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Horoskopy na každý den
Astrologie, čtení z hvězd
Lidstvo vždy věřilo, že musí existovat skryté prameny poznání, cesty ke
štěstí, jež bohové uzavřeli, aby k nim lidé neměli přístup. Tyto znalosti se
předávají jen zasvěcencům, ale ten, kdo je vlastní, má velikou moc. Tajné
nauky - esoterismus - jsou tak jedním z nejpodivnějších a možná právě
proto nejsvůdnějších pilířů New Age.
Astrologie a horoskopy - pradávné nauky

Od nejdávnějších dob je za tajnou nauku
považováno čtení z hvězd (astrologie a z ní odvozené tvoření horoskopů). Příběhy našeho
života jsou dle této nauky vepsány ve hvězdách.
New Age míní, že se nacházíme na počátku
významných událostí. Vždyť kolem roku 2000
vstoupilo slunce do nového souhvězdí, do
znamení Vodnáře. Celé světové dění i průběh
dějin se tak mělo změnit.
Byla doba, kdy lidstvo žilo ve znamení Býka a tehdy vládly říše a náboženství Mezopotámie, pak to bylo znamení Skopce s mojžíšskožidovským
náboženstvím, do roku 2000 jsme byli ve znamení Ryb s křesťanským náboženstvím (symbolem Krista je totiž ichthys – ryba). Kolem roku 2000
vstoupilo lidstvo do znamení Vodnáře, což s sebou mělo přinést nový světový řád, nové lidstvo, nové „náboženství“.
Horoskopy na každý den

Jen málo lidí připustí, že „věří“ ve hvězdy, ale přesto horlivě čtou ke
konci týdne ve svých časopisech horoskopy. Astrologie však ale bohužel
není nic jiného nežli pověra, zcela protichůdná vědě: z pravdivých faktů
odvozuje neodůvodněné závěry. „Je zřejmé, že Slunce má vliv na pozemský život, určitě však nikoli na lidské milostné vztahy, Měsíc má svou úlohu při střídání přílivu a odlivu, je však neschopen dát užitečnou radu pro
koupi losu, planeta Mars je načervenalá a nese jméno boha války, které jí
dali lidé, ale to neznamená, že tato planeta má bojovnou povahu nebo že
vyvolává konflikty…“ (A. R. Van de Walle).
Co se horoskopů v časopisech týče je známý i fakt, že mnohé redakce
časopisů si horoskopy vymýšlí při poledním obědě, či při odpolední kávě
a velmi dobře se při tom baví. Tragikomické je pak to, kolik čtenářů si dle
takovýchto textů nechá řídit a ovlivňovat svůj praktický život.
G. Danneelse, Náboženství New Age, http://www.vira.cz/
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Beránek
Nedá mi to a napíši několik slov o mimořádné akci, nazvané Beránek.
Pro koho byla určena? Pro chlapy. Zde se vtírá oprávněná otázka: Máme
v Děčíně chlapy? Možná na první pohled jde o otázku hloupou. Pro toho,
kdo se otázkou mužů zabývá trochu hlouběji, ale zas tak hloupá není.
V našem farním společenství, i ve společenství farnosti v Děčíně I, je také několik desítek mužů. Je škoda, že se této akce nikdo jiný nezúčastnil. Je
pravda, že to není jednoduché, je opravdu náročné pracovat, zvláště na sobě, ale řekl bych, že odměna se vždy dostaví! Nebudu zde zabíhat do podrobností, to bych mohl na nějaké besedě, pokud by byl zájem. Zde jen
zmíním velmi stručný obsah.

Jednalo se o netradiční exercicie pro muže, kteří to myslí se sebou, svou
vírou, Pánem Bohem vážně. Možná, že nerozumí zcela dobře mnohým věcem, ani sobě, ale spojuje je to, že chtějí na sobě pracovat, chtějí porozumět. Beránek, to bylo setkání na jednu stranu náročné, a to po více stránkách, ale hlavně velmi obohacující. Konalo se několik přednášek zaměřených na „vyjití“ Židů z Egypta. Byli jsme seznámeni a měli možnost si vyzkoušet, jak slavit slavnost Beránka a to se vším všudy, v širších souvislostech. Měli jsme několikrát možnost si uvědomit, jak na naší planetě žijeme,
jakou ekologickou stopu za sebou zanecháváme, co je pro nás rozhodující...
Bylo by dobré, kdyby, pokud se taková možnost někdy ještě najde, na ní
jelo co nejvíce mužů. Hlavně z mladých rodin. Je to hodně důležité. Jak pro
správnou výchovu svých dětí, pro pomoc druhým a církvi, pro správnou životní orientaci, pro zdárné překonání krize středního věku... Je mnoho důvodů pro to, se účastnit.
Bohužel zde pracuje i někdo jiný, který dokáže velmi chytře zdůvodnit,
proč právě já nemohu. Předkládá mnohdy tak „pádné“ argumenty, že jsme
Zprávy z farnosti 06/2007, ročník XII.
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na jejich překonání slabí. Kde najít sílu? Což tak u Boha? Přál bych mnohým se k tomuto poznání jednou dobrat. Čím dřív, tím lépe. Nenechat se
vézt „dobou“, ale tvrdě na sobě pracovat!
R. Sticha

.
Jak se vypořádat se stresem
Stres jako impuls
Stres je přirozenou součástí života. Je to fyzické a emocionální rozrušení, které cítíš tváří v tvář různým životním událostem – velkým i malým,
šťastným i smutným.
Tvé tělo automaticky reaguje na stresové situace tím, že začne produkovat adrenalin, aby se zvětšila tvá energie a síla. V závislosti na vnímané
hrozbě může být tvá reakce mírná (třesoucí se hlas, zpocené dlaně) nebo
prudká (stažené svaly, krátkodechost, panika).
Stres slouží dobře v případě, že vystupňuje tvou kreativitu, odvahu
a chuť žít. Stres tě může varovat, abys nejednal proti svým hodnotám. Potřebuješ-li popud, abys napravil chybu, změnil špatný zvyk nebo obhájil
důležitou hodnotu ve svém životě, může tě stres podnítit k akci.
Tvé tělo si ovšem nepřeje setrvávat v trvalém krizovém stavu. Krátkodobé fyzické změny, doprovázející stres, jsou blahodárné. Dlouhodobý nepřerušený stres může ale vést k potížím: jako je chronická zuřivost, frustrace, bolesti hlavy nebo i srdeční obtíže. Trvalý stres tedy poškozuje tvou duševní pohodu. Jsi-li ustaraný a ustrašený, předrážděný a v napětí, nedokážeš
se otevřít pokojné síle života. Je těžké být přístupný lásce, jsi-li zajatcem ve
stavu obležení.
Nauč se rozpoznávat stres ve svém životě. Objev použitelnou strategii,
jak se s ním vypořádat. Nečekej, že stres z tvého života zmizí. Můžeš však
stres zvládat způsobem, který zlepší tvůj život. Tvá odpověď na stres tak
může být realistická, zdravá a účinná.
Tom McGrath, http://www.vira.cz/

U
Ne jen hrobka
Pokud jste dlouholetými čtenáři našeho farního měsíčníku, zajisté si
vzpomenete na seriál článků, pojednávající o podivuhodném místu na
Chrástu, o kterém nám se zaujetím a barvitě vyprávěla Nataša SteinováBelisová. Pokud ne, máte možnost zajít do muzea a tam si zakoupit brožurku od této autorky, která rovněž pojednává u historii kaple, kostelíka, hrobky svatého Jana Nepomuckého.
strana 4
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Poslední léta to nevypadalo, že toto místo bylo vybudováno jako duchovní centrum. Církvi vráceno nebylo, naopak z exercičního domu se stala
hospoda a okolní lidé dokonce sepisovali petici, aby jí zůstala, kaple byla
oblíbeným místem narkomanů a jiných kejklí, byla vykradena, zneuctěna,
okolní sochy poničeny a povaleny. Ani za éry komunizmu se to nedělo,
i když příčina je právě tam. Sloužila se tu každoročně poutní mše svatá, naposled za pana kanovníka Mojmíra Melana. Obraz nejen našeho města, ale
„kultury“ dnešního člověka, smutný obraz součastné Evropy...
16. května 2007 se zde po desítkách let sloužila opět mše svatá. Sloužil
ji biskup litoměřický, Pavel Posád, spolu s naším páterem Františkem Jiráskem. Přišlo na ní zhruba 80 lidí. Některé vídáme na všech podobných akcích, někteří přišli i z okolí, kde po léta bydlí a v kostele po desetiletí nebyli. Pro ně je myslím daleko důležitější, že se zde „něco konalo“. Doufejme,
že to nebude opět na dlouhou dobu naposled...
Atmosféra byla důstojná, dobarvil ji i sbor, který po dlouhé době na levém břehu Labe opět zpíval. Když jsem si tak prohlížel zpěváky, uvědomil
jsem si, že většina bydlí přitom v naší farnosti...

Je povzbuzující, že se podařilo prolomit „zakletí“ tohoto místa, kostel
a oltář se znovu požehnal, sešlo se hezkých pár lidí a mohli po mši svaté
ochutnat z napečených dobrot.
Následovalo ještě setkání na faře s panem biskupem. Tam mnoho lidí
nepřišlo, možná proto, že to nebylo dobře dohodnuto. I tak hovor sklouzl na
„obecné“ téma. Domníval jsem se, že když už Děčín náš biskup navštíví, že
by nebylo špatné „zabrousit“ i na bolavá témata našeho města. Poslechnout
si jeho názory. Pohovořit o věcech, která se měla řešit již před řadou let...
R. Sticha
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Okénko do knihovny

&

autor:
Bill Myers
název:
Zakázaná zóna
z obsahu: Střet – 6. díl
„Když o něčem často přemýšlíš, začneš se tím stávat.“
„Jak to tak můžeš říct?“
„To je psychologický fakt. A píše se to také v Bibli.“
„A kde?“
„Kristus říká, že když někoho nenávidíš, je to, jako kdybys spáchal
vraždu. Pokud po někom žádostivě toužíš, je to, jako kdyby ses dopustil cizoložství.“
Krissi tvrdí, že její ruka sama od sebe píše vzkazy od kohosi mimo tento
svět – a že onen „někdo“ je odhodlán se s ní setkat. Rebece je jasné jedno:
tajemný návštěvník rozhodně nepřichází jako přítel. Teď jí zbývá přesvědčit
o tom i svou kamarádku – a postavit se zlu, s jakým se doposud nestřetla.
V sérii Zakázaná zóna vycházejí tyto díly: 1. Duchové, 2. Klam, 3. Zaklínadlo, 4. Přízrak, 5. Průvodce, 6. Střet.
„Při čtení Zakázané zóny se nudit rozhodně nebudete. Je plná napětí,
legrace, řešení skutečných problémů dospívajících i jasného pohledu na reálný svět okultismu. Knížkou jsem nadšený a vřele ji doporučuji všem mladým lidem – a nejen jim.“ Michal Malina
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 9. zasedání Farní rady ze dne 13. 05. 2007
V neděli 13. května se podařilo Farní radě opět sejít.
Zabývala se těmito body:
· Oprava malby v kostele
Páter František osloví malíře, který již malování v našem kostele prováděl. Před tím je ale třeba zjistit za jakých podmínek a od koho by bylo možné zapůjčit lešení.
· Nedělní mše svatá – změna času konání
Zprávy z farnosti 06/2007, ročník XII.
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Ozvalo se několik lidí, zda by bylo možné vrátit konání nedělní mše sv.
na původní čas 8:30. Zároveň se ozvali někteří, kteří jsou se změnou spokojeni. K vrácení času není závažný důvod, nedělní mše sv. bude tedy začínat v 9:00.
· Květinová výzdoba v kostele
Bude třeba získat někoho na květinovou výzdobu v kostele. Ze zdravotních důvodů to již nebude možné tak, jak tomu bylo doposud. Můžete se
přihlásit vy?
· Křeslo pro hosta
Členové farní rady mají za úkol přemýšlet a případně i oslovit nové kandidáty do tohoto setkávání. Můžete i vy podat své návrhy.
· První sv. přijímání
V naší farnosti se připravují tři děti k prvnímu sv. přijímání, které se
uskuteční 10. června při ranní mši svaté.
Ve 14:00 se uskuteční také k této příležitosti grilování na farním dvoře,
na které jsou všichni srdečně zváni (nejen příbuzní). Je to dobrá příležitost
ke společnému setkání farníků.
Příští setkání Farní rady se uskuteční v neděli 10. června 2007 v 18:45
(po večerní mši svaté). 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
· Venkovan byl v městě na trhu a před cestou domů se stavil v restauraci.
Když mu obsluha přinesla jídlo, venkovan se pokřižoval a pomodlil. Vedle
sedící muž mu poněkud povýšeně říká: „Vy jste asi z hodně zapadlého
místa.“ „Ano, z Horní Lhoty v horách.“ „A to se tam u vás všichni modlí
před jídlem?“ „Všichni ne.“ „A kdo se modlí a kdo ne?“ „Naše rodina se
modlí, náš pes a náš dobytek se nemodlí.“
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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.
1. července
Rok 2007
3. června
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. srpna
4. listopadu

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
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

10 357 Kč

2 528 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
0 Kč

1 850 Kč
4 330 Kč
2 535 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

31 582 Kč

8 888 Kč

12 215 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

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

R. S.

U
·

Jaký je rozdíl mezi naší vládou a Windows? - Žádný! Všichni doufají,
že příští verze bude stabilnější.
· „Pane vrchní, hraje ta hlučná kapela také na přání hostů?“ „Přirozeně,
pane.“ „Ať tedy hrají kulečník, než se naobědvám!“
strana 8
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.

1. svaté přijímání - 10. června 2007 půjdou k 1. svatému přijímání:
Anežka Koutná, David Palac, Eliška Škodová. Modleme se za ně.
F Kněžské svěcení - 23. června 2007 v 10:00 přijme kněžské svěcení
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích Mgr. Pavel Andrš, nyní jáhen ve
farnosti Ústí nad Labem - Střekov.
F Digitální vysílání - Blíží se zahájení digitálního televizního vysílání
v Severních Čechách. To s sebou přinese některé
zásadní změny v příjmu televize a měli bychom
se na to včas připravit. Pravděpodobně k tomu
dojde až 1. července 2007 a ze začátku to bude
vypadat, jako že se nic neděje. Bude totiž
probíhat ještě asi tak půl roku souběžné
analogové vysílání, tak jak je tomu dneska. Pak se
ale vypnou analogové programy ČT1, ČT2
i NOVA z vysílače Buková hora a to znamená, že
se odmlčí i převaděče, které tyto signály přijímají.
Pokud někdo neví přesně o co se jedná, případně
potřebuje s něčím poradit, může mne kontaktovat
přes soukromý nebo farní e-mail, či osobně.
F

(R. Sticha)
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
6. část

II. část: Praktické kroky k provádění vnitřního uzdravení
Abych došel k pravému vnitřnímu uzdravení, musím se snažit být svatý.
Abych se chtěl stát svatým, musím se učit lépe znát Boha, musím se učit
lépe znát svou víru. K tomu jsou nezbytné tyto kroky:
1. Evangelizování / hlásání
Člověk hřeší, protože má špatné vědění o Bohu a špatné poznání sebe.
Přitom se špatné pociťuje jako správné. Špatné poznání vede ke špatným
strana 9
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přesvědčením a špatná přesvědčení vedou ke špatnému jednání. Proto je
třeba poznat Boží neomylnou moudrost a uznat ji jako pravdu. Tímto způsobem se musí myšlení obnovovat Božím slovem, z čehož pak vyrůstá
správné poznání, správné přesvědčení a správné jednání.
Hlásání Božího slova je tedy nepominutelným předpokladem k tomu,
aby mohlo dojít k uzdravení. „Nemocný nebo zraněný“ člověk musí opět
dostat do rukou nástroje, aby mohl vykonat nezbytné osobní rozhodnutí
mezi říší temnoty a královstvím světla.
Lidé se musí znovu zcela vědomě rozhodnout pro Krista, pro cestu
osobní svatosti. Je třeba odstranit často obrovské mezery ve znalostech
křesťanů. Základním pravdám víry je třeba vyučovat jasně, aby i jednotliví
věřící mohli rozvíjet alespoň základní dar rozlišování a nepropadali z nevědomosti do mnoha esoterických léček, které je obklopují. V dnešním světě
nemůže jednotlivec dlouho vystačit s jednoduchou, prostou vírou, protože
vliv světa a špatné chování druhých ho strhne a poznamená prostou víru.
Při tomto hlásání člověk nesmí pochybovat o moci Božího slova. Boží
slovo je třeba citovat stále znovu, protože je daleko víc účinnější než naše
lidská slova. „Proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku“ (Žid
4, 12) a uzdravuje. V dnešní době se dále musí znovu vysvětlovat nauka
a autorita církve. Velmi málo křesťanů zná svoji víru, a proto pak neznají
ani svého Vykupitele. Jak potom mohou budovat svůj osobní vztah lásky ke
Kristu?
2. Poučení o duchovním boji
Součástí hlásání je také zprostředkovat věřícím, že se nacházejí v duchovním boji, ale že ve svém každodenním boji nejsou sami. Je třeba věřícím přiblížit zbraně duchovního boje a seznámit je s jejich mocnými spolubojovníky: s Marií, matkou našeho Pána, s anděly, zvláště se sv. archandělem Michaelem, s andělem strážným a se svatými. Věřící musí být znovu
lépe informováni o vztazích a vzájemném působení mezi církví vítěznou,
trpící a bojující.
Především ale je třeba přesněji upozornit na velmi jemné útoky Zlého.
Velmi málo lidí si je dnes vědomo, že tyto útoky mají často podobu rozličných myšlenek nebo pocitů. Kdopak jenom ví, že deprese nemusí být jenom
přirozenou nemocí, ale velmi často má démonické příčiny, a tudíž může být
úspěšně odstraněna správně zaměřenou modlitbou. Mnohdy si postižená
osoba vůbec není vědoma toho, že její myšlenky nebo pocity vůbec nejsou
její vlastní myšlenky a pocity, ale velmi často našeptávání nebo pokoušení
z vnějšku. V takovém případě je třeba rozhodně nad nimi zvítězit, místo
aby člověk propadal sebeobviňování a sebelitování zdůvodňovaného vlastní
neschopností (která je mu lživě našeptávána).
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3. Podporování hluboké lásky k Nejsvětější svátosti oltářní
Věřící je třeba znovu přivést k tomu, aby si uvědomili neuvěřitelně blízkou přítomnost Kristovu v Nejsvětější svátosti. Je třeba znovu lépe porozumět Pánově přítomnosti s tělem, krví, duší a božstvím, v níž k nám ve své
nezměrné lásce sestupuje do našich svatostánků, aby si učinil příbytek dokonce v každém z nás, aby nám ukázal svou lásku zcela osobně. Kristově
eucharistické přítomnosti je dále třeba si více vážit a je třeba, aby mnohem
víc křesťanů v ni pravdivě věřilo. Jen tak mohou věřící věřit v překypující
Ježíšovu lásku, v jeho osobní péči o každého jednotlivce, a tak budou moci
i věřit, že Ježíš je může a chce skrze toto niterné setkání uzdravit. Ježíš přichází do mého nitra, aby se se mnou dělil o svou plnost a aby mě učinil sobě podobným. Nejsvětější Eucharistie je nejúčinnější uzdravující služba vůbec.
4. Podporování hluboké vděčnosti za svátost smíření
Věřícím je třeba znovu přiblížit svátost smíření. Tato svátost činné lásky
milosrdného Boha se musí znovu stát vysoce ceněným prostředkem na
cestě k osobní svatosti. Lidé by měli také pochopit, že svátost smíření je
velmi účinný prostředek v oblasti vnitřního uzdravování.
5. Obnova křestního slibu
Známe konkrétní pravdu o dvou královstvích, o říši temnoty a o království světla. Víme také o sice nezaslouženém, ale tak potřebném odpuštění
našich osobních hříchů. Toto vědění musí vyústit do pevného rozhodnutí
každého jednotlivce. Je to rozhodnutí pro Krista. Co to znamená, vidíme
nejlépe na obnově křestního slibu. Když věřící křesťan žije podle Božího
slova, tak jak žil sám Kristus, uznává, že křest je smlouva uzavřená mezi
ním a Bohem.
(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
4. část
Potomstvo. Starobylé národy nebyly tím, co pod slovem národ rozumíme dnes: Češi v Čechách, Italové v Itálii, Francouzi ve Francii a tak dále.
Každý národ odvozoval svůj původ od náboženských nebo mytologických
událostí. V Bibli odkazují dlouhé rodokmeny (genealogie) na Hospodinovo
požehnání, které se předávalo z otce na syna.
Zprávy z farnosti 06/2007, ročník XII.
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Zikkurat byl druh posvátné stavby, která měla podobu pyramidy prostoupené mnoha nejrůznějšími terasami. Na vrcholek, kde býval chrám božstva, se vystupovalo po velkém množství schodů. Babylonský zikkurat se
jmenoval Entemanaki, to znamená „dům, v němž mají své základy nebe
a země“. Jde o symbolické jméno vyjadřující moc Babylonie.
Babylon znamená „brána Boží“; v hebrejštině se ale výslovnost tohoto
slova velmi podobá slovu „balal“, které znamená „zamíchat, zmást“. Babylon byl hlavním městem babylonské říše. Tam byli vyhnáni Izraelité,
když král Nabuchodonozor zničil Jeruzalém (587-586 př. Kr.).
První starověké jazyky. V prvních velkých říších starověku se velmi brzy zjistilo, jak důležitý je společný jazyk, kterému by všichni rozuměli. Tak
bylo vytvořeno písmo se znaky a pravidly, což byl první obrovský krok
v dějinách civilizace. První známé písmo používali Sumerové – šlo o klínové písmo (asi v období 3000-1800 př. Kr.). Velký význam mělo písmo
egypťanů, kteří využívali hieroglyfy (od roku 3000 př. Kr.). V oblasti Sýrie
a Palestiny se vyvinula hebrejština a aramejština, což jsou jazyky používané
v Bibli (od roku 2000 př. Kr.). Nejrozšířenějším starověkým jazykem byla
řečtina (od roku 300 př. Kr.), a to od dob, kdy Řekové v čele s Alexandrem
Velikým dobyli svět. Latina byla jazykem Římanů a je nám ze starověkého
světa časově nejblíže. Písmeno A bylo odvozeno ze starověkého znaku pro
býčí hlavu.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Jablonné
Pohlednice z roku 1922 zachycuje střed města s dominantou chrámu sv.
Vavřince a sv. Zdislavy (vpravo) a bývalým kostelem Narození Panny Marie, přestavěným později na pivovar (vlevo).
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A Jablonné v roce 2007? Je škoda, že nikdo z děčínských neposlal příspěvek z pouti ke sv. Zdislavě. Přiblížil by nám, kteří jsme z nejrůznějších důvodů
tam jet nemohli, atmosféru. Pokud sledujete náš časopis, musíte mi dát za
pravdu, že se prakticky nikdo nezapojuje svými příspěvky, nerozdělí se s druhými o své zážitky. Nechce se mi věřit, že jako by každý seděl doma a vůbec
nic nedělal. Zvláště rodiny žijí přece pestrým životem. Nebo se mýlím?
Přitom si dovedu představit, že se stýkáme se svými známými, přáteli, rodinou a máme si vždy co říci, jak si čas jednoduše najdeme. Považujeme farnost
trochu jako naši rodinu? Napadne nás někdy, že možná někdo čeká právě na
naše řádky, kdy mu sdělíme své zkušenosti, rozdělíme se o svou radost? A je to
vše, co jsem zmiňoval vůbec určeno pouze pro nás?
Na příspěvek není potřeba žádný zvláštní literární dar, dá se něco napsat
i na kus papíru, vždy se najde někdo, kdo to přepíše. Téma není určeno. Může
se to týkat např. zmíněných poutí, společných akcí, upozornění na hezký koncert, divadlo, zážitek při turistice a zdaleka to nemusí končit třeba osvědčeným
recepisem na bábovku. Prostě jako doma, u dobrých přátel...
R. S.

U
Touha po lásce
Bez lásky se člověk cítí sám, má strach z budoucnosti.
Snad každý člověk touží po lásce. Stačí se zaposlouchat do šlágrů nebo nahlédnout do některého z časopisů - ze všech stran sálá lidská touha po šťastné lásce,
touha být jiným člověkem milován, být někým bezpodmínečně akceptován. Mnozí
souhlasí s definicí: „Jsem milován, tedy jsem.“ Jsou-li milováni, prožívají sami sebe jako cosi drahocenného. Kdo zakusil takovou lásku, smí spočinout v sobě samém. V člověku, který byl ve své touze po lásce zklamán, však může tato touha
přerůst v náruživost. Stále pak osciluje kolem otázky, zda ho druzí mají rádi, zda ho
milovaná žena nebo muž také milují nebo zda jeho láska vyznívá naprázdno. Kolem tématu lásky krouží už malé děti. Žárlí, pokud se rodiče věnují více jejich
mladšímu sourozenci. Pozorují, kolik času má matka pro to které dítě, a bdí nad
tím, aby jim věnovala tolik času jako jejich sourozencům. Uvedený problém se
objevuje i ve škole. Chlapci spolu vedou mocenské boje o přízeň nejkrásnější dívky, o to, jak ji získat. Děvčata zase touží co nejdříve získat nějakého přítele, aby se
nemusela cítit méněcenná: tento přítel jako by byl symbolem, podle něhož dívky
hodnotí samy sebe. Většinou však jde o nezralé formy lásky - spíše běží o přitažlivost druhého pohlaví, o hledání vlastní identity. Právě v pubertě má ale svůj počátek ona síla lásky, jedinečná zkušenost, že nejsem jen uznáván a ceněn nějakým
děvčetem, nýbrž že jsem skutečně milován pro sebe samého. Právě chlapci a děvčata sní o lásce, která má doslova čarovnou moc. Během častých denních snění si
představují, jaké by to bylo, kdyby milovaná osoba opětovala jejich lásku a byla tu
jen pro ně. Tuto kouzelnou moc zamilovanosti prožívají tak intenzivně, že by se
všeho vzdali, jen aby směli milovat a být milováni.
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Při mnohých pastoračních pohovorech vyslovují mladí lidé touhu po matčině
nebo otcově lásce. Jistá žena věnovala veškerou svou energii na to, aby si jí otec
konečně všiml a miloval ji. Opětovně však zažívala zklamání. Touha po otci ji bude
provázet po celý další život, i po jeho smrti. Znám také muže, který touží po lásce
své matky, ale kdykoliv se s ní setká, vždycky se pohádají. Protože nedostává, co
od ní očekává, reaguje agresivně na každé její slovo. Čím méně dochází naše touha
po rodičovské lásce naplnění, tím silněji to ovlivňuje naši duši a tím nenormálnější
jsou naše vztahy k rodičům. Z lásky k matce se stává podivná směs lásky a nenávisti. Dcera se neoprošťuje od matky, touží po její lásce a zároveň ji nenávidí, protože se jí matčiny lásky nedostává. Syn uvízne u lásky k matce a není schopen
skutečně milovat svou ženu. Matčina dusivá láska ho zároveň vyhání k jiným ženám; doufá, že se od ní nakonec přece jen uvolní, aby mohl najít pravou lásku. Je to
však ďábelský kruh, z nějž se jen těžko dostane.
Na kurzech s mládeží jsem zjistil, že téma vztahů bývá určujícím obsahem
pastoračních hovorů i rozhovoru ve zpovědnici. Mladý muž například trpí tím, že
nenalézá žádné děvče, které by ho milovalo. Kdykoliv miluje nějaké on, jeho láska
vždycky vyzní naprázdno. Buď se neodvažuje dát svou náklonnost najevo, nebo je
odmítnut - dívka už má jiného. Znám jistou ženu, která trpí samotou. Když byla
mladá, měla mnoho ctitelů. Tehdy si s nimi pohrávala. Nezávislost se jí zdála tak
krásná! Teď je pro ni však stále obtížnější najít vhodného partnera - a přece je to
její toužebné přání.
Do touhy po lásce se často vloudí ještě jiná přání - například touha být zaopatřený, nezůstat sám, založit rodinu, najít ve svém životě nějaký smysl. Bez lásky se
člověk cítí sám, má strach z budoucnosti, ze stáří. Nejde tu jen o lásku, ale i o problém vlastní hodnoty. Bez dětí si mnozí připadají bezcenní. V posledku však jde
v každé lásce o otázku, zda jsem hoden být druhým milován. Láska si přeje být pro
druhého člověka jediným, touží, aby ten druhý miloval jedině mne. Zkušenost
vlastní důstojnosti souvisí se zkušeností lásky, která mě zastihuje v mé jedinečnosti, v níž mohu být zcela sebou samým a v níž teprve objevím, jaké schopnosti
a možnosti ve mně vlastně vězí.
V mnohých šlágrech, které opěvují lásku, jde v podstatě vždycky o touhu po
vydařeném vztahu, po lásce, která by trvala věčně, která by splňovala všechny tužby, v níž by mohl člověk klidně spočinout, která člověka obdaruje věčným štěstím.
Jakkoli okázale šlágry takovou lásku opěvují, přece jen ukazují, co je příčinou nejhlubších niterných hnutí. Otázka je, jak my - pastýři duší - na tuto touhu po lásce
odpovíme, abychom dokázali oslovit ostatní. Účelně jim můžeme odpovědět jen
tehdy, když se hluboce vcítíme do jejich touhy, přiznáme vlastní touhu a podíváme
se na ni s důvěrou.

Touha po zamilovanosti
V touze po lásce nejde jen o přání být druhým milován. Mnozí prožívají samu
zamilovanost jako pramen kouzelné obnovy. Jedna mladá žena mi vyprávěla, že se
opětovně zamilovává a že v ní pokaždé cosi ožije. Vychutnává svou zamilovanost,
i když její city nejsou vždycky opětovány. Zakouší přitom sebe samu novým způsobem. Při každém zamilování v sobě objevuje nové stránky vlastního já. Šedivý
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všední den se projasní a ona se vznáší v oblacích. Každý touží také po umění lásky,
po rozbití krunýře vlastní uzavřenosti, kdy se člověk zcela otevře a oddá. Láska totiž milovaného proměňuje, nově ho utváří. Psycholožka Verena Kastová vidí podstatu lásky takto: „Snad vzniká láska jen tehdy, snad vzplane jen tehdy, když do
milovaného člověka jeho nejlepší možnosti vložíme a pak je z něho dovedeme vymilovat; možnosti, které ho vynesou nad úžinu jeho dosavadního stavu a otevřou
ho pro něco, co nepovažoval za možné.“
Zralí lidé vědí, že stav zamilovanosti netrvá příliš dlouho. Touží po tom, aby
mohli někoho jiného milovat navždy. V touze po trvalé lásce je ukryta také touha
po spolehlivosti a věrnosti, po bezpečí a perspektivní budoucnosti. Láska, která
v člověku uzraje po stadiu zamilovanosti, mu umožní přijmout druhého se vším, co
se v něm rozvine. Partner stojí při svém partnerovi. Přijímá ho právě takového, jaký
je. Jsou mu vzdáleny projekce, které hrají při zamilovanosti tak velikou roli. Nevrací partnera do stavu na začátku lásky, nýbrž ho provází veškerými proměnami,
celým jeho vývojem. Pevně se ho drží, i když je nemocný a slabý, nevzhledný
a starý. Taková láska člověka ozdraví, takže se cítí téměř jako znovuzrozený.
Anselm Grün, Bydlet v domě lásky - úryvek

U
Slavnosti a svátky
3.
7.
15.
24.
29.

6.
6.
6.
6.
6.

Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

U

Významné dny
1.
5.
26.

6. Mezinárodní den dětí
6. Světový den životního prostředí
6. Mezinárodní den boje proti narkomanii

U
Výroční dny biskupů
1.
6.
21.
22.
23.

26.

6.
6.
6.
6.
6.

Kard. Vlk
Mons. Duka
Mons. Paďour
Mons. Duka
Kard. Vlk
Mons. Graubner
Mons. Herbst
6. Mons. Kajnek
Mons. Malý

převzetí arcidiecéze (1991)
jmenován biskupem (1998)
kněžské svěcení (1975)
kněžské svěcení (1970)
kněžské svěcení (1968)
kněžské svěcení (1973)
kněžské svěcení (1973)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1976)

Zprávy z farnosti 06/2007, ročník XII.

strana 15

Dìèín

27.
28.
29.

-

Podmokly

Mons. Posád
6. Mons. Cikrle
Mons. Radkovský
6. Mons. Posád
6. Mons. Esterka
Mons. Posád

kněžské svěcení (1977) - 30. výročí
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1970)
narození (1953)
svátek
svátek

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 24. 06. 2007, před 1. nedělí v červenci ç

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