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Pozvání
... na svěcení kaple do Sněžníku v sobotu 13. října 2007 ve 14:40.
Kromě velké kaple Panny Marie se ve Sněžníku nachází také malá kamenná kaplička. Najdeme ji při hlavní silnici nedaleko křižovatky, kde stojí
Hřebenová chata, a to 200 metrů na jih. Má zajímavou historii. V roce 1844
ji nechal postavit Ignaz Werner ze Sněžníku č. p. 25 a to z vděčnosti za záchranu své krávy. Když s ní na podzim léta Páně 1842 vyorával brambory,
kráva se nečekaně propadla do staré šachty. Skrytá šachta, zakrytá zeminou,
se zde zachovala po hornických pokusech ze 16. století. S velkými potížemi
a za pomoci sousedů se nakonec podařilo krávu ze štoly vyprostit.

O kapličku se po roce 1945 již nikdo nestaral. Chátrala tak dlouho, až
z ní zbyly rozvaliny a výklenek posloužil jako skládka odpadu. V poslední
chvíli se jí ujal Petr Zámiš z Děčína, který ji se svým otcem a s přáteli po
řadu let opravoval. Také Městský úřad v Jílovém renovaci kaple podpořil
financováním obrazu svaté Trojice. Autorem této olejomalby, která bude
zdobit výklenek kaple, je malíř Petr Nesvadba z Děčína. Srdečně zveme na
vysvěcení obnovené kapličky, které provede děčínský farář František Jirásek. Při této příležitosti hledáme pamětníky, kteří si kapličku vybavují po
roce 1945, případně vlastní její starou fotografii.
Karel Stein

.
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Slovo z knihovny
Vzhledem k poměrně malému počtu výpůjček knih z farní knihovny,
chtěl bych zavést tuto pravidelnou rubriku, ve které bych se s Vámi rád podělil o informace, doporučení, Vaše odezvy a názory...

Co je možno si vypůjčit?
Knihy, audiokazety, videokazety – z duchovní i světské sféry. Např.
uvádím seznam knih nabízených v zářijových „Zpráv z farnosti“, které jsou
v naší farní knihovně k dispozici (jedná se o tituly z oblasti partnerských
vztahů, sexuality a AIDS):
¨ Dva středy, však jeden kruh – W. Trobisch
¨ Měl jsem rád jedno děvče – W. Trobisch
¨ Radost být ženou – I. Trobischová
¨ Malá škola lásky – M. Frydrychová
¨ Intimně před manželstvím
¨ Potřebuji tvou lásku – Campbell
¨ Hledám svou cestu – Campbell
¨ Od pěti do pětadvaceti – G. Gebhardtová
¨ Známost a namlouvání – Nanci Van Peltová
¨ Sex - šlehačka na dortu – T. Řehák
¨ S nikým nechodím a nejsem cvok - J. Haris
¨ Ani ň – J. Haris

Příště:
Ø Rozčlenění titulů do oblastí dle obsahu pro lepší orientaci.
Ø Trocha poezie nikoho nezabije.
Častější setkávání v knihovně, mír v duši a zdraví na těle sobě i Vám
přeje knihovník.
K. M.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Zdeněk Cyril Fišer
Dobrodružství třetího věku
Chvála starých lidí

Blahoslavení jste,
jestliže vám život zostřil zrak,
ale nestali jste se skeptiky.
Blahoslavení jste,
jestli jste se postavili proti bláznovstvím doby,
ale nestali jste se tvrdými.
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Blahoslavení jste,
jestli se pořád na všecko nezlobíte
a jestli jste nezatrpkli.
Blahoslavení jste,
jestli se vyrovnáváte se stárnutím
a neohlížíte se jen do minula.
Blahoslavení jste,
jestli vedete svá vnoučata k tomu,
aby milovala Boha,
a přitom pořád jen nevztyčujete ukazováček.
Blahoslavení jste, jestli máte rádi své syny,
a nezraňujete přitom své snachy.
Blahoslavení jste,
jestli nežijete ze včerejška,
ale pro zítřek, který vám nabízí Bůh jako svůj dar.
Gerhard Eberts, 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 8:00 do 9:00 a po mši svaté do 11:00-11:30 (K. Macoun).
Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Farní rada
Do vydání ZzF nebyl k dispozici zápis z posledního setkání... Tak až
příště :-).
Bohužel není tudíž ani známo, kdy příští setkání bude.

U
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
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Pouť do Dolního Žlebu
Kostel Nejsvětější Trojice bude po dobu opravy uzavřen. Přesto, kdo bude
mít zájem, může se v tu dobu zastavit na hřbitově a udělat si pěkný výlet…
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2007
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných 4. listopadu

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
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
7 012 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 757 Kč
2 616 Kč
1 777 Kč
1 648 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

61 063 Kč

16 686 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
· Víte, jaký je rozdíl mezi Bohem a horlivým katolíkem? - Bůh ví všechno, ale horlivý katolík to ví lépe.
· „Jak jsi byla spokojena s dovolenou?“ ptá se kamarádka. „Moc. Jídlo
bylo tak příšerné, že jsem zhubla patnáct kilo!“
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

F

F

F

F

F

F

Přednášku a literární pořad - věnovaný českým kázáním 17. a 18.
století jste si ve čtvrtek 27. září od 17:00, tedy v předvečer svátku patrona země České svatého Václava, mohli vyslechnout v kostele svatého
Františka Xaverského v Děčíně-Bělé...
Pouť - V kostele sv. Františka z Assisi v Děčíně-Podmoklech se koná
4. října, to je ve čtvrtek v 17:00. Kdo můžete, přijďte. Je již tradice, že
na poutní slavnosti se schází celý Děčín, tedy obě farnosti...
Kaplička na Sněžníku - V sobotu 13. října 2007 ve 14:40 bude posvěcena obnovená kaplička Nejsvětější Trojice v obci Sněžník. Více uvnitř
tohoto čísla ZzF.
Víkend pro chlapy ze severu - je plánován na 19. - 21. října 2007
v Albeřicích, což je malebná horská osada ve východních Krkonoších.
Tento víkend bude pojatý jako netradiční víkendová duchovní obnova
pro muže. Součástí programu bude i nedělní mše spojená s biřmováním
(biskup Karel Herbst).
Jsou připravena krátká zamyšlení k vybraným tématům, osobní ztišení,
sdílení ve skupinkách, společná modlitba mužů, ale také společná vycházka do okolní přírody, bubnování, neformální popovídání a večerní
sobotní rekreace s doušky dobrého moku. Jedinou podmínkou je účast
na celém víkendu. S sebou nezapomeň: sportovní oblečení a obuv na
výlet do hor, bubny a půllitr.
Změna času - Změna času z „letního“ na „zimní“ se koná 28. října
2007. Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na
2:00! Ráno si přispíme, hurá!
Víkend pro ženy - je letos na podzim pořádán v Jiřetíně pod Jedlovou
v domě kongregace Dcer Božské Lásky od 16. do 18. listopadu 2007.
Začátek je v pátek v 18:00 a ukončení v neděli ve 13:00. Cena pobytu je
700,- Kč a bude o vás všestranně postaráno. Přednáší P. Ladislav Heryán, SDB, téma blahoslavenství.
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
·

Ironií je, když vegetarián nosí kotletky!
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Sanabitur © – seminář o vnitřním uzdravování
10. část

IV. část: Modlitba za osvobození
V Ježíšově jménu, mocí jeho nejdražší krve, mocí Ježíšova utrpení, smrti
a zmrtvýchvstání, mocí zmrtvýchvstalého Pána, který sedí po pravice Otce,
silou autority, která je mi Ježíšem dána mocí jeho nejdražší krve, ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého…
…zříkám se všech mocností zla, které mi chtějí škodit a odmítám je.
Podrobte se Pánu Ježíši Kristu a už se ke mně nikdy nevracejte!
Náš Pán Ježíš Kristus, ať přikáže Satanovi a všem jeho démonům, aby
odešli tam, kde jim vykázal místo. Odstupte ode mne, protože jsem dítě Otce. Jsem součást Kristova mystického těla. Jsem chrám Ducha Svatého.
Jsem ve svém těle povolán ke vzkříšení. Ježíšovou nejdražší krví jsem byl
vykoupen, abych ve svém těle oslavoval Boha.
Proto Satan nemá žádné právo na mě, na mou rodinu ani na můj dům. Já
a můj dům budeme sloužit Pánu!
Prosím Pána o odpuštění hříchů mých předků, rodičů a příbuzných.
Odevzdávám je všechny Ježíši na kříži a v zastoupení svých předků, rodičů
a příbuzných odpouštím všem, které oni zranili.
Zároveň prosím o odpuštění všech svých hříchů a pevně se rozhoduji
odpustit všem, kteří mě zranili. Ať nejdražší krev Pána Ježíše nás očistí od
všech našich hříchů a osvobodí nás od pout neodpuštění, prokletí a hříchů.
1. Zříkám se ducha sobectví a svévole, vzdoru a sebevyvyšování, nezávislosti na Bohu a odmítání Boha, pocitů nechtěnosti a osamělosti, nevěry
a pochybování, neposlušnosti, vzpoury a odpadnutí od víry, hereze a rouhání.
Pane Ježíši, přikaž jim, aby ode mě odstoupili, podrobili se ti a už se ke
mně nikdy nevraceli.
2. Zříkám se ducha hněvu a zahořklosti, odporu a nenávisti, zášti a neodpuštění, pomstychtivosti a vraždy.
Pane Ježíši, …
3. Zříkám se ducha úzkosti a ustaranosti, napětí a malomyslnosti, ostýchavosti a skleslosti, frustrace a zklamání, pochybovačnosti a sebevraždy.
Pane Ježíši, …
4. Zříkám se ducha strachu, děsu a šoku, komplexů méněcennosti
a nervozity.
Pane Ježíši, …
Zprávy z farnosti 10/2007, ročník XII.
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5. Zříkám se ducha poživačnosti a sebeuspokojování, homosexuality
a smilstva, cizoložství, znásilnění a incestu, prostituce, zvířecích pudů
a svádění.
Pane Ježíši, …
6. Zříkám se ducha poživačnosti, který ke mně přichází myšlenkami,
slovy a skutky, skrze mé oči, uši, nos a jazyk, skrze hmat, ruce, nohy a pohlavní orgány.
Pane Ježíši, …
7. Zříkám se ducha světskosti, smyslnosti a požitkářství, závislosti na
alkoholu, kouření a tabáku, na drogách, hrách, hudbě a sledování filmů
a videa.
Pane Ježíši, …
8. Zříkám se ducha závislosti na osobách, zvířatech a věcech.
Pane Ježíši, …
9. Zříkám se ducha bažení po důležitosti, usilování o získání si jména,
proslulosti, moci, postavení, bohatství, ducha lakoty a hmotného vlastnictví.
Pane Ježíši, …
10. Zříkám se ducha lenosti, poživačnosti a obžerství.
Pane Ježíši, …
11. Zříkám se ducha pýchy, udavačské drzosti, přeceňování sebe, předsudků, nezdravé soutěživosti, žárlivosti, ješitného sebeoslavování, srovnávání se s druhými a stranictví.
Pane Ježíši, …
12. Zříkám se ducha uctívání model, čarodějnictví a kouzelnictví, černé
a bílé magie, pověr, okultismu, esoteriky a hnutí New Age a všech zlých
mocností, které se mě těmito cestami zmocnily (např. uctívání falešných
bohů těmito prostředky: návštěva nekřesťanských kultických míst, astrologie, věštectví, numerologie, channeling, sestavování a čtení horoskopů, čtení z ruky, dotazování se zemřelých, užívání amuletů pro štěstí, taroty, mandala, užívání kyvadélka, jóga, zenová meditace, reiki, čakry, table-turning,
Bachova květinová terapie, I Ching, automatické psaní a léčení duchem,
duchovní vůdcové – guru, regresní terapie /návrat do raného života/, uchovávání okultních předmětů v domácnosti a další podobné esoterické
a okultní praktiky).
Pane Ježíši, …
13. Zříkám se ducha souzení druhých, ducha odsuzování, obviňování,
přenášení odpovědnosti na druhé, vyhrožování smrtí, ponižování druhých,
nečestného mluvení, sporů a týrání.
strana 8
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Pane Ježíši, …
14. Zříkám se ducha klamání a podvádění, úskočnosti a pokrytectví, lži,
lichocení a úplatkářství, nespravedlnosti a zlodějství.
Pane Ježíši, …
15. Zříkám se ducha nevěry, svatokrádeže a ateismu, pochybovačnosti,
materialismu a konzumismu.
Pane Ježíši, …
Pane Ježíši, omyj mě svou nejdražší Krví, zvláště mé srdce, mé nevědomí, podvědomí a mé vědomé myšlenky, moje svědomí, vzpomínky
a představy, moje pocity, můj rozum a mou vůli.
Pane Ježíši, omyj mě svou nejdražší Krví. Omyj můj mozek, moji nervovou soustavu, krev v mých žilách, mé tělo, mé kosti a mé vnitřní orgány.
Pane Ježíši, omyl mě svou nejdražší Krví. Omyl mé oči, uši a nos, můj
hmat, má ústa a jazyk, mé ruce a nohy a mé pohlavní orgány.
Sešli mi od Otce Ducha Svatého, Ducha pravdy a Ducha svatosti!
Bože, Duchu Svatý, propůjč mi svých sedm darů: moudrost, rozum, radu, sílu, umění, zbožnost a bázeň Boží.
Naplň mě svými plody: láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností, tichostí a zdrženlivostí a čistotou.
Pomaž mě charismatickými dary: slovem pravdy, poznání a proroctví,
rozlišování duchů, darem uzdravovat nemocné, darem zázračné moci, darem silné víry, darem služby, darem mluvit v jazycích a vykládat je a všemi
ostatními dary, které budují křesťanské společenství ke cti a slávě Otce.
Amen.
(dokončení 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
8. část
Tunika. Pastýřská tunika (plášť) sahala ke kolenům a měla krátké rukávy. Tuniky ke kotníkům s dlouhými rukávy nosili vládcové, bylo to znamení vyššího společenského postavení. Proto na Josefa bratři žárlili a použili
jeho tuniku potřísněnou krví, aby otce oklamali; tuniku totiž Jakub dobře
znal.
Sny. Věštecká umění, která se v období starověku používala, byla téměř
vždycky spojená s určitým náboženským kultem. Například sny byly chástrana 9
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pány jako poselství božstev, která měla vyjevit budoucí události skrze symboly a obrazy. Ne každý však uměl sny chápat a vykládat. Josef, kterému
přezdívali „snílek“, dar vykládat sny měl.
Ruben a Juda. Ruben byl prvorozený a bratři jej poslechli, když nechtěl
dovolit, aby Josefa zavraždili. Juda se stane hlavou rodu, z něhož povstane
král David a posléze také Mesiáš. Z tohoto důvodu je autor biblické knihy
mezi ostatními bratry zvlášť vyzvedá.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Chlapská iniciace
Letos již počtvrté v naší zemi proběhla chlapská iniciace. Touto cestou
má každý chlap možnost projít jen jednou v životě. I mně se podařilo jí
úspěšně projít. Není to cesta jednoduchá, ale o to více potřebná. Muži by ji
měli absolvovat všichni. Byla by větší naděje zlepšit vztahy na Zemi.
Pokud byste rádi pro sebe, ale i svou rodinu, farnost,... chtěli něco udělat, máte možnost se podívat třeba na webové stránky http://www.chlapi.cz/
nebo http://www.setkani.org a tam naleznete mnoho zajímavých podnětů.
A pokud někdo bude chtít nějaké bližší informace o chlapském hnutí, nějakou radu jak sledovat zajímavé konference na internetu, máte možnost se
spojit i se mnou...

Krásné údolí říčky Oslavy...

R. S.

U
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Růžencový měsíc
Říjen není nijak zvlášť zajímavým měsícem: advent a Vánoce přijdou
o něco později. Nicméně v tradici lidové zbožnosti je měsíc říjen zasvěcen
modlitbě růžence. Modlitbě oblíbené – i neoblíbené. Těžké –
i lehké. Některými doporučené jako jistý prostředek „spásy“,
jinými pohrdané jako „mechanické opakování zdrávasů“. Pro
některé je to jediná forma modlitby, pro jiné forma nepřijatelná,
která není dokonce vůbec modlitbou. Zkrátka – růženec vyvolává rozpory a zcela protichůdné názory. Přesněji řečeno: ani ne
tak růženec jako takový, jako spíš ty konkrétní podoby růžencové modlitby (v rodině, v kostele).
Jedno je jisté: tato modlitba má pevné místo v katolické církvi a přitahuje prosté věřící, ale i fundované teology. Proč? Je to modlitba mnoha tváří. A rovin. Ta „nejznámější tvář“ růžence (opakování zdrávasů) je jen jakýmsi povrchem. A bylo by povrchním zůstat u povrchu! Pod povrchem má
tiše plynout řeka (či říčka) vlévající se do samotného oceánu Božího. Co se
tím myslí? Podstatou růžence není opakování naučených modliteb – tou
podstatou je směřování k Bohu. Přemýšlení o jednotlivých tajemstvích.
Ponoření se do samotného Boha.
P. Angelo

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
pondělí
úterý
čtvrtek

od - do
15:30 - 16:15
15:45 - 16:30
16:00 - 16:45

věk
starší děti
mladší děti
starší děti

vyučující
Marie Jirásková
Eva Kuncová
Marie Jirásková

U
Slavnosti a svátky
4.
18.
22.
28.

10.
10.
10.
10.

Pouť v našem kostele sv. Františka z Assisi
Svátek svatého Lukáše
(Den modliteb za misie)
Slavnost posvěcení kostela

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy

U
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Dìèín

-

Podmokly

Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský
4. 10. Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz

narození (1939)
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 28. 10. 2007, před 1. nedělí v listopadu ç

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