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Koutek poezie
Cantico del sole (oratio)
Prokaž mi čest svatý Františku
z divokých vracím se cest
a s bolestí přicházím ke křížku.
Tvé dlaně nechť přikryjí mou tvář
s tvou doufám pomocí
chci nebeskou spatřit zář.
V konfesi hluboké prostrace
dlaněmi dotýkám se dláždění
v ledovém vědomí spí srdce
v Bohu marně hledám souznění.
Uvnitř slepoty noční temné
až hodiny odbijí konec běd
v Eschatonu duši polekané
palmová pučí ratolest.
Daniel Kyler

.
Láska, vztahy, sex a AIDS
Vybral jsem do tohoto čísla ZzF sérii článků, které mohou být pomůckou
pro rodiče „skoro“ dospívajících dětí, i pro děti samotné. Přivedl mě k tomu začátek nového školního roku - děti budou trávit podstatnou dobu mezi
svými vrstevníky ve škole a myslím, že tématům, které jsou zde nastíněny
budou, v dnešní době obzvláště, věnovat mnoho chvil. Učitelé ve škole si
většinou nedělají žádné problémy s tím, jaké názory má na dané záležitosti
rodina, prostě jim servírují dnešní morálku podle svého přesvědčení, na názor, jaký k tomu rodiče zastávají naprosto nedbají. Proto je důležité, aby i v
této, možná právě v této, oblasti rodina správně působila. Zde platí čím
dřív, tím lépe, samo sebou formou vhodnou pro ten který případ, věk. Rodiče, nezapomínejte na svůj úkol, děti vychovávat, ne je „přenechávat“ jiným.
Jinak je možné, že se za nějaký čas nebudeme stačit divit...
R. S.

„Sex je překrásný, ale nestojí za to, abyste pro něj umírali“, říká Tomáš
Řehák, lektor mezinárodní křesťanské organizace ACET zabývající se péčí,
vzděláváním a školením v oblasti AIDS. Ve čtvrtek 16. srpna 2007 dopoledne s ním proběhl on-line internetový rozhovor. Myslím, že je dobré, a to
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nejen pro mladé, si otázky i odpovědi k tomuto tématu přečíst. Celý rozhovor je uveřejněn na stránce:
http://vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=25
Tomáš Řehák se narodil v Hlinsku 1958. Je vedoucím křesťanské organizace ACET ČR zabývající se péčí, vzděláváním a školením v oblasti
AIDS. Je ženatý, má manželku Irenku. Spolu mají dva kluky. Před 16 lety
začal navštěvovat několik lidí, kteří měli nevyléčitelná onemocnění. O něco
později se seznámil s lidmi, kteří se nakazili virem HIV. Velmi se to dotklo
jeho srdce, když si uvědomil, že mnoho lidí bude v budoucnu umírat na
onemocnění AIDS. „Proto dnes také chodím po školách a chtěl bych, aby se
co nejvíce lidí dozvědělo o této nemoci, aby mladí lidé nemuseli umírat na
tuto nemoc.“ Tomáš přednášel pro více než 300 tisíc studentů na téma sex,
AIDS a vztahy, vyškolil v ČR více než 50 lektorů, několik lektorů na Slovensku. Pořádá semináře v mnoha městech v Rusku, na Ukrajině, Bělorusku, Kazachstanu, Tadžikistanu, kde vyškolil již mnoho set lektorů. Tato
práce se pak velmi rychle rozšířila v těchto zemích. Zároveň působí jako
kazatel Apoštolské církve.
F praktická ukázka...
Otázka: Mám 15letého syna a ráda bych ho informovala ohledně partnerských
vztahu, sexuality a AIDS. Můžete nám prosím doporučit vhodnou literaturu, která je srozumitelná jeho věku? Děkuji.
Tomáš Řehák: Velmi doporučuji např. tuto literaturu:
· Lásku dát, lásku brát - Josh Mc Dowell - nakladatelství Triangl
· Dva středy, však jeden kruh - W.Trobisch - nakladatelství Velehrad
· Měl jsem rád jedno děvče - W.Trobisch
· Radost být ženou - I.Trobischova - nakladatelství Křesťanský život-Albrechtice
· Příprava na manželství - Marie Frydrychová
· Malá škola lásky - Marie Frydrychová - nakladatelství Luxpres
· Příprava snoubenců na manželství - Traxlerovi - nakladatelství Hnutí rodina Pardubice
· Intimně před manželstvím - nakladatelství Křesťanský život-Albrechtice
· Potřebuji Tvou lásku - Campbell - nakladatelství Návrat
· Hledám svou cestu - Campbell - nakladatelství Návrat
· Od pěti do pětadvaceti - G.Gebhardtová
· Sex , Vina, Odpuštění
· Povídej mi o lásce - M. Quoist
· Dvě strany lásky - G.Smalley a J.Trent -nakladatelství Nová Naděje Brno
· Jak zvládat svoje hormony - Jim Burns – nakladatelství Nová Naděje Brno
· Sexuální výchova 12-14 let - Joyenx- nakladatelství Portál
· Sexuální výchova 14-16 let - Joyenx - nakladatelství Portál
· Sexuální chaos - Tim Stafford - nakladatelství Návrat
· Sexualita v našem životě - Józef Augustyn - Karmelit. nakl. Kostelní Vydří
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· Známost a namlouvání - Nanci Van Peltová -Advent
· Tvé tělo je stvořeno pro lásku - Daniel- Ange - Karmelit. nakl. Kostelní Vydří
· Sex, Aids, Vztahy - Stuart Angus , nakladatelství Tůma, Modřice
· Sex: šlehačka na dortu - Tomáš Řehák – nakladatelství Tůma, Modřice
· S nikým nechodím a nejsem cvok - Joshua Haris - nakladatelství Samuel
· Ani ň - Joshua Haris - nakladatelství Samuel
· Mark Laaser – Jak mluvit s dětmi o sexu - nakladatelství Samuel
a ještě mnohé jiné knihy (Odpovězeno: 16.08.2007 08:32)...

U
Hodíme se k sobě?

„Hodíme se k sobě?“ ptá se přirozeně každý, kdo začne uvažovat o vážnějším vztahu. Proto ti nabízím pár základních otázek a ty si na ně odpověz.
Možná nezískáš jasno hned první den, ale postupně pod jejich vlivem můžeš poznat, jestli počínající vztah má vůbec smysl udržovat. Test je rovnocenný pro obě pohlaví.
Desatero pro test lásky:
l. Dávání - Pravá láska raději dává než bere, sobecká raději přijímá.
Zajímá mě život toho druhého, jeho názory, postoje a zájmy nebo chci být
středem pozornosti jen já sám?
2. Úcta k osobnosti a charakteru - Přitahuje mě její, jeho charakter
a osobnost? Chtěl bych, abychom spolu vychovávali naše děti v zásadách,
kterým věří? Nebo mě přitahuje jen erotické vzrušení? Přitahuje nás k sobě
jen tělo nebo i charakter? (Pokud přitahuje jen pěkné tělo, případné manželství pravděpodobně skončí havárií. Potkáte oba ještě tolik krásných těl.)
3. Zvyky - Jsme schopni tolerovat většinu zvyků, které jsme si přinesli
z domova nebo chceme jeden druhého ve všem předělat? Jsme schopni po
celý život snášet své chyby, i kdybychom se nikdy nezměnili?
4. Hodnoty života - Jaké máme priority, co je pro nás v životě nejdůležitější? Máme stejný světový názor?
5. Komunikace - Dovedeme spolu otevřeně o všem hovořit? Dovedeme
si vysvětlit i opačné názory, aniž bychom se přitom hádali do krve a nadávali si do zvířecích druhů nebo se posílali někam?
6. Odpouštění - Když už jsme se pohádali, dovedeme se usmířit a odpustit si? Nevyčítat? Jsem schopen udělat první krok v uznání chyby? Je
ona schopna uznat také někdy svoji chybu? (Schopnost hovořit spolu o všem
a odpouštět si je nejdůležitější podmínkou pro zdařilé manželství.)
7. Známost - Vážnějšímu chození se dřív říkalo „známost“. Bylo to odvozeno od slovesa znáti se. Známe se? Známe svou minulost, své reakce na
různé situace, své plány do budoucna, své touhy, své rodinné poměry
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a podmínky? Známe rodiče jeden druhého a sourozence? Chci, aby se jeho
rodiče a sourozenci stali mými rodiči a mými sourozenci?
8. Sebeovládání - Dovedeme se ovládat v oblasti tělesných důvěrností?
Pomáháme si v tom nebo se vydíráme? Vynucuje si někdo z nás sexuální
důvěrnosti? Dokážeme čekat? Vynucený sexuální styk je zabiják manželství.
Umím se ovládat jako svobodný?
9. Vášně a závislosti - Jaký je náš vztah k cigaretám, alkoholu a drogám? Neskrývá se tu závislost? (Velmi důležitá otázka: soucit z „lásky“
v tomto případě vůbec není na místě.) Nepodléhá můj protějšek nějakému
druhu krutosti a surovosti? Nelibuje si příliš v násilných nebo pornografických filmech? Neprovozuje hazardní hry? Nejsou pro něho hlavní jen peníze a majetek? Nezajímá se o mne jen k vůli penězům a majetku? Umí ovládat své sexuální touhy vůči dalším ženám a mužům? Je mezi námi už dnes
věrnost? (Pokud ne, nebude ani v manželství.)
10. Rodina - Přejeme si spolu založit rodinu? Chceme děti? Kolik?
Chceme, aby v genech našich dětí byly geny rodiny mého partnera? Jsme
pro děti ochotni obětovat i něco ze svého pohodlí a standardu?
Předložil jsem vám jen pár základních otázek. Povídejte si o nich. Je velice důležité umět si v manželství spolu o všem povídat.

U
O princezně a drakovi

Milé slečny, znáte pohádku o princezně a draku, který ji chtěl sežrat?
Bylo, nebylo. Byla jedna princezna a poznala chlapce. Byl to hodný,
dobrý kluk, ale měl jednu chybu. Zdál se velmi nesmělý, takový neprobuzený. Princezna si říkala: „Bylo by dobré ho probudit, ale jak?“
Jak se probouzejí princové v pohádkách? Kýblem vody? POLIBKEM?
„Ano, ano,“ Princezna znala pohádky, věděla, že to musí být polibek, ale
jaký? Český, francouzský, italský...? Odhodlala se a políbila ho. Ale světe
div se. Neprobudil se princ, probudil se DRAK.
Drak si neláme hlavu tím, jestli je princezna šťastná. Drak si chce užít
pro sebe. Každý rok jednu pannu! Necítí lásku, žádá uspokojení. Nic víc. Ó,
jak je princezna překvapená. Chtěla probudit prince a zatím vzbudila draka.
Představ si, že jsi v místnosti s alkoholikem. Naliješ-li mu skleničku,
probudíš v něm žádost a chuť pít. Jednu do sebe převrátí a pak se přestává
kontrolovat. Tobě se to však už nelíbí. Řekneš: „Nech toho, už nepij...“
ALE ON NEMŮŽE, PŘESTAL SE OVLÁDAT. Podobně je to i u mnoha
kluků se sexem.
Jestliže se mazlíte až do chvíle, kdy je ohrožena sebekontrola jednoho
z vás, potom už jste zašli příliš daleko. Pohled na příliš odkryté ženské tělo
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a intimní doteky mohou způsobit, že se mladý muž přestane ovládat. Uvědom si, že probudíš-li v něm draka, doplatíš na to.
Po jedné přednášce přišla dívka a řekla mi: „Kdybych tak vaši přednášku
slyšela před měsícem. Právě tehdy jsem se poprvé vyspala s klukem. Chodili jsme spolu, poprvé se milovali. On mi potom ráno řekl: ‚No co, kdybys
náhodou čekala haranta, tak bych si tě vzal, no.‘ Hluboce mě to ponížilo.
Poznala jsem, že to nebyla láska, ale že jsem byla zneužitá... Za tři týdny
ještě zavolal, jestli jsem dostala měsíčky... Tím jsme skončili. Je to možné?
Já mu tolik věřila.“ Je to možné. Ten mladík dívku opravdu nemiloval.
A ona byla lehkomyslná a nevěděla, co v něm probouzí.
Rada pro mladého muže: UTÍKEJ, DOKUD JE ČAS! Jestli tě dívčí půvab příliš svádí, v tom případě platí: KDO UTEČE, TEN VYHRAJE!
Rada pro slečnu: NENABÍZEJ SE, NEVNUCUJ SE A MĚJ SVOU
HRDOST! Tvé NE, tvé klepnutí přes prsty, tvé začervenání se, tvé slzy
v očích: Tohle mi nedělej! Ty jsou spolehlivější než nejdokonalejší antikoncepční pilulka.
„Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery,… Nebuďte a neburcujte lásku,
dokud nebude chtít sama.“ (Bible, Píseň písní)
z knihy Tomáše Řeháka: Sex, jako šlehačka na dortu

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Scott a Kimberly Hahnovi
Naše cesta do Katolické církve
výňatek...

&

„O to více může katolické křesťany při četbě některých pasáží zabolet
u srdce z toho, co určitě sami znají ze své vlastní zkušenosti – totiž ze skutečnosti, že, řečeno ústy 2. vatikánského koncilu, „ačkoli má katolická církev celé bohatství Bohem zjevené pravdy a všechny prostředky milosti,
přece její členové z nich nežijí s takovou horlivostí, jak by měli, takže se
tvář církve jeví méně zářivá bratřím od nás odloučeným i celému světu,
a tím se brzdí růst Božího království. Proto mají všichni katolíci směřovat
ke křesťanské dokonalosti a každý se má podle své možnosti snažit, aby se
církev tím, že nese na svém těle ponížení a umrtvování Ježíšovo, den ode
dne očišťovala a obnovovala, dokud si ji Kristus nepřipraví slavnou bez poskvrny a vrásky“.
Kniha manželů Hahnových je autobiografickým svědectvím, pojednávajícím o dobrodružné duchovní pouti obou manželů od kalvinisticko-
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presbyteriánského vyznání ke katolicismu. Vypovídá o jejich hluboké lásce,
která musela „na cestě domů“ projít temnotami a krizí vzájemného odcizení. Těžce vybojovaná osobní konverze Scotta a Kimberly může čtenáři poskytnout cenné podněty pro ekumenický dialog mezi katolíky a protestanty
a zároveň představuje i výzvu k modlitbě, častému čtení Písma svatého
a poznávání pravd víry.
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
Minuly prázdniny, horké i deštivé dny, čas dovolených, odpočinku, obnovení sil… A farní rada by se měla
opět sejít.
R. S.

Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 16. září 2006 v 18:45 (po večerní mši svaté). Na její
členy se můžete stále 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
Pouť rodin
Římskokatolická farnost Bohosudov a Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického pořádají již tradiční Pouť rodin. Jste srdečně zváni do
Baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově v sobotu 15. září 2007, začátek bohoslužeb v 10:00.
Zprávy z farnosti 09/2007, ročník XII.
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To nejdůležitější, co v životě máme, jsou vztahy s druhými lidmi a s Bohem. Vztahy prožíváme nejčastěji ve své rodině a na té nám nejvíce záleží.
Proto putujme do Bohosudova právě s touto myšlenkou.
Bohosudov a Krupka jsou výletní místa na úpatí Krušných hor s mnoha
zajímavými místy, která můžete s dětmi navštívit. Mezi ně patří gotický
hrad Krupka s vyhlídkou a možností oběda, gotická prohlídková štola Starý
Martin, městské muzeum s bohatou hornickou tradicí a exponáty, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Wolfganga na Komáří Vížce, kam můžete z města dojet lanovkou.
Na všechny poutníky se těší Iva a František Růžičkovi – Centrum pro
rodinu.
www.centrumprorodinu.cz

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
9 781 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 757 Kč
2 616 Kč
1 777 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

54 051 Kč

15 038 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
(včetně sbírky na pouti na Javorech)

R. S.

U
Z prázdnin
Několik lidí mi slíbilo, že „něco“ napíší. Většinou k některým farním akcím. Již několikrát jsem zde nabádal a žádal o nějakou zprávu z vašich zážitků. Sám jsem se snažil jít příkladem. Zdá se, že je to nějak marné.
A přitom základ farního časopisu měl být v prvé řadě založen na zážitcích
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farníků. Vzájemném sdělování, podpoře. Pak by byla jasně vidět „živost“.
Nebo mám opravdu věřit, že se jedná např. o to, že ten, kdo něco napíše, se
„vytahuje“ před druhými?
V neděli 26. srpna jsme si naplánovali výlet lodí z Prahy na Slapy a zpět.
Jednalo se o předposlední plavební víkend, před letošním uzavřením sezóny. Celá plavba je velice zajímavá, proplouvá se nejkrásnějšími partiemi
vltavského toku v místech Svatojánských proudů, kde vzniklo i ve světě
ojedinělé trempské hnutí (* Ztracenka 1918). Je tam nádherně...

Zmíním se ale o zážitku v jedné pražské farnosti, kterou jsme po výletě
navštívili, hlavně proto, že se zde koná ještě v neděli večer mše svatá.
A udělali jsme dobře, jinak řečeno, mělo to tak být...
Do kostela Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce jsme vcházeli
úderem zvonku, oznamujícího její začátek. Průvod kněze, jáhna, ministrantů procházel kostelem k oltáři. My si našli ještě místo v přední části zaplněného kostela.
Mše svatá pod vedením kněze Stanislava Přibyla (bývá tam častým
hostem...) měla velmi příjemnou atmosféru. Cítil jsem se tam „jako doma“.
Jen ty varhany měli trochu více varhanní zvuk. Čtení pěkně četla mladá
děvčata, hoši šli zas s košíčky, nesli obětní dary. Celý kostel pěkně zpíval,
ordinarium se zpívalo „střídavě“. Kázání ne moc dlouhé, výstižné.
Na konci mše svaté jsme ještě byli pozváni na koncert mladého houslisty
Josefa Špačka (http://www.houslista.wz.cz/), ze lhotecké farnosti - před jeho odletem na studia do Spojených států, za doprovodu pana faráře. Děti, co
byly letos na táboře Radost, na 3. běhu, tak virtuozního houslistu slyšeli také, i tam vystupoval.
Zprávy z farnosti 09/2007, ročník XII.
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Koncert vyslechlo opravdu hodně lidí, i když již byl čas dost pokročilý.
Ještě pro ty, kteří zajímavý kostel na Lhotce moc neznají. Jedná se o stavbu
řešenou modernějším způsobem, která mimo vlastní lodi, zdobené krom jiného, známou netradiční křížovou cestou, má ještě dva přilehlé sály, či
kaple. Pravá část slouží hlavně jako zákristie, různé schůzky farníků ap., levá pak jako kaple, či koncertní sál a jsou tu k dispozici i varhany, klavír...
A právě zde jsme koncert mohli vychutnat. Pan farář Přibyl hned na začátku
zasedl k piánu a bravurně zahrál jedno z méně známých Bachových preludií
a fug. Pak vystoupil mladý houslista se dvěmi virtuózními skladbami od
Paganiniho. To bylo něco! A abychom si užili hezké hudby, koncert pokračoval dalšími skladbami, např. od Dvořáka. Se všemi se rozloučil pan farář
klavírní skladbou z doby rokoka. Průběžný i závěrečný potlesk jistě potěšil
oba hráče a ještě po koncertu se lidé mladému houslistovi náležitě věnovali.
Bylo k dispozici i jeho CD.
My se ale již začali shánět po autu, mezitím se již totiž setmělo a mysleli
na návrat domů. Cestou jsem přemýšlel, jak jsou jednotlivé farnosti různé,
stejně jako jsou různí i lidé. Je dobré se občas podívat „jak to dělají jinde“.
A hlavně se snažit přenést to dobré „domů“, do své farnosti. Pokud se sejde
takových lidí více, pokud i kněz je ve farnosti na správném místě, je to vidět a oko, ucho a hlavně duši to potěší. Je to možné jen ve velkých městech? Možná se někdy dostanu k článečku z nějaké vesnické farnosti...
R. S.

.
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

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. 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
·

Jaký je rozdíl mezi lotrem po pravici a lotrem po levici? – Lotru po
pravici řekl Pán Ježíš: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji,“ lotru po levici to
řekl moderní teolog.
strana 10
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Pouť Děčín - V pátek 14. září 2007 (18:00) na svátek Povýšení svatého
kříže bude po opravách znovu otevřen kostel Povýšení svatého kříže v
Děčíně. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude P. Pavel Procházka
ze Šluknova. U nás v Podmoklech tento den mše svatá nebude.
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Sanabitur © – seminář o vnitřním uzdravování
9. část

III. část: Modlitba za vnitřní uzdravení a osvobození
1. Příprava
Před uváděním do modlitby za vnitřní uzdravení je třeba člověku, který
v ní hledá pomoc, osvětlit její teologický základ, aby se správně duchovně
orientoval a aby se podpořila jeho víra v lásku a milosrdenství stále přítomného Pána.
Je třeba připomenout, že se v modlitbě obracíme na Ježíše Krista, Spasitele, jediného Pána a Vykupitele! On je stejný včera, dnes a na věky!
Tentýž Pán Ježíš Kristus, který před 2 000 lety chodil po palestinských
cestách, hlásal evangelium, zvěstoval lidem blízkost Božího království,
a proto konal s tím spojená znamení a zázraky. Tentýž Pán Ježíš Kristus
žije také nyní a dnes nejen mezi námi, ale dokonce v nás! Jsme mu tedy
ještě blíže než byli lidé tehdy!!! Ani jeho soucit, jeho láska a milosrdenství
nejsou menší – on chce i dnes učit, odpouštět, uzdravovat a posvěcovat.
„Co chceš, abych ti učinil?“ (Lk 18, 41).
Každé vnitřní zranění, které si nesu z minulosti, může Pán – v mé minulosti – znovu uzdravit, protože on stojí mimo čas a prostor. Moje minulost
je pro něho věčnou přítomností, on má stále přístup ke každé vteřině, ke
každé události mého života. Mým úkolem nyní je, abych ho pozval do těch
oblastí svého života, které potřebují uzdravení, abych mu předložil situaci,
rány a bolesti a abych ho v důvěře v jeho všemohoucnost a lásku prosil
o uzdravení. Nesmíme tu zapomenout zdůraznit – tak jak on sám to dělal ve
svém životě: „Ne má, ale tvá vůle ať se stane“ (Mt 26, 39).
Zprávy z farnosti 09/2007, ročník XII.
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Když neznáme osobu, za niž se máme modlit, a její konkrétní situaci, je
třeba hledat klíčové události, abychom je pak předložili Pánu k uzdravení
jako první. Když jsou tyto klíčové události uzdraveny, řeší se pak současně
– jako při hře v kuželky – mnoho dalších problémů.
Prvním krokem je většinou upřímné a úplné odpuštění! Zde je třeba pátrat především po zážitcích v nejranějším dětství, které jsou často ukryty
v podvědomí nebo v nevědomí. Často se tu jedná o chyby nebo nedostatky
rodičů, sourozenců nebo vychovatelů. Tento krok nesmí vést k obviňování,
protože Bůh všechny tyto situace dovolil, abychom překročili omezenost
našich blízkých a v Kristu mohli dojít k Bohu. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že skoro všechny problémy a rány mají původ v nedostatečné lidské
lásce a jen nekonečná božská láska Ježíšova a dokonalá lidská láska Neposkvrněné Matky – „Hle, tvá matka“ (Jan 19, 27) – je může uzdravit.
2. Chybné chování druhých vůči mně
Proto zveme Ježíše a Marii stále do minulých životních situací. Ty, kdo
hledají uzdravení, je třeba poprosit, aby pátrali po zcela konkrétních událostech z jejich nejrannějšího dětství. Přijměme jednou pro vždy, že nejtěžší
rány v našem nitru způsobilo selhávání naší matky. Tyto události by měl
pak ten, kdo touží po uzdravení, zcela předložit konkrétně, tak detailně, jak
jen je to možné. Místo, dobu, prostor, jednání, zraňující slova atd. Pak je
třeba člověka vést k tomu, aby se k těmto „starým bolestem“ postavil s odvahou, aby pokud možno dovolil znovuožití všeho ve vzpomínkách, aby to
znovu „prožil“ a nezmírňoval a nepotlačoval stoupající bolest nebo pocit
opuštěnosti.
A teprve potom je třeba mu objasnit, že již tehdy tam byl přítomen Bůh
a člověk Ježíš, sice neviditelně, ale úplně reálně, ve své vševědoucnosti
a všudypřítomnosti, spolu se svou a naší matkou Marií. Je třeba zraněnému
člověku pomoci, aby si konkrétně představil, jak Matka Boží a/nebo Ježíš
se soucítěním a pochopením přistupuje k malému zraněnému dítěti, bere ho
do rukou nebo na klín a těší ho.
V další etapě je třeba ozřejmit, že i naše vlastní matka a otec byli a jsou
nedokonalí, že se nemohou vysvléci ze své kůže a že špatně reagovali kvůli
svým vlastním zraněním. Je třeba, aby zraněný člověk v sobě vzbudil soucit
s matčinou a otcovou nedokonalostí a byl přiveden k odpuštění. V tomto
nazírání bude takový krok ihned odměněn ještě větším projevem lásky Ježíše a Marie, až tento zraněný člověk, naplněný nekonečnou Boží láskou, která nikdy nepřestává a se chce dávat stále nově, je schopen bolestnou situaci
v minulosti přijmout. Vždyť Bůh ji dopustil, aby z toho učinil dobro, i když
tomu jako lidé nerozumíme. „Tomu, kdo miluje Boha, všechno napomáhá
k dobrému“ (Řím 8, 28). Takové „oddání se Boží vůli“ v jasném vědomí,
strana 12
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že jeho láska se skutečně dává každému jednotlivci, každého jednotlivě
chrání a opatruje, nese s sebou veliké vnitřní uzdravení.
3. Moje vlastní selhání / hřích
Často ale by měl zraněný člověk nejdřív být přiveden k dobré sv. zpovědi. Je třeba probudit v něm vědomí hříchu. Musí se tu objasnit, že existují
jen dvě království – království světla a říše temnoty. Neexistuje žádná šedá
zóna, žádný kompromis není možný! Je třeba skoncovat s dnes tak často
propagovanou falešnou tolerancí!
Každá jednotlivá situace z minulosti, v níž se zraněný vědomě nebo nevědomky odchýlil od správné cesty, musí být nyní poznána v Pánově světle
a pak vykořeněna pomocí obnovy křestního slibu s pevným předsevzetím,
chtít v budoucnu sloužit jen Pánu. To je pravý smysl křtu, a proto je dobré
při této příležitosti obnovit křestní slib. Tím se zničí vliv démona a jakékoli
pokušení skrupulozity se tím stává neúčinným, protože Kristus tvoří všechno nové!
Také v této oblasti je třeba věřícím poradit, aby si ve své představivosti
zcela konkrétně představili situaci hříchu, odklonu od správné cesty, a ještě
jednou ji „prožili“. Tentokrát ale věřící spáchá svůj hřích v přítomnosti zarmouceného Ježíše a jeho Matky Marie. Tak si zřetelněji uvědomí, že hřešit
vždycky znamená dobrovolně se vystavit vlivu Zlého. Věřící je přiveden
k tomu, aby se obrátil k Pánu a snažně si u něho vyprošoval milost, která při
prvním projevu pravé lítosti přirozeně ihned a vždy přijde. A to pak zase
vede k lepšímu pochopení Kristovy lásky. Dalšího potvrzení se mu pak dostane skrze Ježíšovo požehnání v Ducha Svatém. Ono způsobí omytí ve
Vykupitelově krvi, jímž Pán odstraní všechny kořeny hříchu. V této souvislosti se pak říká následující modlitba za osvobození. Velmi důležité přitom je, aby věřící byl pevně rozhodnut zříci se Satana a všech jeho skutků,
aby osvobození bylo co možno nejúplnější.
I zde platí, co již bylo řečeno o modlitbě za osvobození ve ZzF 08/2007.
(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
7. část
Prvorozenství. V patriarchálních rodinách biblického světa měl prvorozený syn právo na dvojnásobnou část dědictví, na zvláštní postavení mezi
ostatními bratry a přebíral po otci úlohu vůdce celého rodu. Právo prvoroZprávy z farnosti 09/2007, ročník XII.
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zenství bylo možné přenechat někomu jinému, podle některých zákonů dokonce za cenu oběda.
Požehnání. Otcovské požehnání je v tomto případě slavnostní událost,
která se nedá opakovat. Izák předává svému synovi další pokračování Božího plánu a naději příslibu, který byl kdysi dán patriarchovi Abrahámovi.
Proto se právě z pokolení Jakuba narodí dvanáct synů, dvanáct kmenů Izraele.
Izrael. Jméno dal Jakubovi Hospodin po zápasu na břehu potoka Jabok
(jeden z přítoků Jordánu). Znamená to „muž bojující s Bohem“. Jméno Izrael se pak stalo označením pro národ, který vzešel z Jakuba, a také pro
území, které tento národ obývá.
Dvanáct Jakubových synů. V dějinách patriarchů byla tolerována polygamie (jeden muž se ožení s více ženami). Většinou si však muž vybral ženy ze stejného kmene, aby se nerozdělovalo dědictví. Ženy z okolních neobřezaných národů (nevěřících v Abrahámova Boha) nebyly doporučovány.
Jakub se oženil se dvěma svými sestřenicemi. Zamiloval se do Ráchel, ale
strýc Lában ho přinutil, aby se nejprve oženil s její starší sestrou Leou,
a teprve potom si směl vzít Ráchel. Jakubovi synové, kteří se narodili Leji
a její otrokyni Zilpě: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Gad,
Ašer; kromě nich mu porodila Lea dceru Dinu, ale podle ní nebyl pojmenován žádný rod ani kmen. Synové, kteří se narodili Ráchel a její otrokyni
Bilze: Dan, Neftali, Josef a Benjamin. Jakub velmi miloval nejmladšího
Benjamína, proto se ještě v dnešní době říká, že nejmladší a nejrozmazlovanější dítě je „benjamínkem“ rodiny.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Jak překonávat deprese
· Jako děti jsme se učili, jak si zavázat tkaničky a jezdit na kole, ale většina z nás se
neučila nic o záludnosti zvládání emocí - zvláště smutku a beznaděje.

Každý máme v životě občas nějaký „špatný den“. Je však zničující, žijeli někdo den ze dne v panickém strachu. Lidové rčení o tom, že „každý je
strůjcem svého štěstí“, platí jen částečně.
To ovšem neznamená, že se máme prostě „vzmužit“ nebo se z toho „vykřesat“. Zkusme pojmenovat problém, zvážit přesně, co se dá s naším pocitem beznaděje dělat – informovat se a porozumět. Co je normální? Co ne?
Jak to celé začalo? Co je vlastní příčina? Jaká „léčba“ funguje? Jaká ne?
Existuje naděje... Pomoc může přijít z mnoha zdrojů. Když jsem úplně
na dně, jsou tu totiž ostatní lidské bytosti, které nám mohou pomoci víc, než
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si možná myslíme. A kromě toho nám naše víra přímo říká, že máme také
prosit – a očekávat – Boží pomoc.

· Když si snad myslíš, že ti teče do bot, je docela možné, že jen prší. Podívej se na
věc v širších souvislostech a buď připraven přizpůsobit svůj postoj, bude-li třeba.
· Usiluješ-li stále o větší úspěch, výkon, kontrolu, dokonalost a efektivnost, přeceňuješ jejich význam - stejně jako své vlastní lidské schopnosti. Jsi velký tím, kdo
jsi, ne tím, co dokážeš.
Linus Mundy, úryvek z Edice Skřítkova pomoc, vydalo Nakladatelství Doron

U
Školákům i studentům přeje naše farnost dobrý start, průběh i závěr nového školního roku. Budeme myslet na ty, kteří ve škole teprve začínají. Vzpomeneme zvýšenou mírou i na ty, kteří budou končit školu základní, aby si
správně vybrali co dál. A na modlitby budou spoléhat i ti, kdo budou letošní
školní rok zakončovat maturitou, či jinou závěrečnou zkouškou.
Mnoho odvahy a Božího požehnání!

U
·

Je to plné jídla, posunuje se to dopředu, dozadu?? – Pohyblivý svátek...

U
Slavnosti a svátky
8.
14.
20.
21.
28.
29.

9. Svátek Narození Panny Marie
9. Svátek Povýšení svatého kříže
9. Svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály
9. Slavnost sv. Matouše, apoštola a evangelisty
9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního
patrona českého národa
9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů

U
Významné dny
8.
16.
21.
26.

9.
9.
9.
9.

Mezinárodní den gramotnosti
Den církevních škol
Mezinárodní den míru
Mezinárodní den neslyšících

U
Výroční dny biskupů
11.
14.
21.

9. Mons. Esterka
9. Mons. Škarvada
9. Mons. Malý

biskupské svěcení (1999)
narození (1924)
narození (1950)
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24.
25.

9. Mons. Otčenášek
9. Mons. Paďour

26.
28.
28.

9. Mons. Duka
9. Mons. Graubner
9. Mons. Malý

jmenován arcibiskupem (1998)
jmenován diecézním biskupem (2002) - 5.
výročí
biskupské svěcení (1998)
jmenován arcibiskupem (1992) - 15. výročí
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 30. 09. 2007, před 1. nedělí v říjnu ç

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