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Koutek poezie
Okovy života
Staré okovy padly
nové jsou tu zas
jak plytké sobě rady
probouzí rozum v nás.
Starci již rezignovali
na život s hlavami svěšenými
dnes smutní si sami tiše
v parcích alejemi.
Daniel Kyler

.
Z dovolené...
Rekreujeme se? Myslím, že většina z nás se snaží někam o dovolené podívat, děti tráví čas na táborech, poznáváme zákoutí naší vlasti, někteří
v zahraničí, hodně lidí míří k moři... My jsme si letos jako hlavní dovolenou
vybrali Českomoravskou vrchovinu se zázemím v klášteře Želiv.

Volba tohoto místa vyšla souhrou okolností a velmi narychlo. V okolí
máme své příbuzné, některá místa důvěrně známe z dřívější doby. Ale
v klášteře jsme prozatím ubytovaní nebyli. Musím říci, že nám bylo dopřáno prožít mnoho nezapomenutelných zážitků. I počasí jsme okusili ode všeho.
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Neplánované akce byly večery na opatství, kde několik dní pobytu
s námi trávili křesťanští mladí lidé od nás a z USA na společném soustředění. Navečer měli připraveny programy s živou hudbou, tanečními scénkami,
sdílením se a promluvou sympatického amerického pastora. Bylo zajímavé
tyto lidi poznat...
Cesty po okolí bývalého želivského panství skýtají mnoho krásných výhledů jak v okolí řek Želivky a Trnávky, tak do romantického kraje Vysočiny, který působí ještě dnes uklidňujícím dojmem...
Podnikli jsme i výjezdy trochu dál, např. na vrch Melechov a Stvořidla
na Sázavě nebo na hrad Lipnici a zajímavé lomy s ústy a uchem opodál...
Cestu domů jsme si prodloužili přes Moravu, konkrétně Znojmo a Brno.
Tam jsme rovněž nezaháleli a seznámili se s některými prostorami hradu
Pernštejna. Protože bylo již více než teplo, přišlo vhod i koupání v pěkném
rybníku poblíž.
Tolik v rychlosti od nás a těšíme se, co se dozvíme od vás, kde vy trávili
své chvíle prázdnin... Tedy, čekáme na příspěvky z prázdnin!
R. S.

.
Badatelé objevili hrobku obnovitele kláštera
Expertní tým zkoumající podzemí kostela premonstrátů v Želivě objevil
hrobku význačného opata. V kryptě, o které donedávna nikdo nevěděl, odpočívá ctihodný Siard Falco. Ten je považován za znovuzakladatele kláštera v době po Bílé hoře.
Od jeho smrti v roce 1677 do hrobky lidská noha nevstoupila. A nevstoupil do ní nikdo ani nyní. Celý průzkum totiž probíhal nedestruktivní
metodou. Tajemství odhalila miniaturní kamera na robotické tyči. Tímto
unikátním způsobem odborníci z Jihočeského muzea a z občanského sdružení Naše historie prohledávali podzemí konventního kostela Narození
Panny Marie už letos v březnu. Na neznámou hrobku, nacházející se na
čestném místě před oltářem, tehdy narazili zcela náhodně.
Následoval průzkum detektorem, který existenci dutiny potvrdil. Malým
otvorem o velikosti čtyř centimetrů pak archeologové do prostoru spustili
kameru. Neznámá dutina byla podle geologa Jiřího Šindeláře metr krát dva
metry velká. Uvnitř kamera rozpoznala rozpadlou rakev s malovaným křížem.
„Podařil se nám husarský kousek. Aniž bychom cokoli poničili, dosáhli
jsme stoprocentního poznání,“ řekl iDNES.cz Šindelář. „Byli jsme první
lidé, kteří se do hrobky mohli podívat,“ pochvaluje si. O existenci krypty
totiž dosud nikdo netušil.
Zprávy z farnosti 08/2007, ročník XII.
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Trable s destičkou

Ještě zajímavější začal být průzkum tehdy, když sonda zachytila i kovový štítek na rakvi. Ten dával tušit, že je v místnosti pohřbena význačná
osobnost.

Zrezivělý kus kovu o velikosti 6 x 18 centimetrů však kamera nemohla
přečíst. Tajemství zůstávalo dlouho nerozluštitelné i poté, co se tým rozhodl
cínovou destičku pomocí dálkově ovládané robotické tyče vyzvednout.
„V laboratoři jsme podrobili destičku detailnímu vizuálnímu průzkumu
pod mikroskopem a průzkumu v neviditelných spektrech světla,“ řekla vedoucí projektu Zuzana Thomová z Jihočeského muzea.
Vznešený opat

Ale ani tehdy, když se objevilo sedm řádků latinského textu, nebylo vyhráno. Tým si s nápisem dlouho lámal hlavu. „Dívali jsme se na to vzhůru
nohama,“ přiznává s úsměvem Šindelář.
Nakonec se ale podařilo bezpečně přečíst zhruba dvě třetiny textu. Podle
badatelů jde o epitaf, který oslavuje pohřbeného. Tím není nikdo jiný než
„nejdůstojnější a nejvznešenější pán Siard Falco, který se stal opatem v říjnu roku 1661 a zemřel roku 1677“. Právě on bývá nejčastěji uváděn jako
obnovitel želivského kláštera po Bílé hoře. Jeho zásluhou se klášter opět
stal duchovním, hospodářským i kulturním centrem. Ukazuje se tak, že pohřbený požíval velké důležitosti, když mu řád nechal vybudovat samostatnou hrobku. Že to byl muž význačný, dokládá i v Želivě prodávané třináctistupňové pivo s višňovou příchutí. Na počest opata nese jeho jméno - Siard
Falco. Pivo se ve zdejším klášteře vaří už od 16. století.
Jedinou otázkou zůstává, proč se na kryptu tak rychle zapomnělo. Když
o pár desetiletí později klášter přestavuje význačný Jan Blažej Santini,
o hrobce zřejmě netuší. V nově vybudované podlaze architekt vchod do
krypty nijak nepřiznal.
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Badatelé si nálezu cení. „Bylo to velké dobrodružství, pomohli jsme odhalit příběh,“ říká Šindelář. Kdyby tam totiž destičku nechali, nikdo by nevěděl, komu krypta patřila.
Další tajemství necháme jiným

Aby záhad nebylo málo, při posledním průzkumu tým v podzemí objevil
další neznámé prostory. K jejich prohledávání se však archeologové už nechystají - dutiny se totiž nacházejí v místech, kde vlastník kostela neuvažuje
o žádných stavebních pracích. Do podzemí tudíž není třeba nahlížet.
Skupina průzkumníků navíc přiznává, že už si své užili: „Badatelsky
jsme se už nasytili, necháme to pro příští generace,“ řekl Šindelář iDNES.
Ať má Želiv i nadále nějaká svá tajemství.
17.07. 2007, Adam B. Bartoš, iDNES.cz

.
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Josef Javora
Výběr z hroznů

Toto mé poznání
Když už si myslím
že jsem čistý
a nadnáším se
jako mráček
selžu…
Nestojíš o pyšného
Milejší je ti
nejistý ale
putující
k naději…
Toto poznání je
hlubinou štěstí
Ačkoli hříšný
zůstávám v lásce
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.
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Javory 07. 07. 07

U
Farní rada
Farní rada se sejde až po prázdninách
Zatím můžete promýšlet, vymýšlet...

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
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
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. srpna
4. listopadu

2. září
2. prosince

vlakové spojení:
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(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
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

6 754 Kč
5 934 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 757 Kč
2 616 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
3 090 Kč
1 524 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

44 270 Kč

13 261 Kč

16 829 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský halíř
Na uprchlíky
Na svatou zemi
Na bohoslovce
Na záchranu kostelů
Souboru M. Boka za koncert v Jílovém

R. S.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Pouť - V neděli 5. srpna máme možnost si zajet na pouť do Sněžné
u Krásné Lípy. Poutní mše svatá začne v 11:00, zazní při ní české a německé barokní písně.
Od 12:00 je možné shlédnout ochotnické představení, nechejme se překvapit jak to s tím Joachymem a Annou bylo...

Zprávy z farnosti 08/2007, ročník XII.
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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
8. část

MODLITBA ZA OSVOBOZENÍ
Ne všechny oblasti modlitby se budou týkat všech, kdo hledají osvobození. Je třeba oslovit zcela konkrétně „ducha“, který se týká osobní situace
dotyčného. Ke každé situaci a ke každé osobě je třeba přistupovat jednotlivě. Jestliže jsem zhřešil v oblasti sexuality, pak se musím vrátit k jednotlivým situacím ve své minulosti, kde jsem takto zhřešil, a vzpomenout si na
jednotlivé lidi, kteří zhřešili se mnou, aby se s každou událostí dalo pracovat jednotlivě.
7. Osobní poradenství a uvedení do modlitby za vnitřní uzdravení,
případně za osvobození
I když v obecných duchovních cvičeních se pojednává o výše uvedených
bodech, často někteří jedinci potřebují osobní rozhovor, radu v jejich osobních záležitostech.
V takovém rozhovoru je třeba člověku pomoci, aby se zřekl všech špatných přesvědčení a svázání a – je-li to nutné – přistoupil ke svátosti smíření.
¨ Nejprve je třeba vést k poznání vlastních hříchů a pomoci jim
v modlitbě zřeknout se jich, aby se zcela a úplně obrátili ke Kristu.
¨ Potom jej zaměříme na zranění, která mu způsobili druzí lidé,
a osvětlíme mu na osobním příkladu, na událostech z vlastní minulosti,
nedokonalost všeho stvořeného, tedy nedokonalost vlastní i druhých.
Nikdo ještě není „svatý“, ani „zdravý“.
¨ To pak vede k dokonalému odpuštění druhým lidem, když už je
zřejmé, že všichni jsme hříšníci a že Satan může všechny zmást a svést.
Člověk se stává schopným nenávidět hřích, ale mít soucit s ubohým
hříšníkem.
Ten, kdo hledá pomoc, je přiveden k tomu, že každou jednotlivou situaci
a osobu přinese ke Kristu. Podle zkušeností je dobře jako první uvést klíčové osoby a klíčové události. Potom už je snazší zabývat se ostatními osobami a událostmi.
Protože – jak už jsme řekli – se vnitřní zranění většinou projevují zraněnými city, vedeme osobu potřebující pomoc v duchu do minulosti, aby
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mohla setrvat s bolestmi před Pánem v okamžiku zranění a mohla ho prosit
o uzdravení (srov. 1 Petr 3, 8; Žid 13, 8).
Je třeba zcela konkrétně poprosit ty, kdo hledají pomoc, aby se ve svých
představách vrátili do své minulosti:
a) K okamžiku svých vlastních hříchů. Stojí tam také Ježíš a Maria. Jinak
než v tehdy v minulosti, prosí tentokrát hříšník Ježíše o odpuštění a zříká
se Satana a jeho našeptávání. Ježíš mu na to odpouští, žehná mu, očišťuje ho svou vykupitelskou krví a milosrdně ho přitahuje k sobě do svého láskyplného objetí.
b) K okamžiku, kdy byli tak těžce zraněni. Stojí tam opět Ježíš a Maria.
Tentokrát ale je třeba zraněnému člověku třeba pomoci uvědomit si, že
ten, kdo ho tak zranil, nebyl nebo není sám „uzdravený“. Ježíš a Maria
stojí připraveni svou nekonečnou láskou doplnit všechno, čeho se v minulosti nedostávalo: uznání, úcta, útěcha, ocenění, obdiv, láska. Za posily touto nekonečnou láskou je pro zraněného lépe možné pochopit, cítit
soucit a odpustit.
Při objasňování zaviněného a nezaviněného utrpení se ozřejmuje také
podobnost křesťana s trpícím Kristem. Ukazuje se tu spoluvykupitelská
činnost údů mystického Těla a jeho důležitost a význam ve vlastním životě. To vede k postupnému uzdravování mnoha emočních zranění.
c) Další oblastí jsou již v mateřském těle získaná zranění, negativní zkušenosti rodičů, které se už v okamžiku početí nebo v průběhu matčina těhotenství přenášejí na dítě. (I moderní terapie je bere vážně). Také
v tomto případě pozveme Ježíše a Marii, aby přišli k okamžiku našeho
početí a porodu a svým požehnáním a láskou odstranili všechno, co není
od Boha, včetně kořenů toho všeho, aby Bůh opět mohl říci o svém milém tvoru: „Viděl, a bylo to velmi dobré“ (Gn 1, 25).
d) Modlit se za druhé / předky / děti / zástupnou modlitbu. Věřící mohou
být přiváděni k tomu, aby se tímto způsobem – v přítomnosti Ježíše
a Marie – modlili za druhé, např.:
¨ Za zemřelé předky, aby se očistila vina předků, o níž máme nějaké
tušení. Přitom věřící prosí Ježíše nejprve za odpuštění svých vlastních
hříchů, potom ale také v zastoupení za svou zemřelou matku, otce atd. za
odpuštění jejich hříchů, a prosí Pána, aby je pro svou lásku a milosrdenství povolal k sobě do nebe. Pak si mohou představit, jak Ježíš otci, matce atd. skutečně odpouští, žehná jim a omývá je svou krví.
¨ Za své děti nebo za jiné ještě žijící blízké osoby, většinou za to, aby
je Ježíš přivedl k víře. Také zde začínáme nejprve s prosbou za odpuštění vlastních hříchů, a potom v zastoupení za druhé vyslovíme prosbu za
odpuštění hříchů a bludných životních kroků. Opět si – ve víře – předZprávy z farnosti 08/2007, ročník XII.
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stavíme, že Ježíš ve svém milosrdenství a lásce tuto prosbu vyplňuje
a všem žehná. Skrze toto požehnání a následné očištění jeho nejdražší
krví člověk zakouší hluboký vnitřní pokoj a vnitřní uzdravení.
Zkušenost ukazuje, že takové modlitby přinášejí často nečekané a velké
účinky.
Uvedení do takové osobní modlitby slouží mimo jiné také k tomu, že
těm, kdo hledají pomoc, dává do rukou prostředek, který – později už sami
– mohou dále používat, protože vnitřní uzdravování se děje většinou pomalu, ale tudíž natrvalo. Věřící mají vždy znovu zvát Pána do své minulosti, aby uzdravoval jejich rány. Tak se naděje na Ježíšovo uzdravení neomezuje na jediné setkání, na jedinou mši za uzdravení, na jediné účinné požehnání, ale věřící tu dostává zcela praktické poučení o druhu, formě a pokroku na pouti víry ke kýženému uzdravení.
S pomocí své představivosti můžeme Ježíše stále znovu zvát do všech
neuzdravených oblastí osobního života, aby je uzdravil. Tato modlitba bude
podle zkušeností velmi účinná, když ji budeme konat před svatostánkem
nebo před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Vytrvalé prosby za uzdravení – jak vlastní, tak blízkých příbuzných –
budou mít také vliv na každodenní život a naučí prosícího hlubokému pravidelnému vztahu modlitby s Vykupitelem. Pomalu, ale jistě tak dochází
k vnitřnímu uzdravení a směřuje se ke znatelnému pokroku na cestě osobní
svatosti. Nespočetná svědectví „uzdravených“ věřících toto tvrzení dosvědčují.
(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
6. část
Izák. Jméno pochází ze slovesa „sahak“, které v hebrejštině znamená
„smát se“. Izákovo jméno naráží na Hospodinovu radost a smích po naplnění příslibu daného Abrahámovi, že se mu narodí syn. Je možné, že dané
jméno bylo ovlivněno i velkou oslavou narození dědice, které se účastnil
celý rod, anebo Sářiným smíchem v okamžiku, kdy zaslechla, že se ona,
stará a neplodná žena, má stát matkou.
Obřízka. Jedná se o malou chirurgickou operaci na mužském pohlavním
údu (penisu), při které se odřízne kousek kůže z jeho koncové části. Mezi
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starověkými národy to byla jedna z velmi rozšířených hygienických zvyklostí. Pro Židy má obřízka náboženský význam příslušnosti k jedinému Bohu a odlišnosti od ostatních národů.
Moria. Hora Moria bývá ztotožňována s horou Sion v Jeruzalémě, kde
byl zbudován Šalamounův chrám. V pozdějších dobách postavili muslimové na stejném místě Omarovu mešitu, v níž se podle tradice nachází kámen,
na kterém chtěl Abrahám obětovat Izáka.
Izmael, syn Abrahamův. Ještě před Izákem se Abrahámovi narodil syn
Izmael, jehož matkou byla Hagar – egyptská otrokyně Sáry. Abrahám se
s ní spojil, protože Sára byla neplodná. Narozený chlapec byl pojmenován
Izmael, podle hebrejského slova „šámá“, které znamená slyšet; Bůh totiž
vyslyšel Abrahámovu modlitbu. Sára a Hagar se však neměly příliš v lásce,
proto musela Izmaelova matka opustit Abrahámův rod. Podle islámské tradice je Božím vyvoleným právě Izmael, od něhož odvozují svůj původ
arabské národy. Korán říká, že Abrahám doprovázel Hagar a Izmaela pouští
až do Mekky. Tam vybudoval Abrahám svatyni označovanou Kába, v níž
se měl uctívat Alláh – to je jméno, jímž muslimové označují jediného Boha.
Obětí, kterou po Abrahámovi vyžadoval Hospodin, údajně nebyl Izák, ale
Izmael, který se podřídil Boží vůli. Izmael je tak považován za dokonalého
muslima; toto slovo je arabské a znamená „podřízený“ Boží vůli.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Polovina prázdnin už za námi ;-(

U
Polovina prázdnin ještě před námi :-)

U
Slavnosti a svátky
6.
9.
10.
15.
24.

8. Svátek Proměnění Páně
8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

U
Výroční dny biskupů
8.

8. Mons. Duka

svátek
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Dìèín

15.
20.
27.
29.
31.

8.
8.
8.
8.
8.

-

Podmokly

Mons. Lobkowicz
Mons. Cikrle
Mons. Koukl
Mons. Graubner
Mons. Lobkowicz

kněžské svěcení (1972) - 35. výročí
narození (1946)
biskupské svěcení (1989)
narození (1948)
převzetí diecéze (1996)

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 26. 08. 2007, před 1. nedělí v září ç

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