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Křeslo pro hosta
Z pozvánky:

Iniciativa pro děčínský zámek a Státní okresní archiv Děčín ve spolupráci s římskokatolickou farností Děčín - Podmokly Vás zvou srdečně na setkání s P. Petrem Kolářem SJ na téma Od Rakousko – Uherska k Evropské unii, které se koná v pátek 14. prosince 2007 od 19 hodin v badatelně
státního archivu na děčínském zámku.
P. Petr Kolář SJ se narodil 7. února 1941 v Paskově, okres Frýdek
Místek, od roku 1945 žil v Ostravě. V letech 1947-1955 absolvoval obecnou
školu v Ostravě - Fifejdách. V letech 1955-1959 studoval na Vyšší průmyslové škole energetické v Ostravě - Vítkovicích. V roce 1959 nastoupil do
pracovního poměru (elektromechanické dílny) v Elektrárně 1. máje v Ostravě - Třebovicích. V letech 1960-1962 absolvoval vojenskou službu a v
letech 1962-1968 pracoval jako stavební dozor v investičním odboru stejného podniku, nesoucího ale mezitím nový název Ostravsko-Karvinské
Elektrárny. Od roku 1964 studoval při zaměstnání večerně VŠB (8 uzavřených semestrů), tato studia nicméně nedokončil v důsledku „Pražského jara“. V srpnu 1968 cestou z Jugoslávie, vedoucí v důsledku výjimečné situace přes Rakousko, odešel do rakouského noviciátu. V letech 1968-1970 byl
v noviciátu v St. Andrä (Korutany) a v Münsteru (Vestfálsko, SRN), 19701972 na Philosophische Hochschule der Jesuiten v Mnichově, 1972-1974
studoval teologii v Lyonu (Francie) a pak 1974-1976 pokračoval ve studiu
teologie na Centre d´Etudes et de Recherches de la Compagnie de Jésus
(Centre Sévres) v Paříži. V roce 1975 byl vysvěcen na kněze v Ellwangen
(SRN), a pak působil v pařížském cizineckém prostředí českém a brzy i jiném, v rámci pařížského Arcibiskupství. V letech 1979-1980 absolvoval závěrečný rok speciálních studií ve Spokane, Wa., USA. V letech 1982-1984
byl v oddělení mezinárodních zpráv Radio Vatican, v období 1984-1990 zastával různé funkce v Paříži, mj. jako technický spolupracovník rektora
Centre Sévres nebo v sekretariátu S.I.T.T. arcibiskupského ústředí pro službu cizincům, žijícím v pařížské oblasti. V roce 1990 se vrátil do Československa a v roce 1991 nastoupil do náboženské redakce Českého rozhlasu
a do mediální činnosti katolické církve, byl členem mediální komise České
biskupské konference, koordinátorem formace jezuitského dorostu České
provincie jezuitského řádu. V roce 1992 se stal koordinátorem mediální
práce České provincie Tovaryšstva Ježíšova.
U

Nemohl jsem jinak, než na začátek příspěvku vložit text z pozvánky na
besedu. Po jejím přečtení získáme dobrý obraz o tomto knězi, i když bychom ho náhodou neznali dříve, hlavně ze zahraničního vysílání z doby
komunismu, či z televizních přenosů „po revoluci“.
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V sále badatelny na děčínském zámku se v příjemném prostředí sešlo
celkem dost zájemců, aby si vyslechli úvahy o problematice období od Rakouska-Uherska do současnosti.
I následná beseda byla zajímavá, většinou se týkala daného tématu. Jen
výjimečně sklouzla na hranici zvládnutí některých diskutujících. Není divu,
téma bylo „horké“, týkající se i problémů a názorů nejen na naše členství v EU, ale i změn v celé Evropě
v posledních letech.
Určitě bylo zajímavé vše vyslechnout, potvrdit, či korigovat si
své vlastní názory a doplnit je zkušenostmi člověka, který je v Evropě
„jako doma“.
Při příští podobné akci by stálo za
to se postarat o větší informovanost děčínských obyvatel, např. formou zveřejnění v místním rozhlasovém a televizním vysílání...
R. S.

U
·

... Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat...
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Poselství papeže Benedikta XVI.
ke Světovému dni míru 2008
Tématem Světového dne míru, který si připomeneme 1. ledna 2008, je
„Lidská rodina, společenství pokoje“.

Lidská rodina, společenství pokoje
1. Na začátku nového roku bych chtěl poslat lidem celého světa vroucí
přání pokoje a srdečné poselství naděje. Nabízím přitom k společnému zamyšlení téma, které jsem uvedl na začátku a které mi zvlášť leží na srdci:
Lidská rodina, společenství pokoje. První formou společenství mezi lidmi je
to, které vychází z lásky mezi mužem a ženou, kteří se rozhodli pro trvalé
vzájemné spojení, aby spolu založili novou rodinu. Avšak i národy země
jsou vyzývány, aby mezi sebou vytvářely vztahy solidarity a spolupráce, jak
se sluší na členy jedné lidské rodiny. „Všechny národy tvoří přece jedno
společenství“, říká Druhý vatikánský koncil, „mají jeden původ, protože
Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země (srov. Sk 17, 26).
Mají také jeden poslední cíl.“[1]

Rodina, společnost a mír
2. Přirozená rodina jako důvěrné společenství života a lásky, založené na
manželském svazku mezi mužem a ženou,[2] je „první místo ‚humanizace‘
osoby a společnosti“,[3] „kolébka života a lásky“.[4] Rodina je proto
správně označována jako první přirozená společnost, jako „božská instituce,
která tvoří základ života osob, jako prototyp každého sociálního řádu“.[5]
3. Skutečně, ve zdravém rodinném životě lze zakoušet základní prvky
míru: spravedlnost a lásku mezi sourozenci, funkci autority vyjádřené v rodičích, láskyplnou službu nejslabším členům, protože jsou malí nebo nemocní nebo slabí, vzájemnou pomoc v životních potřebách, ochotu přijmout
druhého a v případě potřeby i odpustit. Proto je rodina první a nezastupitelnou vychovatelkou k míru. Není divu, že násilí uvnitř rodiny je považováno
za neúnosné. Když je tedy rodina označována jako „základní a životodárná
buňka společnosti“,[6] je tím vyjádřeno něco podstatného. Rodina je základem společnosti také proto, že dává možnost prožívat zásadní zkušenosti
míru. Z toho vyplývá, že lidské společenství se nemůže obejít bez služby,
kterou poskytuje rodina. Kde by se vychovávaný člověk mohl lépe učit poznávat nefalšovanou atmosféru míru než v rodném „hnízdě“, které mu připravila příroda? Jazyk rodiny je jazykem míru; zde se musí stále čerpat, aby
nám nevymizel z paměti mírový slovník. V době inflace slov nesmí společnost ztratit přístup k té „gramatice“, kterou každé malé dítě přijímá z gest
a pohledů své matky a otce, ještě dříve než se učí z jejich slov.
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4. Protože rodině přísluší úkol výchovy jejích členů, má specifická práva. Všeobecná deklarace lidských práv, která představuje vymoženost
právní kultury skutečně univerzálního světa, potvrzuje: „Rodina je přirozená základní jednotka společnosti a má nárok na ochranu od společnosti
a státu.“[7] Apoštolský stolec sám přiznal rodině zvláštní právní hodnotu,
když zveřejnil Chartu práv rodiny. V předmluvě se říká: „Práva osoby mají,
i když jsou formulována jako práva jednotlivce, základní společenskou dimenzi, která má své vlastní a živé vyjádření v rodině.“[8] Práva stanovená
v Chartě jsou vyjádřením a zřetelným projevem přirozeného práva, které je
vepsáno do srdce člověka a zjevené mu skrze rozum. Popření nebo omezení
práva rodin ohrožuje vlastní základy míru, protože zatemňuje pravdu o člověku.
5. Kdo klade, byť nevědomky, překážky instituci rodiny, narušuje tím
mír v národním a mezinárodním společenství, protože oslabuje to, co je
skutečně nejdůležitější mírovou „agenturou“. Tento bod je hoden zvláštní
úvahy: Všechno, co přispívá k tomu, aby se oslabila rodina založená na
manželském svazku muže a ženy, co přímo nebo nepřímo brání rodině, aby
odpovědně přijala nový život, co překračuje její právo mít první odpovědnost za výchovu dětí, představuje objektivní překážku na cestě míru. Rodina potřebuje domov, potřebuje práci a spravedlivé uznání domácí činnosti
rodičů, školu pro děti a základní zdravotní péči pro všechny. Když se společnost a politika nezasazuje o to, aby pomohla rodinám v těchto oblastech,
připravuje se o podstatný zdroj ve službě míru. Zvláště hromadné sdělovací
prostředky mají kvůli výchovným možnostem, jimiž disponují, zvláštní odpovědnost za to, aby podporovaly pozornost vůči rodině, vyslovovaly její
očekávání a práva a ukazovaly její krásu.

Lidstvo je velká rodina
6. Aby i sociální společenství žilo v míru, musí se orientovat na hodnoty,
o něž se opírá rodinné společenství. To platí pro místní i pro národní společenství; platí to dokonce pro společenství národů, pro rodinu lidstva, které
bydlí v onom společném domě, jímž je země. V této perspektivě nesmíme
zapomínat, že rodina pochází z odpovědného a definitivního „ano“ muže
a ženy a žije z vědomého „ano“ dětem, které postupně přicházejí. Aby se
rodinné společenství mohlo rozvíjet, potřebuje velkodušný souhlas všech
svých členů. Je nezbytné, aby se toto vědomí stalo společným přesvědčením všech, kdo jsou povoláni k budování všeobecné rodiny lidstva. Je třeba
být schopen říci osobně „ano“ tomuto povolání, které Bůh vepsal do naší
přirozenosti. Nežijeme vedle sebe nahodile; jako lidé jsme všichni na téže
cestě, a proto kráčíme jako bratři a sestry. Proto je důležité, aby se každý
snažil žít svůj život v postoji odpovědnosti vůči Bohu, protože v něm poznává zdroj jak vlastní existence, tak i existence druhých. S ohledem na
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tento nejvyšší princip lze vnímat bezpodmínečnou hodnotu každého jednotlivého člověka, a tak vytvářet předpoklady pro utváření smířeného lidstva. Bez tohoto transcendentního základu je společnost pouze seskupením
sousedů, nikoli společenstvím bratří a sester, kteří jsou povoláni k tomu,
aby tvořili jednu velkou rodinu.

Rodina, lidské společenství a životní prostředí
7. Rodina potřebuje domov, přiměřené prostředí, v němž může navazovat své vztahy. Pro lidskou rodinu je tímto domovem země, životní prostředí, které nám dal Bůh Stvořitel, abychom je s tvořivostí a odpovědností
obývali. O životní prostředí musíme pečovat. Je člověku svěřeno, aby je
s odpovědností ve svobodě opatroval a kultivoval, přičemž jeho hlavním
měřítkem musí být vždy dobro všech. Člověk má přirozeně vyšší hodnotu
ve srovnání s celým stvořením. Respektování životního prostředí neznamená stavět neživou nebo živou přírodu nad člověka. Spíše to znamená nechápat je egoisticky, jako by bylo plně k dispozici pro naše vlastní zájmy, protože i příští generace mají právo na užitek ze stvoření, přičemž budou
uplatňovat stejnou svobodnou odpovědnost, kterou si nárokujeme my. Stejným způsobem nesmějí být opomíjeni chudí, kteří jsou v mnoha ohledech
vyloučeni z dober s všeobecným určením. Dnes se lidstvo obává o budoucnost ekologické rovnováhy. V tomto ohledu je vhodné, aby se hodnocení
prováděla moudře, v dialogu s odborníky a vědci, bez ideologických tlaků
vedoucích k ukvapeným závěrům a zvláště by se přitom měl společně hledat trvalý vývojový model, který může zajistit blahobyt všem při zachování
ekologické rovnováhy. Když je ochrana životního prostředí spojena s výdaji, musejí být spravedlivě rozděleny, tím že se zohledňují rozdíly v rozvoji
jednotlivých zemí a solidarita s příštími generacemi. Rozvaha neznamená
zříci se vlastní odpovědnosti a odkládat rozhodování; znamená spíše závazek uvážlivě společně rozhodovat jakou cestou se dát, s vědomím odpovědnosti a s cílem posilovat svazek mezi člověkem a životním prostředím, který má být obrazem stvořitelské lásky Boží – Boha, v němž máme svůj původ a k němuž směřujeme.
8. V této souvislosti je hlavně třeba „přijmout“ zemi jako „náš společný
dům“ a pro její užívání ve službě všem volit spíše cestu dialogu než cestu
jednostranných rozhodnutí. V případě potřeby může být zvětšen počet institucí na mezinárodní úrovni, abychom se společně chopili vedení tohoto
našeho „domu“; mnohem více ale záleží na tom, abychom nechávali ve
všeobecném povědomí dozrát přesvědčení, že je nezbytná odpovědná spolupráce. Problémy, které se rýsují na obzoru, jsou složité a naléhavé. Abychom situaci účinně čelili, je třeba jednat ve vzájemné shodě. Oblast, v níž
by bylo obzvlášť nutné zintenzivnit dialog mezi národy, je hospodaření
s energetickými zdroji planety. V tomto ohledu stojí před technicky rozvistrana 6
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nutými zeměmi dvojí naléhavé zadání: na jednu stranu musejí rozvážit vysoké konzumní standardy podmíněné současným modelem rozvoje, a na
druhou stranu je třeba se postarat o vhodné investice k rozlišení energetických zdrojů a zlepšení využití energie. Rychle se rozvíjející země mají velkou potřebu energie, ale někdy je tato potřeba pokrývána na úkor chudých
zemí, které jsou i kvůli technicky nedostatečným infrastrukturám nuceny
prodávat své energetické zdroje pod cenou. Někdy je zpochybňována dokonce jejich politická svoboda vnucováním forem protektorátu nebo alespoň závislosti, které jsou velmi pokořující.
dokončení v příštím čísle

U
Z historie Týdne modliteb za jednotu křesťanů
asi 1740 Ve Skotsku se objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za
všechny církve spolu se všemi církvemi.
1820
Rev. James Haldane Stewart uveřejňuje „Náměty pro Všeobecné
společenství křesťanů pro vylití Ducha“.
1840
Rev. Ignatius Spencer, konvertita k římskokatolické církvi, navrhuje vytvoření „Společenství modlitby za jednotu“.
1867
První Lambethská konference biskupů anglikánské církve podtrhuje v preambuli svého prohlášení důležitost modlitby za jednotu.
1894
Papež Lev XIII. podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu
v období Letnic.
1908
Na popud Rev. Paula Wattsona zaveden „Oktáv jednoty církví“.
1926
Hnutí Víra a řád začíná vydávat „Podněty k Oktávu modliteb za
jednotu křesťanů“.
1935
Abbé Paul Couturier z Francie doporučuje zavedení „Všeobecného týdne modliteb za křesťanskou jednotu“ na obecném základě
modliteb za „jednotu, kterou chce Kristus, dosaženou tak, jak on
chce“.
1958
„Unité Chrétienne“ z Lyonu ve Francii a Komise pro víru a řád
Světové rady církví začínají spolupracovat na přípravě materiálu
pro Týden modliteb.
1964
Papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras I. se společně modlí Ježíšovu modlitbu „Aby všichni byli jedno“ (J 17).
1964
Dekret o ekumenismu II. vatikánského koncilu zdůrazňuje, že
modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení
Týdne modliteb.
Zprávy z farnos 01/2008 ročník XIII.

strana 7

Dìèín

1966

1968

1975

1988

1996
2004

-

Podmokly

Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (později přejmenovaný na Papežskou radu
pro jednotu křesťanů) začínají s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb.
První oficiální použití materiálu Týdne modliteb připraveného
Komisí pro víru a řád a Sekretariátem pro podporu jednoty křesťanů (nyní přejmenovaného na Papežskou radu pro jednotu křesťanů).
Poprvé je pro Týden modliteb použit jako základní text materiál
připravený místní ekumenickou skupinou. Tento první text připravila skupina z Austrálie.
Text Týdne modliteb je použit při inaugurační bohoslužbě Křesťanské federace Malajsie, která sdružuje hlavní křesťanské církve
v zemi.
Text připravený ve spolupráci s YMCA a YWCA.
Je dosaženo dohody, že Komise pro víru a řád a Papežská rada
pro jednotu křesťanů budou texty pro Týden modliteb za jednotu
křesťanů vydávat a rozšiřovat ve stejném formátu.
zdroj ČBK

U
Zprávy ze života církve i ve vaší e-mailové schránce
Tiskové středisko České biskupské konference informuje na svých webových stránkách www.cirkev.cz o aktuálním dění v církvi doma i ve světě.
Nabízí též české překlady dokumentů papeže a Svatého stolce i oficiální
dokumenty ČBK. Kromě toho upozorňuje na zajímavé akce, přednášky, pořady v médiích či knihy. Vedle českého servisu funguje i anglické zpravodajství – výběr důležitých zpráv z domova i ze světa.
Svým čtenářům vycházíme vstříc a upozornění na všechny zprávy jim
zasíláme do e-mailových schránek. Každý pracovní den ráno a odpoledne
obdrží zájemci elektronickou poštou krátké anotace všech nových článků.
Tato služba je zdarma, je možné ji kdykoliv zrušit a tiskové středisko zaručuje, že e-mailové adresy svých čtenářů nikde nezveřejní ani nepoužije k jinému účelu než k zasílání zpravodaje.
Jiří Gračka, zkráceno

U
Megakřížovka
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Vzhledem k tomu, že se nám
v redakci časopisu Šalamounky podařilo vytvořit rekordně velkou křížovku
strana 8
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(30x20 polí), chtěli bychom to dát ve známost co nejširší čtenářské obci.
Ojedinělá je i tím, že je volně šiřitelná!
Křesťanský časopis Šalamounky přichází s ojedinělou nabídkou: vyluštěte tajenku obří křížovky a získejte zdarma jedno z pěti předplatných na
rok 2008! Bližší informace najdete na: www.sweb.cz/salamounky.
Pavel Šoba, redaktor, 07-12-06

U
Okénko do knihovny

&

autor:
Milan Badal
název:
Jak se ztrapnit díky výtečné znalosti cizího jazyka
z obsahu:
S neznalostí cizích jazyků člověk může přijít do potíží, s jejich znalostí
zrovna tak. Taková redaktorka rozhodně nemá čas vysedávat hodiny nad
opulentním obědem v drahé restauraci. Taková redaktorka jen tu a tam zobne, aby nezahynula hlady. Jejím údělem je nákup oběda v podobě kelímku
s vlašským salátem, několika koleček salámu a housky.
Nejinak tomu bylo u paní doktorky, která si pro obědovou dávku odskočila vždy do blízkého řeznictví. Protože jazykové redaktorky jsou v duši
odhodlány k lecjakému experimentu u vědomí, že se vyvíjí nejen jazyk, ale
i chutě, natrefila jednoho dne na jakousi novou pochutinu. Za tlustým sklem
vypadal ten salám velmi slibně: jeho masově červená barva nebyla zjevně
způsobena ani osvětlením, ani tónováním skla pultu. Paní doktorka, která si
už už brousila zuby na obvyklou drůbeží šunku, se rozhodla pro novou zkušenost. „Dejte mi, prosím, na zkoušku deset deka tady toho salámu,“ ukázala skrz sklo. Na dotaz prodavačky, který přesně chce, se paní doktorka
naklonila a přečetla jeho název „salckurštéen“. Tedy ten název zněl
„salzkurstehen“, ale zkušená lingvistka to přečetla se správnou německou
výslovností. Dostala co chtěla a do salámu se zamilovala. Nejen do chuti,
ale jako bonus zdarma k němu počítala i to, že podle názvu zjevně pocházel
z německé jazykové oblasti a to ještě zvýšilo jeho žádoucnost.
Po třech týdnech konzumace salámu k ní zavítala do práce její sestra.
Pochopitelně, že se blízkým lidem svěřujeme s milými i nemilými zážitky,
a tak se paní doktorka projevila jako apoštolka nového salámu. „Ten prostě
musíš ochutnat, dej si!“ nabídla sestře. Když i ta byla pro nový výrobek získána, vydaly se společně do řeznictví, aby si sestra koupila alespoň půl kila
domů a šířila slávu nového salámu po celé rodině.
V řeznictví paní doktorka poručila půl kila salámu salckurštéen a když jí
jej prodavačka vážila, její sestra se zhroutila. Říci o zralé dámě, že se řehtala jako kůň a válela po pultu, by zajisté bylo společensky neúnosné, ale

&
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pravdě je to nejblíž. Paní doktorka na ni trochu nechápavě zírala. Když sestra mohla konečně vydechnout, vyrazila ze sebe: „Ty jsi ale germanofilní
poťapanec!“ Paní doktorka přiblížila svou neobrýlenou tvář ke sklu se salámy a četla sal. z kuř. stehen, tedy salám z kuřecích stehen.
z připravované knihy: Rozcvičky před usnutím,
z Cyrilometodějského kalendáře 2008 vybrala MJ

&
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
Mezi koncem a začátkem Farní rady
Jsou za námi volby do nové farní rady. Událo se tak
v době adventní před Vánocemi, tak se mohlo klidně
i stát, že tato informace někomu unikla. I proto zde uvádíme základní informace o této pro farnost důležité akci.

Volby do farní rady 9. a 16. prosince 2007
3 členové jsou zvoleni farností, další 3 vybere farář.

Počty hlasů, které získali jednotliví kandidáti:
Dušánek Josef
Macoun Jindřich
Málek Jiří
Menšová Miluše
Polívka Lumír
Sticha Rudolf Ing.
Vavřička Miloš

pastorační asistent
sociální pracovník
autodopravce
učitelka, důchodkyně
důchodce
rozvodný
designer, student UK

* 1955
* 1974
* 1948
* 1938
* 1938
* 1949
* 1976

13
14
20
14
3
19
19

Z 39 hlasovacích lístků byly 3 neplatné a 36 platných.
v Děčíně 16. 12. 2007

U
První setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. ledna 2008
v 18:45 (po večerní mši svaté). Na její nové členy se můžete opět obracet
s vašimi podněty a připomínkami! Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...

Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!
U
strana 10
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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.
3. února
Rok 2008
6. ledna
4. května
1. června
6. července
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

2. března
3. srpna
2. listopadu

6. dubna
7. září
7. prosince

vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:00 14:42 16:44 Dolní Žleb
14:09 15:00 17:02 18:09
Čertova Voda 13:10 14:52 16:54 Čertova Voda 14:15 15:05 17:07 18:15
Dolní Žleb
13:15 14:57 16:59 Děčín hl. nádr. 14:24 15:15 17:17 18:24
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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

Květen
Červen
Červenec
Srpen

6 754 Kč
5 934 Kč
9 781 Kč
7 012 Kč

1 757 Kč
2 616 Kč
1 777 Kč
1 648 Kč

Září

9 904 Kč

2 166 Kč

Říjen
Listopad
Prosinec

8 009 Kč
7 647 Kč
0 Kč

1 684 Kč
2 030 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
4 072 Kč
2 676 Kč
2 565 Kč
2 600 Kč
0 Kč

86 623 Kč

22 566 Kč

28 742 Kč

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)
Na náš oltář
Na diecézní charitu
Na misie
Na bibli

R. S.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

F
F

F
F

Pouť Filipov - I letos chceme jet na pouť do Filipova. Tento rok 13.
ledna vychází pouť na noc ze soboty na neděli. Zájemci hlaste se na faře
nebo v sákristii, kde se dozvíte další podrobnosti!
Týden modliteb za jednotu křesťanů - 18.-25. ledna 2008: „V modlitbách neustávejte“ (1 Te 5, 17).
Křeslo pro hosta v Benešově - Okna vesmíru stále dokořán, RNDr. Jiří
Grygar, 19. ledna 2008 od 15:00, aula nové ZŠ, Benešov nad Ploučnicí,
vstup 50 Kč.
Národní týden manželství - 11.-17. února 2008, setkání otců 14. 2.
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!
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Plánované akce Centra pro rodinu v roce 2008
28. 03. - 30. 03. Jarní obnova Manželských setkání - Jiřetín pod Jedlovou
11. 04. - 13. 04. Víkend pro chlapy ze severu - malá škola bubnování
s opékáním selete, Albeřice
25. 04. - 27. 04. Víkend pro ženy, aneb dámská jízda - Jiřetín pod Jed.
16. 05. - 18. 05. Víkend pro otce s dospívajícím synem II
21. 05. - 25. 05. Celostátní chlapská akce
19. 07. - 26. 07. Týdenní letní kurs Manželských setkání 2008 v Litomyšli
05. 09. - 07. 09. Synové IV
13. 09.
Diecézní pouť rodin - Bohosudov, od 10:00
10. 09. - 14. 09. Mužská iniciace - duchovní cvičení podle P. Richarda
Rohra, OFM
19. 09. - 21. 09. Víkend pro otce s dospívajícím synem I aneb: „Mnoho
mužů má děti, ale málo dětí má otce!“
03. 10. - 05. 10. Víkend pro chlapy ze severu - Mužské archetypy, Albeřice
10. 10. - 12. 10. Podzimní obnova Manželských setkání - Jiřetín pod Jed.
14. 11. - 16. 11. Víkend pro ženy, aneb dámská jízda - Jiřetín pod Jed.
více na http://www.centrumprorodinu.cz/PlanAkci.html

U
Kdy se slaví Nový rok v různých zemích?
Pravoslavný a řeckokatolický ritus dodržuje juliánský kalendář, podle
něhož připadá Nový rok na 14. leden.
Počátkem islámského letopočtu je odchod proroka Mohameda z Mekky
do Mediny v roce 622. Hurra Muharram, první den prvního islámského kalendářního měsíce, se počítá podle lunárního systému, a tak datum konce
jednoho a počátku dalšího roku není přesně stanoveno a může se posouvat
v průběhu celého roku. Ovšem ani islámský svět není jednotný a v Afgánistánu a Iránu slaví podle perského kalendáře začátek slunečního roku 21.
března.
V Izraeli je začátek nového roku pohyblivý a spadá na první den měsíce
Tišrí, tedy mezi 6. zářím a 5. říjnem. Roš hašanan se slaví dva dny a považuje se podle židovské tradice za čas, kdy se z Boží vůle rozhoduje o osudu
každého člověka v příštím roce.
V Číně a v některých dalších východoasijských zemích začíná nový lunární rok koncem ledna nebo v únoru.
Thajci oslavují svůj trut (Nový rok) v březnu nebo v dubnu, jihoindičtí
Tamilové při zimním slunovratu. Tibeťané v únoru. Pro Japonce jsou novoZprávy z farnos 01/2008 ročník XIII.
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roční oslavy 1. až 3. ledna. V mnoha venkovských oblastech se však slavnosti konají mezi 20. lednem a 19. únorem.
Pražská informační služba, výběr RS

U
Zásady dobrého křesťana
F

F
F
F
F
F

pravidelně se modlit ráno a večer
snažit se najít chvilku ke ztišení (meditace)
růženec je také modlitba, která se doporučuje
zúčastnit se nedělní mše svaté
také o slavnostech a svátcích slavit eucharistii
svátost smíření alespoň 4x v roce
doporučuje se i 1x za měsíc
duchovní četba sloužící ke vzdělání
četba Písma svatého a katechismu
každý den vykonat nějaký dobrý skutek
víra bez skutků je mrtvá
odhánět zlé myšlenky a rozvíjet dobré

U
Jak zacházet se silnými emocemi?
Jsem doma s dětmi a občas reaguji skutečně přehnaně.

Nesnažte se kontrolovat své emoce. Na to, abyste je dokázala mít neustále pod kontrolou, byste totiž spotřebovala příliš mnoho energie. Měla
byste se však na ně pořádně podívat a zapříst s nimi rozhovor. Zkuste zjistit,
co vám chtějí sdělit. Pokud zareagujete na své děti příliš bouřlivě, prozkoumejte podrobně okolnosti, za kterých se to stalo. Pokuste se zjistit, co
vaše přehnané reakce nejčastěji spouští. Co vás na chování dítěte tolik rozčílilo?
Možná jsou silná hnutí mysli zrcadlem vaší duše. A vy díky nim dostanete příležitost lépe se poznat. Možná vaše silné emoce povedou zpátky ke
zkušenostem z dětství, odhalí strach z dalšího zranění. Přemrštěné reakce
poukazují na naše stinné stránky. Dítě nám připomene, co jsme v sobě potlačili.
Tak například dcera se naprosto sobecky stará jen a jen o vlastní přání.
Maminku tím dokáže rozpálit doběla. Ale kdyby se na to maminka pořádně
podívala, zjistila by, že její dcera vlastně žije její temnou stránku. Maminka
se rozdává do roztrhání těla pro svou rodinu a potlačuje vlastní potřebu jednoduše si na sebe občas udělat čas a věnovat se tomu, na co má chuť.
Někdy vám vaše reakce prostě prozradí jen to, že nejste pevně zakotvena
ve vlastním nitru. Vyhnaly vás z něj vnější okolnosti. V takovém případě
strana 14
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bude vaším úkolem vrátit se zpátky do svého nitra prostřednictvím modlitby, ztišení. Někdy pomohou i určité rituály. Požehnejte ráno svým dětem.
Začnete tak na ně hledět jinýma očima. Mnohé z toho, co pak provedou, vás
už nebude tolik rozčilovat. Dokážete tomu klidně přihlížet. A nebudete se
hned rozčilovat. Přitom je ovšem důležité, abyste na sebe nekladla přehnané
požadavky.
Potřebujete spoustu trpělivosti sama se sebou. Můžete ale přijmout každodenní život včetně silných emocí jako školu sebepoznání a osobního zrání. Vždycky se učíme pokusem a omylem. Proto klidně můžete občas prudce zareagovat. Ale pak svůj výbuch svěřte v modlitbě Bohu. Před ním sama
nejlépe poznáte, jaká je vaše nejhlubší touha.
O životě z víry, Anselm Grün

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
pondělí
úterý
úterý
středa

od - do
14:00 - 14:45
15:45 - 16:30
16:00 - 16:45
15:30 - 16:15

věk
mladší děti
mladší děti
starší děti
starší děti

vyučující
Marie Jirásková
Eva Kuncová
Marie Jirásková
Marie Jirásková

U
Slavnosti a svátky
1.
6.
13.
25.

1.
1.
1.
1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

U
Významné dny
1.
18. - 25.
20.
31.

1.
1.
1.
1.

Světový den modliteb za mír
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Den uprchlíků
Světový den pomoci malomocným

U
Výroční dny biskupů
5.
6.
10.

1. Mons. Lobkowicz
1. Mons. Škarvada
Mons. Causero
1. Mons. Causero

narození (1948) - 60. výročí
biskupské svěcení (1983) - 25. výročí
biskupské svěcení (1993) - 15. výročí
jmenování nunciem v České republice (2004)

Zprávy z farnos 01/2008 ročník XIII.
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1. Mons. Paďour
Mons. Malý
1. Mons. Causero
1. Mons. Hrdlička
1. Mons Otčenášek
1. Mons. Graubner

biskupské svěcení (1997)
biskupské svěcení (1997)
narození (1940)
narození (1942)
převzetí diecéze (1990)
svátek

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci 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 od 15:00 do 15:45 na faře - nácvik scholy
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

U
Setkávání v Jílovém
¨ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba

a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

09:00
08:00

17:30
17:00

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

Bynov

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 27. 01. 2008, před 1. nedělí v únoru ç

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