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Křeslo pro hosta
V pátek 13. dubna byl šťastný den zásluhou našeho hosta P. Voleského
s jeho druhým pokračováním vyprávění z cesty po Indii. Jak někdo pravil:
„bylo to velmi zajímavé, ještě lepší než minulá první část, ale přišlo méně
lidí“.
Na 11. května zatím nikdo konkrétní pozván není. Počítá se s tím, že by
se mohly promítat fotografie z Křesla pro hosta s paní Suchánkovou, misionářkou z Afriky. Při té příležitosti bychom mohli pohovořit i o adopci dětí
pro Zambii. Sice beseda o adopci proběhla nedávno na faře v Křížové ulici,
ale to nevadí (ani jsme se o tom nedozvěděli…). Informovat se o tom můžeme, 600 Kč ročně na jedno dítě není zase tak mnoho…
R. S., M. J.

.
Desatero ukazatelů lidských cest deset velkých svobod člověka
1. Nebudeš mít jiné bohy!
¨ Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým pomocníkem. Drž se mne
a budeš svobodný.
Nebudeš si mne zpodobňovat!
¨ Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně
moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být
tvým učitelem ve svém Synu. Drž se jeho slova a budeš žít
v pravdě.
2. Nebudeš zneužívat mého jména!
¨ Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl. Já jsem tvůj přítel a zcela dobrovolně. Drž se mne a budeš žít pokojně.
3. Budeš zachovávat den odpočinku!
¨ Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Já tě chci vést světlem svého Ducha.
Drž se mne a budeš žít zdravě.
4. Budeš ctít otce a matku!
¨ Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura
zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš.
Já chci být tvým nebeským Otcem. Drž se mne a budeš žít
ve svorné lásce.
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5. Nebudeš zabíjet!
¨ Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno
pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli
oni. Já chci být tvým ochráncem. Drž se mne a budeš žít
beze strachu.
6. Nebudeš cizoložit!
¨ Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem
tvého štěstí. Drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně.
7. Nebudeš krást!
¨ Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to vždycky stejně – co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým živitelem. Drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat, než
brát.
8. Nebudeš lhát!
¨ Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti. Lež
plodí nedůvěru a ta dělá ze spolužití peklo. Já tvůj Bůh,
mám k tobě důvěru. Drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
¨ Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce,
která působí rozvraty. Já tvůj Bůh, ti dávám lásku obšťastňující.
10. Nebudeš závistivý a chamtivý!
¨ Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti
z vlastního. Já tvůj Bůh, ti dávám dobré dary. Drž se mne
a naučíš se žít spokojeně.
?

.
Paradoxní přikázání aneb jak nalézt smysl života
v bláznivém světě
1. Lidé jsou pošetilí sobci.
¨ Přesto je mějte rádi.
2. Když konáte dobro, lidé vás obviní ze skrytých motivů.
¨ Přesto konejte dobro.
3. Když máte úspěch, získáte falešné přátele a skutečné nepřátele.
¨ Přesto usilujte o úspěch.
4. Na dobro, které vykonáte dnes, se zítra zapomene.
strana 3
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¨ Přesto konejte dobro.

5. Upřímnost a otevřenost z vás dělá snadný terč.
¨ Přesto buďte upřímní a otevření.
6. Největší lidé s největšími myšlenkami bývají sestřeleni nejmenšími
lidmi s nejmenšími myšlenkami.
¨ Přesto myslete ve velkém.
7. Lidé mají rádi outsidery, ale následují jenom vůdce.
¨ Přesto bojujte i za outsidery.
8. Co stavíte léta, může být zničeno přes noc.
¨ Přesto stavějte.
9. Když nabídnete pomocnou ruku, můžete se dočkat nevděku.
¨ Přesto lidem pomáhejte.
10. Dejte ze sebe světu to nejlepší - a dostanete do zubů.
¨ Přesto světu dávejte to nejlepší.
Kent M. Keith

U
Na pravou míru...
Otázka:

Slyšela jsem v rozhlase výklad pozdravu ahoj. Je to prý pozdrav námořníků. Zkratka několika slov. Pamatuji si, že poslední slovo je Ježíš. Prosím,
můžete mi zjistit, jaká jsou ta další slova, nebo kde lze najít původ slov
a jejich význam?
Odpověď:

Výklad pozdravu ahoj s křesťanskou motivací je sice docela populární,
ale podle všeho mylný. Tento výklad předpokládá, že pozdrav ahoj vznikl
ze zkratky latinského ad honorem Iesu, tedy „ke cti Ježíšově“. Ve skutečnosti tomu tak ovšem není.
Tento pozdrav pochází z anglicky mluvícího prostředí, tedy z Britských
ostrovů, kde je doložen k roku 1751. Vznik pozdravu jako zkratkového slova v té době je absurdní představa. K nám se dostal nejspíše přes Německo.
Skutečně se tak zdravili (a dost možná ještě zdraví) námořníci, v našich
zemích to převzali a rozšířili zvláště vodáci a trampové. Anglický původ
vysvětluje i nezvyklý přízvuk na druhé, resp. poslední slabice.
Dotyčný pozdrav bývá v angličtině zapisován pouze ahoy; ypsilonem
nikdy Ježíšovo jméno v transkripci nezačínalo. Možnosti výkladu jsou dvojí:
Základem je pravděpodobně anglické slovo hoy, tedy „loď“ nebo
„člun“, zvl. „menší nákladní loď“. Počáteční a- pak může být neurčitý člen
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a nebo prostě jen zvolací citoslovce. Druhá možnost je, že hoy je v angličtině pouze zvolací citoslovce, něco jako naše hej, hola apod., které bylo rozšířeno na dvojslabičné a-hoy.
Původ slov lze zjistit v etymologických slovnících; na internetu je k dispozici etymologický slovník angličtiny, několik indoevropských etymologických slovníků a seznam indoevropských kořenů. Z knižně vydaných doporučuji Český etymologický slovník, jehož autorem je Jiří Rejzek (vydalo
nakladatelství LEDA roku 2001; ISBN: 80-85927-85-3).
Na otázku odpověděl Zdeněk Drštka, 14.03.2007

.
·

Víte, jaký je rozdíl mezi Bohem a horlivým katolíkem? Bůh ví všechno,
ale horlivý katolík to ví lépe...

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
úvod:

Jan Bouz
Vzpomínky malého uprchlíka

&

Knížka Vám dává možnost nahlédnout do denního, někdy trpkého, ale
často i radostného exilového života v letech 1949-4955. Není to však pohled politicky zaměřené osobnosti nebo úspěšného jedince, ale pohled dítěte, malého Jeníčka a rodiny, se kterou prožíval kritické a osudově rozhodující příběhy. Pohled je dětský, ale má hloubku upřímně věřícího člověka,
který je přesvědčen, že láska a cit mění svět.
z obsahu:
2. listopadu 1949

Dušičky. V kostele leží prkenný kříž na černé látce. Na okně svítí pět
svíčiček. Několik lidí odříkává desátky růžence. I náš velebníček smutně
opakuje: „Který pro nás těžký kříž nesl.“ Všichni vzpomínají na mrtvé i na
živé. Když pobožnost skončila, tíha kříže přitlačí nás k zemi: „Váš bratr Jiří
je zavřen.“, řekl P. Lekavý tátovi. Tedy strejdu Jiřího nám zavřeli v té zmučené zemi.
3. listopadu 1949

Ráno se to rychle rozkřiklo: „V Jagerhoffu je tyfus!“ Nikdo nesmí z brány ven ani vstoupit dovnitř. Karanténa. Do školy se nebude chodit aspoň
měsíc. Sedíme tedy doma a zlobíme celý den. Ani na dvůr nemůžeme. Počasí se zhoršilo, přišly mrazíky a ostrý ledový vítr fičí. V kempu byly volby. Náš táta kandidoval za stranu křesťansko-demokratickou a byl zvolen
do kontrolní komise.
Zprávy z farnosti 05/2007, ročník XII.
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17. listopadu 1949

Prohlíželi jsme seznam došlé pošty a ejhle! Máme tu balík. Kdo nám to
vůbec posílá první balík? Jásali jsme všichni a naše radost neměla mezí,
když táta přivlekl těžký balík z celnice, olepený nálepkami a známkami
s razítkem Chicago. Posílá to oblastní výbor RN. Nevíme, co to je za organizaci a kdo jim poslal naši adresu. Snad paní Kobesová. Všichni stojíme
nad balíkem, který táta pomalu s uctivostí rozbaluje, a nemůžeme se dočkat.
Tam asi budou dobroty a čokolády. Ale jak jsme byli zklamáni. V balíku
nebylo vůbec nic k jídlu, jen staré šatstvo. Nám dětem se to nelíbilo, ale
maminka z toho měla radost, přece jí zase něco přibylo do výbavy.
A přišel druhý den. Zase prohlížíme poštu a nechceme ani věřit. Zase tu
máme balík. Posílá ho nějaká paní Němcová z Chicaga. Tam jistě bude něco na zub. Celých dvanáct balíčků čokolády, cukr, rýže, kakao, čaj, olejovky, nudle, polévkové konzervy a ještě spousta šatstva. Jak jsme se radovali
z toho nadělení! To si neumí nikdo představit. Každý jsme dostali celý balíček čokolády. To je úplný svátek! A k večeři olejovky. A uděláme si rýži se
salámem. To budou hody. A aby naše radost byla ještě dokonalejší, dostal
jsem já a všechny děti do šesti let balík od komitétu, který nám darovali
Švýcaři. V tom byl zase cukr, kakao, rýže, sušené mléko a výborný med.
Mám právě ošklivý kašel a ten med mne jistě vyléčí. Teď už si můžeme dopřát mnohé přilepšení. Vše, co maminka vydělá praním a táta fotografováním, utratíme za tuky a ovoce. Celý podzim jsme chodili sbírat padavky do
sadů a alejí. Teď už je všude očesáno, musíme kupovat. Maminčinu výplatu
můžeme celou schovávat na zlé časy. Rodinná pokladna se požehnaně plní.
Celých 400 marek, to je jako 40 000 komunistických československých korun, schovává táta, až někdy budeme emigrovat, aby nakoupil pěkné věci
potřebné do domácnosti. Je jich tu tolik v obchodech, jaké jsme v Československu nikdy neviděli.
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.

&

Strážný vrch
Tip na krásný výlet…

Na pravém břehu Merboltického potoka upoutá náš pohled zalesněný
vrch s výškou 601 m nad mořem. Jeho znělcový kužel je vidět zdaleka.
strana 6
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V roce 1886 byla merboltickými přáteli přírody otevřena turistická cesta na
tuto horu.
V roce 1893 byla na vrcholu zřízena chata. Protože výhled do kraje je
z tohoto místa opravdu úchvatný, byla v roce 1901 dostavěna a zpřístupněna dřevěná vyhlídková věž. Během 1. světové války rozhledna zchátrala,
a tak byla postavena kamenná rozhledna - Mariina věž. Zprovozněna byla
v roce 1925, byla 10 m vysoká a bylo možné z ní dohlédnout od Krkonoš
ke Krušným horám, Lužické hory, Děčínský Sněžník a velkou část Českého
středohoří až k Litoměřicím atd. Byla zde vybudována restaurace a kuželník.
Ještě v roce 1960 rozhledna stála, ale byla už značně poškozená. Místní
pamětníci se nemohou shodnout, v kterém roce došlo k jejímu úplnému zřícení a co bylo jeho příčinou. Někdo uvádí zásah blesku, jiný cizí záměrné
zavinění pádu věže. Při svěcení zvonu v Merbolticích (8. května 2004) byl
mezi návštěvníky také pán z Horní Police, který prý ze svého domu viděl
rozhlednu na Strážném vrchu. V roce 1963 v listopadu (údajně 17. 11.
1963) prý byla v noci strašná bouře a vítr. Ráno, když tento pán vstával do
práce, už tam prý rozhlednu neviděl. Takže je možné, že ji zasáhl opravdu
blesk. Obec Merboltice nechala postavit novou rozhlednu.
Byla vydána pohlednice u příležitosti stavby rozhledny, kterou si zájemci mohou zakoupit na Obecním úřadě v Merbolticích za 50 Kč. Peníze za
pohlednice budou sloužit k financování stavby.
podle: http://www.merboltice.cz/turistika.htm

Nedávno jsme tuto novou rozhlednu navštívili. Vřele doporučuji, je zde
nádherný výhled. Je stále otevřená, vstup se nevybírá. Jen upozorňuji, nesnažte se k ní přijít z Merboltic. To by se vám nemuselo podařit. Pěkná polní cesta vás tam zavede od Velké Javorské
R. S..

U
Farní rada
Zasedání Farní rady bude dne 13. 05. 2007
Farní rada se 15. dubna nekonala, jak bylo naplánováno, kvůli onemocnění P. Františka.
Příští setkání Farní rady se uskuteční v neděli 13.
května 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, ...
Zprávy z farnosti 05/2007, ročník XII.
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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
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2007

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen

7 148 Kč
7 575 Kč
6 502 Kč

1 848 Kč
2 882 Kč
1 630 Kč

Duben

0 Kč

0 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 850 Kč
4 330 Kč
2 535 Kč
1 500 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

21 225 Kč

6 360 Kč

10 215 Kč

Součet

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský halíř
Na uprchlíky
Na svatou zemi
Na bohoslovce

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.
Rok 2007
3. června
1. července
6. května
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
strana 8
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vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 12:55 14:43 16:43 Dolní Žleb
14:11 15:01 17:01 18:11
Čertova Voda 13:04 14:52 16:52 Čertova Voda 14:17 15:06 17:06 18:17
Dolní Žleb
13:10 14:58 16:58 Děčín hl. nádr. 14:26 15:16 17:16 18:26

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

2. výročí na Jalůvčí - 4. května 2005 byl posvěcen mariánský sloup na
Jalůvčí. V neděli 6. května 2007 v 15 hodin se zde setkáme ke společné
modlitbě a poděkování. Autobusové spoje: lze použít autobus č. 11, odjezd od nádraží (zastávka naproti muzeu) ve 14:00. Vystoupí se na zastávce Jalůvčí rozcestí. Zpět lze odjet ze stejné zastávky autobusem č.10
v 16:20. Kdo můžete, přijďte pobejt...
F Odpusť, Natašo! - Zveme vás v neděli 20. května v 11:00 do kostela
Svatého Václava a Blažeje na divadelní představení Odpusť, Natašo!
Přijedou nám zahrát mladí z farnosti Brno Lesná.
F Adorační den - V pondělí 21. května 2007 připadá na naši farnost adorační den (pozor! - původní termín 12. 05. byl po dohodě s farností u sv.
Kříže přehozen). Znamená to, že se budeme modlit za potřeby naší farnosti a diecéze, za lidi žijící v naší zemi a na celém světě. V kostele bude
vystavena Nejsvětější Svátost od 8:00 do 17:00. Využijte tuto příležitost
a zapište se, prosím, do rozpisu vzadu u kropenky, podobně jako to činíme na Bílou sobotu.
F Hlavní pouť ke sv. Paní Zdislavě - se koná v sobotu 26. května 2007
v Jablonném v Podještědí. Inzerován je následující program:
06:00 mše sv. u oltáře sv. Zdislavy
08:00 mše sv. v bazilice
09:30 pouť litoměřické diecéze a charity, celebruje Mons. Pavel Posád
11:00 hlavní poutní bohoslužba, celebruje Mons. Dominik Duka, OP
po mši svaté otevření a požehnání centra svaté Zdislavy
14:00 pouť dominikánské rodiny, celebruje P. Benedikt Mohelník, OP
15:00 svátostné požehnání, rozloučení s poutníky
16:00 koncert před bazilikou - Miloš Bok.
Zprávy z farnosti 05/2007, ročník XII.
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Program letošní poutní sezóny (sté výročí blahořečení Paní Zdislavy) je
uveřejněn na internetové stránce: http://www.zdislava.cz/.
Změna u sv. Kříže - podle informací, má v pondělí 30. dubna být předávka děkanství sv. Kříže novému knězi...
Ministrantský den - 2. června 2007 Teplice. Program: 9:30 zahájení na
Zámeckém náměstí, registrace účastníků; 10:00 mše svatá v děkanském
kostele; 10:45 soutěžní dopoledne s tématem „Po stopách Českých světců a světic“; 13:00 oběd na farní zahradě, vyhodnocení soutěží; 14:15
odpolední program - překvapení; 16:00 zakončení dne. S sebou: sportovní obuv a oblečení, ministrantské oblečení, 10 Kč startovného, svačinku, pití a hlavně dobrou náladu. Kontakt na pořadatele: P. Mgr. Stanislav Jonášek SDB; ŘmK děkanský úřad, Zámecké nám. 71/9, 415 01
Teplice; tel.: 417 531 041 či 605 246 846; e-mail: fara.teplice@cbox.cz
Realita - Je to teprve měsíc, co byl změněn začátek nedělní ranní mše až
na 9. hodinu. Snaha byla, mimo jiné, aby se lidi dostali včas do kostela
a nechodili až o kázání. Stalo se ale to, co se dalo předpokládat. Např.
15. dubna 2007 docházeli lidé na mši daleko po 9. hodině, poslední
v 9:18!!!
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Nejsme totéž co naše práce
Rovnováha mezi prací a soukromým životem
Své povolání dokážeme naplnit láskou pouze tehdy, když se v něm sami
beze zbytku nevydáme. Když nacházíme životní náplň i v soukromé sféře.
Práce totiž není všechno. Je pěkné, že se angažujeme ve svém podniku, ale
strana 10
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nejsme s ním oddáni. Pokud bychom se tak chovali, nemohli bychom být
trvale šťastni. Máme přece ještě další potřeby. A především dokážeme
zvládat pracovní zátěž mnohem lépe, pěstujeme-li doma slušnou životní
kulturu.
Mnozí vedoucí pracovníci zůstávají v podniku déle, než by museli. Sklízejí tam totiž uznání, zatímco se svým pubertálním synem si nedovedou poradit. Dostává-li se člověku na pracovišti uznání, doma sklízí často jen kritiku a výčitky. Mnozí se vracejí z práce tak vyčerpaní, že už nechtějí o dalších domácích záležitostech slyšet. Prostě už jim nezbývá energie pouštět se
ještě doma do složitých vztahových problémů. Uzavírá se tak bludný kruh
pracovního přetížení a rodinných krizí.
Někdo zase touží po ideálním zaměstnání. Jenže takové ideální místo
pravděpodobně vůbec neexistuje. Všude se najde rutina a struktury. Když
se nad tím člověk rozčiluje, ztrácí velké množství energie. Může se však
pokusit tato omezení relativizovat. Podaří se to, dokáže-li doma vypnout
a rád se tam vrací.
Je třeba stanovit si jasná pravidla. Jinak práce začne pohlcovat stále více
našeho času a nakonec nám zcela znemožní dobrý soukromý život. Určit si
čas, který bude pro firmu, podnik, zaměstnání tabu. O ten se nesmíme dát
připravit. Rozčleňme si jasně celý týden a vyhraďme si v něm čas na soukromí i na pracovní záležitosti. Když náš životní druh ví, že ten či onen večer mám vyhrazen práci, dokáže se s tím docela dobře vyrovnat. Zvlášť
když si jej vynahradíme společně příjemně prožitým volným večerem.
Dále je velice důležité zachovat si volné víkendy. Neměli bychom opakovat chybu, že si víkend příliš rozplánujeme a přeplníme. Pak to totiž přestává být odpočinkový čas a jenom to posílí náš stres. Čas, který máme pro
rodinu, je vždycky omezený. S tím se musí vedoucí pracovník vyrovnat.
Důležité je, aby se mohla rodina na jeho omezený volný čas spolehnout
a aby v něm dokázal být skutečně cele přítomen. Když má totiž v hlavě zase
jen práci, jeho rodina si ho příliš neužije. Proto nestačí pouze si udělat čas.
Je třeba naplno žít přítomný okamžik, vypnout z práce a odložit firemní
problémy stranou.
podle Anselma Grüna

U
Příběh o orlu a kuřeti
V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi
kuřaty octlo mládě orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si,
že je kuřetem, a tak jedlo stejné jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata
a létalo také jen jako kuřata, sotva do výšky plotu.
Zprávy z farnosti 05/2007, ročník XII.
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Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel. Podívalo se do výšky a zatoužilo být orlem. Přepadla ho velká sklíčenost, protože bylo jen kuřetem. Ale orel na orlí mládě pohlédl a zavolal
na něj: „Vzlétni! Roztáhni křídla a leť! Vždyť ty jsi orel!“
Ale malý orel opověděl: „Ne, ne, já jsem kuře.“ A zůstal zarmoucený,
obrátil se a odešel za kuřaty. Tak celý svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem. Nikdy si neuvědomil, že orlem byl.
Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly. Vložil do nás srdce
orla. V každém z nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme. Proč?
Protože máme strach. Strach, který nás zdržuje od něčeho, co bychom
mohli udělat.
Z knihy Ježíš – lékař těla i duše, E. Velly

U
Sanabitur © – seminář o vnitřním uzdravování
5. část

6. Člověk jako obraz Boží nebo jako obraz nepřítele
Obraz Boží
· pravda – víra – pokora - sebeovládání

Obraz nepřítele
· klamání – nevěra – pýcha – nekontrolované žádosti
· nesobeckost – poslušnost - odpuštění · hledání sebe – neposlušnost – neodpuštění
· oddanost Boží vůli
· vlastní vůli – zlost – hněv
· hledání Božího plánu pro svůj život
· vlastní plán – deprese – vyhoření
(Burn-Out)
· vědomí, že jsem jako Otcovo dítě · ovládán strachem z budoucnosti
v důvěře skryt v Boží prozřetelnosti
· Boží přítomnost v mém životě přináší · nepřítomnost Boha znamená: strach –
duchovní sílu, odvahu, morální horli- nervozitu
vost, život v pravé svobodě
· poznávat Krista v každém člověku
· druhé zneužívat, využívat
· proto všechny respektovat a všem · žádný respekt k druhým, druzí mají
s radostí sloužit
sloužit mým cílům
· se všemi soucítit
· mobbing
· život ve svátostném manželství
· rozkoš – neuspořádaný společný život
– konkubinát
· Bohu dávat první místo
· věci jsou důležitější než Bůh: majetek
– pýcha – nemravnost
· sebeovládání
· závislosti: drogy – alkohol – kouření –
nestřídmost
· usilovat o Boží hodnoty, protože · světské hodnoty: známost – majetek –
všechno je Boží dar
požitky
strana 12
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· být velkorysý, odvážný, štědrý,
o všechno se dělit s druhými
· kupovat jen, co je nutné, ne zbytečné
věci
· autorita a moc ve službě druhým
· dokonalá oddanost Bohu, klanění,
chvála, dík
· všechno ke slávě Boží a k jeho oslavě
Þ Stávám se pravým Božím obrazem.
Þ Dostávám pravé zdraví, normalitu.
Þ Dosahuji duševní zralosti.
Þ Dosahuji pravé svobody.
Þ Dosahuji svatosti: Ef 4, 13
Biblické citáty:
Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo
přikázáno, řekněte: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni
udělat“ (Lk 17, 10)

Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj,
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5, 22-23).

· shromažďovat hodnoty – hromadit
majetek
· falešná svoboda v konzumistickém
chování
· usilování o moc – mocenské chování
· satanismus – okultismus – ezoterika –
New Age
· členství v tajných společnostech (např.
svobodné zednářství) – Antikrist
Þ Stávám se duchovně nezralým.
Þ Stávám se duchovně nemocným.
Þ Stávám se nenormálním.
Þ Stávám se otrokem hříchu.
Þ Nacházím se v království Zlého: 1 Jan
3, 10
Biblické citáty:
Nebo nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království?…Ani
smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani
zhýralci, ani lidé zvrácení, ani zloději, ani
lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči
nebudou mít v Božím království účast
(1 Kor 6, 9-10).
K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně
známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost,
modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství,
sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci...lidé, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království
(Gal 5, 19-21).

Oblečte člověka nového…projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte…(Kol 3, 10-13)
Odložte starého člověka…Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen
podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý (Ef 4, 22-24).

Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti,
chamtivosti a zloby, jsou samá závist,
vražda, nesvár, lest, zlomyslnost. Pomlouvají, na cti utrhají, Boha mají v nenávisti,
urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní vůči rodičům,
tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní…(Řím 1, 29-31).
Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také …žádný smilník ani nečistý ani chamtivý –
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předurčil, aby byli ve shodě s obrazem je- to je modloslužebník – nemá podíl v kráho Syna…(Řím 8, 29).
lovství Kristově a Božím (Ef 5, 5).
Vždyť v něm si nás vyvolil…abychom
byli před ním svatí a neposkvrnění…abychom byli přijati za jeho děti skrze
Ježíše Krista…(Ef 1, 4-5).
Každého člověka napomínáme…abychom Ale zbabělci, odpadlíci, nečistí, vrazi,
každého člověka učinili dokonalým ve smilníci, čaroději, modláři a všichni lháři
spojení s Kristem (Kol 1, 28).
dostanou svůj díl v tom močálu, kde hoří
oheň a síra – to je ta druhá smrt…Venku
zůstanou psi, čarodějníci, smilníci, vrazi,
modláři a každý, kdo má zálibu v páchání
lži (Zj 21, 8; 22, 15).

„Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ „Váš otec je ďábel“ (Jan 8,44)
(Gal 2,20)
Þ DĚTI BOŽÍ

Þ DĚTI ĎÁBLOVY

Když chci opravdu následovat Krista, když skutečně dávám ze sebe to
nejlepší, abych dosáhl to, co popisuje sv. Pavel: „Už nežiji já, ale žije ve
mně Kristus“ (Gal 2, 20), pak budu vyzařovat také já ve své bytosti, ve
svém životě, myšlení, slovech a skutcích jeho pokoj. Pak i já budu v sobě
nosit jeho pokoj, ten pokoj, který není z tohoto světa.
(pokračování příště)
Prof. Dr. James Mariakumar, SVD, Kerala - Indie
Text zpracovala Fella baronka Piccolomini
Překlad P. Jaroslav Brož, léto na MS 2006 v Litomyšli

U
Biblický koutek
3. část
Noemova archa. Rozměry archy, jak je udává Bible, jsou následující:
156 metru dlouhá, 26 metrů široká a 15 metrů vysoká. Byl to velký palác,
rozdělený do tří poschodí tak, aby se do něj vešli lidé i zvířata. Slavní malíři
jako Raffael znázorňovali archu jako obrovskou dřevěnou loď schopnou
plout po vodě.
Potopa světa. Archeologové objevili stopy povodně, která nastala před
asi 6 tisíci lety v Mezopotámii (území dnešního Iráku, Sýrie a Turecka).
Kromě bible mluví o potopě další starodávné příběhy. Nejslavnějším z nich
je Epos o Gilgamešovi – to byl legendární sumerský král, který žil asi před
4 tisíci lety.
Duha. V mytologii je duha chápána jako luk bohů, který se objevoval na
obloze po dešti a měl oznámit, že bohové ukončili boj. Proto se stala znastrana 14
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mením míru. V tomto případě je duha viditelným znamením smlouvy mezi
Bohem a Noem. Je to „barevný most“, který spojuje nebe se zemí, sídlo
Boha se sídlem člověka.
Noemova smlouva. Bible říká, že Noe žil 950 let. Je to symbolický věk,
který označuje Boží požehnání. (Rekord v dlouhověkosti patří v Bibli Metuzalémovi, který se dožil 969 let.) S Noemem se pojí také první soupis přikázání, kterých je v tomto případě sedm: zákaz klanět se cizím bohům, zákaz klení, vraždění, zákaz páchat smilstvo, zákaz krást, jíst syrové maso
a přikázání dodržovat ustanovené zákony. Úcta k sedmi přikázáním představuje závazek lidstva k Bohu vyjádřený ve smlouvě uzavřené s Noemem.
V Bibli jsou později uzavřeny další „smlouvy“ vztahující se k izraelskému
lidu: s Abrahámem, Mojžíšem (Desatero přikázání), Jozuem, Davidem.
Myšlenka smlouvy bude převzata proroky, kteří zvěstují „novou smlouvu“,
duchovní záchranu (spásu) směřující ke všem národům. Také Ježíš při poslední večeři vydává sám sebe jako oběť, jako znamení věčné smlouvy.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

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
3.
14.
16.
17.
27.
30.
31.

5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4. Svátek sv. Matěje, apoštola
5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
5. Slavnost Seslání Ducha svatého
5. Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze
5. Svátek Navštívení Panny Marie

U
Významné dny
12.
13.
25.

5. Mezinárodní den ošetřovatelek
5. Svátek matek
5. Mezinárodní den ztracených dětí
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Výroční dny biskupů
17.
30.
31.

5. Kard. Vlk
5. Mons. Lobkowicz
5. Mons. Radkovský

narození (1932) - 75. výročí
jmenován diecézním biskupem (1996)
jmenován diecézním biskupem (1993)

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

09:00
08:00

17:30
17:00

08:00
17:00
17:00
17:00

Bynov

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 27. 05. 2007, před 1. nedělí v červnu ç

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