu vlastní, protože je lhář a otec
lži. (Jan 8, 44)
Podle toho se rozeznají děti Boží a děti
ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, není
z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého
bratra. (1 Jan 3, 10)
Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Nedychtěte po věcech vysokých, ale spísvatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. še se sklánějte k věcem obyčejným. Nespoléhejte se na svou vlastní chytrost.
(Sk 10, 44)
(Řím 12, 16)
Vždyť zákon Ducha, která dává život
v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona
hříchu a smrti. (Řím 8, 2)
Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím
Duchem, jsou Boží synové. Nedostali
jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali
jste však ducha těch, kdo byli přijati za
vlastní, a proto můžeme volat: „Abba,
Otče!“ (Řím 8, 14-15)
• nesobecký; poslušný
• egoistický; zaměřený na sebe; žádostivý; závistivý
• sebevláda
• nekontrolované vášně
• konat Boží vůli
• neposlušný; vzpurný
• přijmout Boží plán – závislost na Bohu • můj vlastní plán; být nezávislý; vztek;
hněv
• láska k bližnímu: milovat, jako Ježíš • zneužívat druhé ke svému prospěchu,
miluje mě, vidět Ježíše v druhých
předsudky
• užívat dober světa s vděčným srdcem
• svázaný se světem: žádostivost; náruživost; nevděčnost
• Boží hodnoty
• světské hodnoty; světské názory
• duch klanění, adorace
• okultismus; New Age; satanismus
• svátost manželství
• partnerský život bez manželství; konkubinát
Nejprve tedy hledejte Boží království
a jeho spravedlnost, a to všechno vám
bude přidáno. Nedělejte si proto starosti
o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého
trápení. (Mt 6, 33-34)
Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: Miluj svého bližního
jako sebe. (Gal 5, 14)

(pokračování příště)
Prof. Dr. James Mariakumar, SVD, Kerala - Indie
Text zpracovala Fella baronka Piccolomini
Překlad P. Jaroslav Brož, léto na MS 2006 v Litomyšli

strana 8

Zprávy z farnosti 02/2007, ročník XII.

Dìèín

-

Podmokly

Jsem vděčný!
Za partnera, který noc co noc pomačká peřiny,
protože není venku s někým jiným.
Za daně, které musím platit,
protože to znamená, že mám stále zaměstnání.
Za nepořádek, který musím uklízet po oslavě,
protože to znamená, že jsem obklopena přáteli.
Za šaty, které jsou mi trochu těsné,
protože to znamená, že mám co jíst.
Za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat a okapy,
které je třeba opravovat,
protože to znamená, že bydlím ve svém domě.
Za všechny stížnosti,které poslouchám na vládu,
protože to znamená, že máme svobodu projevu.
Za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště,
protože to znamená, že mohu chodit.
Za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými,
protože to znamená, že jsem štědrá a že mám někoho ráda.
Za únavu a bolavé svaly na konci dne,
protože to znamená, že jsem byla schopná těžce pracovat.
Za otravný budík, který musím ráno vypnout,
protože to znamená,že jsem ještě naživu.
A konečně za tento e-mail,
protože to znamená, že mám přátele, kteří na mě myslí.
z jednoho „kolujícího“ e-mailu vybral R. S.

U
Postní doba – nutné zlo?
V postní době nejde o půst
Pochmurný čas

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal
jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře
jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel,
co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak
do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat
život. A čím nám bude hůře, tím lépe… Velmi dobře si vybavuji moment,
Zprávy z farnost 02/2007, ročník XII.
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jak jsem se styděl, když jsem na popeleční středu jako malý kluk vycházel
mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem…
Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo
vysvětlil, ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to
všechno kvůli té „postní době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni onoho damoklova meče nesmyslné
pochmurnosti a odříkání.
V postní době nejde o půst

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních
věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě
o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale
obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je
třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata
neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás
dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na
cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se
člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat
jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k
sobě.
Požehanou postní dobu!
IM, vybráno ze stránek www.vira.cz

U
·

Petr dostává ve škole samé horší známky. Jednou na chodbě zastaví pana učitele a povídá: „Nechci vás strašit, ale táta povídal, že jestli nezačnu
nosit ze školy lepší známky, dostane někdo nařezáno.“
· Dva podnikatelé se baví o najímání zaměstnanců. „Já jsem cukrář.
Když někoho najmu, tak ho nechám, ať sní sladkého, kolik chce. Po týdnu
už mu to tak leze krkem, že si nevezme, ani kdyby ho nutili.“ „No, u mě je
to složitější, já jsem bankéř.“
· Přijede Anička na venkov. Jde do lesa s babičkou a ta se jí ptá? „Už jsi
viděla někdy jelena?“ „ano, v televizi.“ „Já myslím v přírodě“, vysvětluje
babička. „Ale babi, my televizi do lesa nenosíme“.
strana 10
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Popeleční středa a postní doba pro děti
Prvním dnem postní doby, našeho putování k Velikonocům, je Popeleční
středa. V kostele dostávají lidé na čelo znamení popela. Slyší při tom často
slova z Bible: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“ Už ses někdy
díval, jak rychle v ohni některé věci shoří? Zůstane jen popel a prach. Bible
člověku před Velikonocemi připomíná, že den za dnem ubíhá vzácný čas
jeho života. Jednoho dne zemřeme. A jak žijeme? Křesťané věří, že se
všechno dobré, co obstojí před Ježíšem, neztratí. Všechno zlé se však promění v popel. Proto se snaží obrátit od svých hříchů k dobrému. Ježíš je
k tomu volá.
Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Mívají mezi sebou
i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích pokřtěn,
a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu důležité:
přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. Víš, čím takové přátelství roste?
Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí těch
čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odkládají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy
za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti
čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl
jim o svém Otci.
Jan Kotas, Od adventu do adventu - Křesťanské putování rokem pro děti

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
2.
21.
22.

2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
2. Popeleční středa - den přísného postu
2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

U
Významné dny
11.
22.

2. Světový den nemocných
2. Celosvětový svátek skautek
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Výroční dny biskupů
14.
19.
23.
28.

2. Kard. Vlk
Mons. Cikrle
2. Mons Herbst
2. Mons. Paďour
2. Mons. Posád

jmenován biskupem (1990)
jmenován biskupem (1990)
jmenován tit. biskupem (2002) - 5. výročí
jmenován biskupem – koadjutorem (2001)
biskupské svěcení (2004)

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle ob měsíc 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 - příprava na biřmování

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

10:30

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 25. 02. 2007, před 1. nedělí v březnu ç

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