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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2008
Na každý měsíc jsou vyhlašovány úmysly Svatého otce k modlitbě za
potřeby církve a za misie. Čeští a moravští biskupové k nim přidávají třetí
úmysl za církev a obyvatele v České republice. Přípravu textů má na starosti P. František Brázdil, SJ, z olomoucké rezidence.

BŘEZEN
1. Aby byla chápána důležitost odpuštění a smíření mezi lidmi a národy
a aby církev svým svědectvím šířila Kristovu lásku.
2. Aby křesťané pronásledovaní pro evangelium posíleni Duchem Svatým
odvážně a otevřeně svědčili Božímu slovu.
3. Aby úsilí těch, kteří pracují na poli, požehnal Bůh také příhodným počasím.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Okénko do knihovny

&

autor:
Donald X. Burt
název:
Na stará kolena
z obsahu: Obrazy života - Kolotoč
Než člověk pořádně zestárne, zažije nejeden pohřeb a začne si říkat,
v čem to vlastně vězí. Zdá se, že smrt tolikrát sáhne vedle. Děti umírají dřív
než jejich rodiče. Staří a nemocní se drží celá léta a přežívají ty silné, mladší lidi, kteří se o ně starali. Všechno je nějak popletené. Ti, kdo by nejradši
všechno „zabalili“ a pospíšili si na onen svět, se tu vlečou dál a smutně vidí
všechny své přátelé a drahé odcházet napřed. Přitom některé mladíčky uloví
smrt ani ne v rozpuku života.
Vždyť to přece není fér! Když už se ocitneme na cestě života, měli bychom mít zaručen určitý úsek, abychom tu mohli zanechat trvalou stopu na
čas i na věčnost. Když nám všechno nahrává – mládí, síly, naděje – naše
dráha by neměla jen tak z ničeho nic skončit. Ovšem, každý život musí nakonec vyústit do smrti a věčnosti, ale mělo by nám být popřáno slušné
množství času, abychom zaběhli svůj běh. A když nám nakonec dojde pára,
když už se jasně blíží konec cesty, neměli bychom se těch posledních pár
metrů úmorně plazit píď po pídi. Tajemství života tkví v tom , že jedni jsou
blízko smrti a ne a ne ji uchopit, zatímco druhým život vyprchá dřív než se
vůbec rozkoukají. Jak se v tom má člověk vyznat?
Ten problém souvisí z velké části s tím, jak si představujeme svůj život.
Pokud ho chápeme jako přímou trasu, která začíná početím a končí věčností
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někde daleko v budoucnu, pak pro nás bude každý nenadálý odchod záhadou. Vždycky se bude zdát, že mladí umírají dříve než by měli a staří přežívají příliš dlouho. Vždycky budeme překvapeni, když nějaký mladík upadne do spárů věčnosti, která by měla čekat o tolik kilometrů dál. Vždycky
nás bude mučit, že nějaký starý člověk čeká spoustu nepříjemných roků
přede dveřmi příštího života a pořád nemůže vstoupit.
Obraz života jako dlouhé přímé cesty nás může vést i k velké pošetilosti.
Pokud si myslíme, že nejsme příliš blízko konce svého života (kdy budeme
muset zúčtovat a splatit dluhy), uvěříme, že si celkem můžeme dělat, co
chceme, a nic nám nehrozí. Nekonečný svět věčnosti je přece ještě tak daleko! Náš Otec je tak vzdálený! Máme spoustu času na to, abychom si vykolíkovali svůj prostůrek a dobře se bavili. Tancuj, dokud hrají; na placení
ještě bude kdy. Teď, když jsem starší a pamatuji, jak umírali mladí a přežívali staří, přicházím na to, že všichni, nezávisle na věku, jsme stejně blízko
věčnosti. Můj život není jako závody, které jsem běhával po dlouhé, široké
pláži u nás doma. Mnohem víc se podobá kolotoči na naší promenádě, který
jsem měl tak rád.
Byl to nádherný zážitek, tyhle jízdy na kolotoči, pořád se točit a točit
v záplavě světel a veselé hudby. Když jsem byl hodně malý (když jsem
teprve začínal svou jezdeckou kariéru), směl jsem jenom na pevné koníky,
kteří neskákali nahoru dolů. Taková skromná jízda pro mne tehdy byla
vzrušující až až. V oněch nevinných dnech jsem nepotřeboval šplhat do výšin ani zkoumat hlubiny, abych se výborně bavil. Úplně mi stačilo točit se
kolem dokola a dělat, jako že na svém ušlechtilém oři objevuji obrovské
neprozkoumané prostory.
Svět vedle kolotoče zmizel, stal se rozmazanou šmouhou a já už ani neviděl svého otce, který stál jen několik kroků od mého vířivého života, aby
mě vzal domů, až jízda skončí. Skutečný byl pro mne kolotoč a ti, kdo se
mnou sdíleli můj vířivý svět.
Jak jsem byl malý, tak jsem byl hloupý a vůbec jsem nepomyslel na to,
že můj kolotočivý svět stále stojí uprostřed naší vesnice, ať si jedu jak dlouho chci. Nenapadlo mě, že moje jízda může kdykoliv skončit a pak mě zavolá můj otec, který čeká jen o pár kroků dál, a půjdeme domů.
Když jsem byl větší, vířil jsem životem ve větším stylu. Povýšil jsem na
skákací koně. Už jsem uměl překonat hloubky a vyšplhat do výšin a dělal
jsem, že jsem pánem světa. Riskoval jsem, někdy jsem jel soustředěně jako
žokej, který chce vyhrát dostihy, a jindy jsem se jako akrobat divoce vyhoupl ze sedla a natáhl se po zlatém kroužku, který mi stále unikal. Chytit
ho znamenalo v mém vířivém světě dosáhnout úspěchu. Život mě bavil
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a bylo mi v něm dobře, a tak jsem se rozhlížel po někom, s kým bych ho
sdílel. Potkával jsem nové lásky a předváděl jim všechny triky, které dovedu. Choval jsem se jako šoumen a sliboval, že budu navždy chránit princeznu, která by chtěla jet se mnou.
Jak jsem byl velký, tak jsem byl hloupý a zapomněl jsem, že nehledě na
to, jak daleko dojedu nebo jak mistrnou jízdu předvedu, nehledě na to, kolik
získám zlatých kroužků, nehledě na to, kolik princezen mě bude milovat,
můj kolotoč stojí stále uprostřed naší vesnice. Nemyslel jsem na to, že ta
jízda může kdykoli skončit a pak mě zavolá můj Otec, který čeká jen o pár
kroků dál, a půjdeme domů.
V pozdějších letech jsem si pořád ještě užíval jízdy na kolotoči, ale to už
jsem seděl s ostatními starými lidmi v těch vyparáděných vozících, rozsetých tu a tam mezi skákacími koníčky.
Sice už jsem nechytal za jízdy zlaté kroužky a nezískával nové princezny, avšak veselá hudba a záplava světel si nijak nezadala se starými časy
a mně se líbilo jen tak sedět, pozorovat mládež a cítit na tváři vánek života,
jak jsem kroužil dál. Říkal jsem si: „Je to fajn, sedět si tu na kolotoči a pozorovat, jak kolem míjí svět.“ Věděl jsem, že už nemám moc času, ale sliboval jsem si, že si dopřeji ještě jednu dvě klidné jízdy, abych se potěšil se
svými přáteli a zavzpomínal si na staré dobré časy.
Jak jsem byl starý, tak jsem byl hloupý, stále ještě jsem nemohl pochopit, že ať pojedu jakkoli dlouho, můj kolotočivý svět stojí stále uprostřed
naší vesnice. Pořád ještě jsem nemohl uznat, že ať se cítím sebelépe, moje
jízda může kdykoli skončit a pak mě zavolá můj Otec, který čeká jen o pár
kroků dál, a půjdeme domů. Teď, když jsem starší, už chápu, že není žádný
pravý nebo nepravý čas k umírání. Je jenom můj čas. Pochopil jsem, že ať
jsem mladý nebo starý, ať jedu dlouho nebo teprve chvíli, svět mého kolotoče je uprostřed věčnosti, věčného světa Otce, který stojí o pár kroků dál.
Jízda může kdykoli skončit a pak si pro mne přijde můj Otec, chytne mě za
ruku, pomůže mi slézt a vezme mě s sebou domů.
Ta myšlenka mě nějak zvláštně hřeje u srdce, teď, kdy už jsem se přehoupl přes práh dospělosti.
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.

&
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Farní rada
Zpráva z 2. zasedání Farní rady ze dne 10. února 2008
Farní rada u nás se sešla v nedělní večer 10. února.
Níže se dozvíte o čem jednala. Nepřidáte se svým názorem?
Posledně zde byla zmínka o volbě FR na „druhé straně“. Zatím nic nového nevíme. Pokud vše dobře dopadlo,
tak její členy zdravíme!
Program jednání:
·

Seznámení farní rady se stavem farností
P. František Jirásek informoval členy farní rady o přilehlých farnostech,
které má farnost Děčín Podmokly ve správě, o stavu kostelů a far, o případných opravách a způsobu čerpání dotačních grantů na tyto objekty.
S detailnějšími informacemi o kostele v Rozbělesích a jeho opravách nás
blíže informoval M. Vavřička, který je o celé problematice blíže seznámen
a vede určitá jednání s představiteli firmy ALCAN, která sousedí v bezprostřední blízkosti kostela.
Na ostatní kostely, jako je kostel v Dolním Žlebu, v Javorech, v Bělé,
které jsou v neutěšeném stavu, se farnost pokouší získat dotace z programu
Záchrany architektonického dědictví na MK ČR nebo z programu záchrany
a obnovy KP Ústeckého kraje.
· Úklid kostela
Farní rada se usnesla, že se v kostele Sv. Františka bude každou 2. sobotu v měsíci konat pravidelný úklid, na němž se budou podílet farníci.
Každou 1. neděli toto P. Jirásek připomene v ohláškách. Přístup do kostela
a na faru (pro vodu aj.) zajistí Marie Jirásková, Josef Dušánek nebo Zuzana
Bumbová, dle vzájemné dohody a aktuálních možností.
· Stanovení úkolů na příští jednání
Úkoly pro členy farní rady:
Na příští setkání FR připravit návrhy hostů pro „Křeslo pro hosta“.
Ještě na tomto setkání byl navržen P. Josef Horehleď, který je však momentálně nepřítomen. Komunikaci a domluvu s ním ohledně „Křesla pro
hosta“ zajistí P. Jirásek.

U
První setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 9. března 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, ...
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Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!

U
Jméno
P. František Jirásek
Martin Kolář
Zuzana Bumbová
Jindřich Macoun
Jiří Málek
Rudolf Sticha
Miloš Vavřička

Funkce
předseda Farní rady
místopředseda
zapisovatelka
člen
člen
člen
člen

U
Co se minule již nevešlo...
Papež Benedikt XVI. jmenoval 26. ledna 2008 biskupa Pavla Posáda,
který byl dosud litoměřickým biskupem, světícím biskupem českobudějovické diecéze a titulárním biskupem ve Ptuji (Slovinsko). Jmenování bylo
dnes v poledne (26. 01. 2008) zveřejněno ve Vatikánu.
Litoměřická diecéze je od tohoto dne neobsazená. Do jmenování nového
litoměřického biskupa ji bude i nadále spravovat apoštolský administrátor
Dominik Duka, královéhradecký biskup.
Pavel Posád byl jmenován biskupem 24. 12. 2003 a biskupské svěcení
přijal 28. 02. 2004. Královéhradecký biskup Dominik Duka byl jmenován
apoštolským administrátorem (mimořádným správcem) litoměřické diecéze
06. 11. 2004.
Základní údaje o Diecézi českobudějovické:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Sídelní biskup:
Katedrála:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Počet vikariátů:
Počet farností:
Počet kněží:
Počet kostelů a kaplí:
Biskupství bylo založeno:

Mons. Jiří Paďour OFMCap
sv. Mikuláše
12 500 km2
743 tis. (z toho katolíků: 237 tis.)
11
361
147 (z toho řeholních: 45)
511
bulou papeže Pia VI. ze dne 20. 09. 1785.
Tiskové středisko Svatého stolce

U
List otce biskupa Dominika Duky OP,
apoštolského administrátora litoměřické diecéze
Milý otče biskupe Josefe, pane generální vikáři, spolubratři v kněžské
a jáhenské službě, drazí věřící, sestry a bratři v Kristu, je mou povinností
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poděkovat otci biskupu Pavlu Posádovi za jeho veškerou obětavou práci ve
Vaší litoměřické diecézi. Následování Krista je také následováním našeho
Pána na jeho cestě křížové. Jak víte, z rozhodnutí Svatého otce Benedikta
XVI. byl otec biskup Pavel jmenován pomocným biskupem v Českých Budějovicích, a to po zvážení všech okolností pro dobro diecéze a pro dobro
otce biskupa samotného.
Po téměř čtyři roky jste se s otcem biskupem Pavlem setkávali při různých církevních slavnostech, spolu s ním slavili liturgii, naslouchali jeho
promluvám a katechezi.
Litoměřická diecéze, která do roku 1945 mohla být nazývána perlou náboženského, kulturního, ale i ekonomického života Čech, se v důsledku
2. světové války a následného odsunu věřících německého jazyka ocitla
v opravdu těžké situaci. Základní dík za její tehdejší obnovu patří nezapomenutelnému zesnulému biskupu Štěpánu kardinálu Trochtovi. Vzhledem
k totalitnímu režimu, který před 60 lety nastolila Komunistická strana Československa, nemohly tenkrát být provedeny potřebné kroky, které by zajistily důslednou a efektivní obnovu náboženského a kulturního života diecéze. Naopak toto období prohloubilo duchovní i materiální devastaci severních Čech.
Otec biskup Josef Koukl se ujal ve zlomových letech náročného vedení
diecéze, o kterém svědčí mimo jiné obnovení diecézní struktury a řada
opravených kostelů a far. Jedině on sám by nám mohl dosvědčit, kolik ho to
stálo osobního úsilí. 8. listopadu 2001 dovršil 75 let věku, což je doba, kdy
diecézní biskup podává Svatému otci rezignaci. Svatý otec Jan Pavel II.
prodloužil jeho službu o další dva roky. K tomu se mu však přidaly zdravotní pohybové potíže, které vyústily v podstoupení chirurgických operací.
Znamená to, že do jisté míry od roku 2001 diecéze žije v určitém očekávání.
Naděje, kterou znamenala konsekrace otce biskupa Pavla, byla však
oslabena jeho nemocí. Náročné úkoly, před kterými diecéze stála od okamžiku jeho svěcení, se týkají zvláště nesnadné oblasti personální a potřebných změn, které znamenají veliký nápor na zdraví ordináře diecéze. Po
velmi důkladném a dlouhém zvažování přistoupil Svatý otec ke svému kroku. Ze strany apoštolské nunciatury předtím proběhly konzultace s biskupy,
kněžími i některými laiky a odbornou částí veřejnosti. Bylo i mojí povinností ve svědomí informovat o stavu diecéze.
Mé působení jako apoštolského administrátora je provizorium, které nedovoluje potřebné kroky ve vedení diecéze, a to jak v oblasti personální, tak
organizační a ekonomické. Tím diecéze opravdu trpí. Prosím Vás, abychom
si společnou modlitbou vyprosili brzké ukončení nastalé situace uvolněného
biskupského stolce a jmenování nového pastýře. Prosím Vás o plnou podstrana 7
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poru generálního vikáře Mons. Karla Havelky, na kterém leží celá tíha
těchto let. Otce biskupa Josefa prosím o pontifikální bohoslužby, biřmování
a účast na diecézních slavnostech, což vyjádří potřebnou bratrskou kontinuitu. Otci biskupu Pavlovi děkuji za trpělivost a odvahu přijmout dané řešení s prosbou, abychom i nadále spolupracovali v apoštolském společenství naší církve, které jsme dali slib věrné služby.
S pozdravem a přáním Božího požehnání Váš
+ Dominik Duka OP, biskup královéhradecký a apoštolský administrátor
litoměřické diecéze
Hradec Králové, 30. 01. 2008

U
Slovo otce biskupa Pavla Posáda
na rozloučenou s diecézí litoměřickou
Drazí spolubratři kněží a jáhnové, drazí bratři a sestry v Kristu, když
jsem se před čtyřmi roky, v den biskupského svěcení 28. února 2004 ujímal
litoměřické diecéze, mnozí hovořili o dlouhé době, která mě čeká ve službě
litoměřického biskupa. Ochotně jsem přijal celou diecézi jako Pánovu vinici, o kterou mám pečovat jako o stádce, za které chci položit i svůj vlastní
život. Od prvního okamžiku jsem přijal myšlenku, že Litoměřice budou
místem mého posledního spočinutí. Přijal jsem diecézi bez výhrad a jakýchkoli předsudků, které o diecézi kolovaly. Počáteční nemoc jsem chápal
jako kříž, který měl prohloubit můj duchovní život a ještě podstatněji mne
sjednotit s Kristem ukřižovaným a zmrtvýchvstalým.
Po téměř zázračném a úplném uzdravení jsem od počátku projevoval
vůli konečně se pustit do práce, kterou bylo potřebí v diecézi konat. Místo
toho jsem zažil více jak dva roky marného úsilí o navrácení mých pravomocí k řízení diecéze, které přešly 6. listopadu 2004 na apoštolského administrátora Mons. Dominika Duku OP, biskupa královéhradeckého.
Ujišťuji Vás, že jsem o řízení diecéze usiloval s největším nasazením
a podle svého nejlepšího svědomí, neboť jsem byl přesvědčen, že je to tak
správné.
Místo úplného navrácení administrativních kompetencí jsem byl 26. ledna 2008 jmenován pomocným biskupem v Českých Budějovicích.
Chci Vás ujistit, že ačkoli bylo mou touhou pokračovat v započaté práci,
přijímám toto rozhodnutí absolutně bez hořkosti nebo pocitu křivdy.
Chci poděkovat všem, kdo po celou dobu, a zvláště nyní, stáli věrně při
mně, zároveň děkuji všem za bratrskou spolupráci a přeji diecézi, aby
všechno dobré, co Bůh skrze mou službu započal, dozrálo ve věčnou žeň.
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Chci Vás tímto zároveň pozvat na poslední společné slavení Eucharistie
na poděkování za 4 roky mé biskupské služby v sobotu dne 1. března 2008
v litoměřické katedrále v 10 hodin.
Ještě jednou Vám všem rád žehnám
+ Pavel Posád

U
Záznamy kázání otce biskupa Pavla Posáda je možné si vyslechnout
a přečíst na jeho webové stránce: http://www.biskup-pavel.net/

U

Pamětníci vzpomínáte? - Kaplička na Jalůvčí...

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 2008
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
Součet
Rok
2008

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové
100 063 Kč

26 677 Kč

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden
Únor
Březen

8 243 Kč
0 Kč
0 Kč

1 470 Kč
0 Kč
0 Kč

Duben

0 Kč

0 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Září

0 Kč

0 Kč

Říjen
Listopad
Prosinec

0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

8 243 Kč

1 470 Kč

Součet

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

30 792 Kč
Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

2 475 Kč Na církevní školy
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
2 475 Kč
R. S.

U
Biblický koutek
12. část
Hospodin. Jméno jediného Boha Izraele zjevil Bůh sám, když se zjevil
Mojžíšovi v hořícím keři: „Jsem ten, který je“, hebrejsky „JHVH“. Židé
měli toto jméno ve velké vážnosti, takže se dokonce vyhýbali jeho vyslovování. Boží jméno bylo obvykle nahrazováno označením „Adonaj“ (česky
„Pán“).
Pascha znamená „přechod“. Je to největší židovský svátek, který se slaví
jednou ročně, aby si Izrael připomněl dobu, kterou strávil v Egyptě. Izrael si
připomíná „přechod“ anděla smrti, který ušetřil prvorozené z Židů, „přechod“ přes Rudé moře a „přechod“ z otroctví ke svobodě. Čeština používá
pro označení tohoto svátku slovo Velikonoce, podle velkých událostí, které
se staly té noci.
strana 10
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Křesťanská Pascha (Velikonoce) se pojí k židovské slavnosti. Ježíš byl
ukřižován asi roku 33 právě v době oslavy židovských Velikonoc. Krev beránka, která zachránila všechny židovské prvorozené, se stala předobrazem
Ježíšovy krve, která zachránila celé lidstvo a osvobodila nás z otroctví hříchu.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

F
F

F
F

F

Nové možnosti - po vytištění minulého čísla ZzF se nám zrodily nové
možnosti vzdělávání se. Setkání se budou konat pravidelně po čtvrteční
mši svaté a budou odlišné pro liché a sudé týdny:
Každý lichý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - katechismus. Budeme probírat
pravdy zde obsažené a zamýšlet se nad tím, jak je prakticky uskutečňovat.
Každý sudý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - hledání stop. Budeme se ptát,
jak k nám Bůh promlouvá a budeme se snažit zachytit jeho hlas z událostí kolem nás.
Mše svaté v Bynově - do konce března (v zimním období) budou
v 15:00 v pečovatelském domě, v kostele v 17:00 nebudou.
Svátost nemocných - Ve čtvrtek 13. března 2008 bude při večerní mši
svaté v 17:00 udělována svátost nemocných. Nezapomeňte se včas připravit svátostí smíření.
Křeslo pro hosta - V pátek 14. března 2008 v 19:00 bude Křeslo pro
hosta, téma bude upřesněno na plakátku.
Změna času - na „letní“ letos připadá na 30. března 2008, kdy se místo
02:00 bude hned 03:00, což znamená pro praktický život, že budeme
muset o hodinku dříve vstávat. Hned na mši si to ráno otestujeme :-D
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
· Pepík se doma pilně učí o těle člověka: „Tatí, řekni mi, jak funguje mozek?“ „Mozek? Dej mi pokoj, teď mám v hlavě úplně něco jiného…“
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Pořad bohoslužeb o velikonocích 2008
KDY

CO

16. 3.

Květná neděle

17. 3.
18. 3.
19. 3.

Pondělí sv. týdne
Úterý sv. týdne
Středa sv. týdne

20. 3.

Zelený čtvrtek

21. 3.

Velký pátek

22. 3.

Bílá sobota

23. 3.
24. 3.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
Pondělí
velikonoční

KDE

OD KOLIKA

kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

9:00
10:45
8:00
8:00
-

17:30
17:00
18:00
16:00
18:00
16:00
20:00
-

kostel sv. Františka - Podmokly

9:00

17:30

kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

10:45

-

9:00
10:45

Rozpis bohoslužeb přes svátky v Děčíně 1 nebyl do uzávěrky znám...

U
Odcizení v rodině a Gardnerův „PAS“
dokončení
V mnoha případech přispívá i druhý („odcizený“) rodič v různé míře odcizení. Někdy mu brání v kontaktu vlastní pocity viny, selhání vztahující se
k rozpadu rodiny, bezradnost, jak se chovat v rozvodové situaci a jak reagovat na bolest dítěte. Někdy potřebuje věnovat nějaký čas vlastní existenční stabilizaci po rozvodové separaci a přeruší kontakt s dítětem. To si dítě
může mylně vysvětlit jako opuštění či ztrátu zájmu rodiče. První kroky
opětovného navázání kontaktu mohou pak být problematické. V této fázi
druhý rodič někdy rezignuje a vzdá se vztahu s dítětem, někdy čeká, až dítě
dospěje a kontakt bude snadnější. Také se může pustit do úporného boje za
svá „rodičovská práva“ a „práva dítěte“. Tato cesta je do určité míry efektivní, někdy se však zvrhává v pokračování partnerského konfliktu bojem
o dítě, jehož skutečné potřeby bývají přehlíženy.
Odcizení v situaci, kdy druhý rodič s dítětem neměli dobrý vztah již před
rozvodem, je obzvláště obtížná. Sekundární, porozvodové odcizení vzniká
snadněji a posiluje primární odcizení. Tento druh odcizení obvykle nebývá
řazen mezi PAS.
Odcizený rodič má nevýhodnou pozici vůči dítěti - má menší možnosti
vlivu na ně. Zároveň však bývá jediným z původní rodiny, kdo má motivaci
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a šanci situaci změnit, rozvíjení PAS zabránit, či zmenšit jeho destruktivní
vliv. V těžších případech je k tomu potřeba odborné psychosociální pomoci
a podpory OSPODu (oddělení sociálně právní ochrany dítěte), někdy
i rámce stanoveného opatrovnickým soudem.
V mnoha případech oba rodiče přispívají k odcizení nejen tím, že dítě
nechrání před svým partnerským konfliktem, kterým jsou tak zahlceni, že si
neuvědomují všechny potřeby dítěte, ale i vědomými či nevědomými reakcemi, kterými vyjadřují svůj postoj k partnerovi, a tím i naznačují, nebo
ukazují, co by mělo dítě cítit a jak by se mělo chovat k druhému rodiči.
Jednotlivé případy se liší různou mírou podílu jednoho či druhého rodiče na
této situaci. Tento faktor opět komplikuje diagnostiku PAS.
Míra rizik vzniku PAS také souvisí s psychickým zdravím a osobnostmi
rodičů. Přesnou diagnostiku si netroufneme v současné době zveřejnit, neboť nevíme o žádném validním (právoplatném) výzkumu v této oblasti. Je
těžké rozlišit míru osobnostní patologie od reakce na extrémní zátěž v dlouhotrvající těžké rozvodové situaci.
Pokud je PAS v rodině rozvinutý v mírné formě a rodiče jsou ochotni ke
změně svého výchovného postoje a chování, mohou příznaky odcizení časem samy vymizet, nebo k jejich odstranění stačí pomoc širší rodiny, přátel,
či běžně dostupné rodinné poradenství (v síti poraden pro rodinu, nebo
v ordinacích soukromých psychologů). Někdy také bývá účinné citlivé doporučení kolizního opatrovníka OSPOD.
V těžších případech bývá nezbytná specializovaná, psychologická, odborná pomoc, na kterou rodina může docházet ambulantně. Forma spolupráce může být dobrovolná, pokud jsou oba rodiče alespoň trochu ochotni
spolupracovat. Pokud jeden z rodičů není ochoten spolupracovat, lze odbornou pomoc uložit opatrovnickým soudem jako rozsudek o „styku dítěte
s rodičem v přítomnosti odborníka“ (Naše legislativa, zatím neumožňuje
soudům nařídit rodinnou terapii nebo mediaci. V chystané novelizaci rodinného práva se s touto možností již počítá). V případě, že chybí ochota ke
spolupráci oběma rodičům jsou možnosti ambulantní pomoci prakticky
nulové.
Ambulantní forma pomoci má své hranice. Obvykle nebývá účinná
u velmi těžkých případů „odcizení“. Existují pokusy o intenzivní terapii
s hospitalizací dítěte na odděleních dětské psychiatrie či pobyty ve výchovných a diagnostických zařízeních pro děti. V průběhu hospitalizace se pracuje s dítětem i rodiči. V našich podmínkách neexistují specializovaná pobytová zařízení tzv. re-integrační centra, která ojediněle existují v zahraničí.
Názory odborné veřejnosti na možnou efektivitu nedobrovolného pobytu
dítěte na oddělení psychiatrie nebo v re-integračním zařízení jsou značně
rozporuplné.
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Veškerá specializovaná odborná pomoc je možná jen za součinnosti
soudu, OSPOD a specializovaného psychoterapeutického, či poradenského
zařízení. Dobrá spolupráce v rámci vyváženého třístranného (poradna,
OSPOD, rodina), či čtyřstranného (poradna, OSPOD, soud, rodina) kontraktu je pro efektivitu pomoci rodině velmi důležitá. Smyslem pomoci je
zachovat dítěti kontakt s oběma rodiči a minimalizovat dopad odcizení na
jeho zdraví a také na zdraví rodičů.
Znalost problematiky je důležitá pro soudce při rozhodování v opatrovnických sporech, pro kolizní opatrovníky při sociálně právní ochraně dětí,
pro soudní znalce, kteří tyto rodiny diagnostikují. Myslíme si, že je důležitá
pro všechny pracovníky, kteří poskytují rodinám sociální, psychologické
i právní poradenství, psychoterapii, či mediaci v rozvodových a opatrovnických sporech. Domníváme se, že by bylo výhodné, aby s ním byli obeznámeni také lékaři, učitelé, vychovatelé a výchovní poradci. Srozumitelný,
neutrální výklad jevu odcizení je důležitý i pro laickou veřejnost. Dobrá informovanost odborné i laické veřejnosti o rizicích tohoto jevu a o možnostech, jak mu předcházet, či zastavit ho v počátečních, méně zhoubných fázích, by mohla přispět k jeho primární a sekundární prevenci tohoto jevu.
Literatura:

· Gardner, R. A.: „Syndrom zavržení rodiče“, zkrácený překlad, Praha, metodické
materiály MPSV ČR, 1996
· Bakalář, B.: „Bez otce se nedá (dobře) žít“
· Bakalář, E.: Průvodce otcovstvím. Praha, Vyšehrad, 2002
· Gardner, R.A.: The Parental Alienation Syndrome. A Guide for Mental Health
and Legal Professionals. 2nd Edition. New Jersey, Creative Therapeutics, Cresskill, 1998
· Gardner, R. A.: Therapeutic Interventions for Children With Parental Alienation
Syndrome. New Jersey, Creative Therapeutics, Cresskill, 2001
· Matějček Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha, Portál, 1994 (str. 51)
· Warshak, R.: Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha, Portál, 1996
· Warshak, R.: Rozvodové jedy. Praha, Triton, 2003
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ROSA]. Praha. ROSA, 2005, 01/2005
· Gjuričová, Š.: Syndrom zavrženého rodiče?. [In Právo a rodina]. Institut rodinné
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· MUDr. Šárka Poupětová - psychoterapeut, rodinný terapeut, samostatný manže lský a rodinný poradce s devítiletou praxí v oboru. Pracuje v Poradn ě pro rodinu,
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· Mgr. Ján Lukány - Psychoanalyticky orientovaný poradenský psycholog a ps ychoterapeut s desetiletou praxí v oboru. V Praze má soukromou praxi, kde nabízí
individuální, párovou a skupinovou terapii.
Mgr. Ján Lukány, MUDr. Šárka Poupětová

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
15.
16.
20.
21.
23.
31.

3. Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny
Marie
3. Květná neděle
3. Zelený čtvrtek
3. Velký pátek
3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
3. Slavnost Zvěstování Páně

U
Významné dny
21.
25.

3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové
diskriminace
3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za
nenarozené děti

U
Výroční dny biskupů
9.
12.
17.

3. Mons. Esterka
kněžské svěcení (1963) - 45 výročí
3. Mons. Škarvada
kněžské svěcení (1949)
3. Mons. Otčenášek kněžské svěcení (1945)
Mons. Graubner
jmenován tit. biskupem (1990)
Mons. Hrdlička
jmenován tit. biskupem (1990)
Mons. Radkovský jmenován tit. biskupem (1990)
Mons. Lobkowicz jmenován tit. biskupem (1990)
19. 3. Mons. Koukl
svátek
Mons. Hrdlička
svátek
Mons. Kajnek
svátek
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3. Kard. Vlk
3. Mons. Otčenášek
3. Kard. Vlk
Mons. Cikrle
Mons. Paďour

jmenován arcibiskupem (1991)
jmenován tit. biskupem (1950)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
převzetí služby biskupa – koadjutora (2001)

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 lichý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - katechismus
každý sudý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - hledání stop
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
15:00

Bynov*/

*/ do konce března v pečovatelském domě

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 30. 03. 2008, před 1. nedělí v dubnu ç

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