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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.

KVĚTEN
1. Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve prospěch kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby.
2. Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí
misionáře, jako na počátku církve provázela apoštoly.
3. Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek nechyběla pomoc Ducha Svatého.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Nové smrtelné hříchy nebo nové možnosti jak hřešit?
V reakci na rozhovor s regentem papežské penitenciérie, arcibiskupem
Gianfranco Girottim, pro L'Osservatore Romano (9. 3. 2008) proběhla
v tisku spekulace o tom, že katolická církev zavádí nové smrtelné hříchy.
Na poradě papežské penitenciérie bylo řečeno, aby se ve svátosti smíření
hledělo i na hříchy, ke kterým otevírají cestu nové možnosti vývoje vědy
a společnosti, jako je např. genetická manipulace, přispívání k sociální nerovnosti, přispívání k chudobě jiných, život v nadměrném bohatství, znečišťování životního prostředí, obchodování s drogami a jejich užívání.
Nejsou to „nové smrtelné hříchy“, ale hříchy, kterých je si třeba všímat
a vychovávat svědomí společnosti k citlivosti vůči nedotknutelnosti lidského života a jeho integrity, sociálnímu soucítění a šetrnosti k přírodě.
RC, 19. 3. 2008

U
Vatikán nevydal nový seznam sedmi smrtelných hříchů

Mylné interpretace šířené v některých médiích.
Mnohé zdroje katolické církve vysvětlovaly v úterý, že „Vatikán nepublikoval nový seznam sedmi smrtelných hříchů“. Některá média mylně interpretovala rozhovor s biskupem Gianfrancem Girottim, který byl publikován v deníku Osservatore Romano 9. 3. 2008.
Novinář Nicola Gori se biskupa ptal, jaké jsou podle něj nové hříchy.
Biskup odpověděl: „Dnes existuje hříšné jednání v oblastech týkajících se
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individuálních i společenských práv. Jde především o oblast bioetiky, nemůžeme popřít, že dochází k porušování základních práv podstaty člověka
při různých experimentech, genetických manipulacích, jejichž výsledky
nemůžeme předvídat a mít je pod kontrolou.“ Jako další vyloženě společenskou oblast uvedl drogy, které oslabují psychiku a mysl člověka. Další oblastí je podle něj sociální a ekonomická nerovnost, kdy chudí se stávají stále
chudšími a bohatí bohatnou, a to podporuje neudržitelnou sociální nespravedlnost. Další oblastí je ekologie, které se věnuje značná pozornost.
Co uvádí Katechismus katolické církve k termínu smrtelný hřích?
Spáchat smrtelný hřích znamená volit úmyslně, to je vědomě a dobrovolně, skutek, který je ve vážném protikladu k Božímu zákonu a k poslednímu cíli člověka. Smrtelný hřích v nás ničí lásku, bez níž je nemožná věčná blaženost. Když hříšník tohoto hříchu nelituje, odsuzuje se k věčné smrti
(KKC 1784).
Aby hřích byl smrtelný, musí ho člověk spáchat s plným vědomím a s
plným souhlasem. Při páchání smrtelného hříchu se předpokládá poznání
hříšnosti skutku a vědomí, že skutek odporuje Božímu zákonu. Kromě toho
se vyžaduje dostatečně svobodný souhlas, aby rozhodnutí bylo opravdu
osobní. Zaviněná nevědomost a tvrdost srdce nezmenšuje dobrovolný ráz
hříchu, ale naopak jej ještě zvětšuje (KKC1859).
Neřesti mohou být seřazeny souběžně s ctnostmi, jejichž jsou opakem,
nebo mohou být spojeny s hlavními hříchy, které křesťanská zkušenost rozlišuje podle Jana Kassiána a svatého Řehoře Velikého. Nazývají se hlavní,
protože plodí jiné hříchy, jiné neřesti. Jsou to: pýcha, lakomství, závist,
hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost nebo zahálčivost (KKC1866).
Irena Sargánková, ZENIT

U
Dopis Fr. Cypriána OP radě ČT

Vážená rado ČT, chci se co nejdůrazněji ohradit proti reportáži věnované „novým smrtelným hříchům“ v pořadu 168 hodin ze dne 16. 3. 2008,
kterou zpracovali Veronika Švihelová a Filip Kanda. Tato reportáž se vysmívá katolické církvi na základě tvrzení vytrženého z kontextu, jehož zdroj
a okolnosti navíc vůbec neuvádí.
Nepravdivé a zároveň posměšné věty typu: „Vatikán jde s dobou ... rozšířil seznam smrtelných hříchů na dvojnásobek...“ nebo „Podle církve jsou
ale tato pravidla (sedmero hlavních hříchů) už zastaralá...“ proložené šoty
ze seriálu „Bylo nás pět“ ... do veřejnoprávní televize nepatří a mohou být
považovány za trestný čin pomluvy a hanobení náboženství.
Ať se reportéři laskavě nepouští do věcí, kterým nerozumí, anebo ať
o nich promluví zodpovědně a především s citem pro pravdu. Jistě mají také
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strana 3

Dìèín

-

Podmokly

možnost církevní témata konzultovat se skutečnými odborníky na našich
teologických fakultách.
Tento pořad vyzněl velmi trapně a v důsledku zostudil více Českou televizi než katolickou církev.
Fr. Cyprián Suchánek OP

U
Otevřený dopis Prof. Tomáše Halíka Radě České televize a generálnímu řediteli ČT

Vážená Rado ČT, vážený pane generální řediteli, zasílám Vám stížnost
na zcela neseriózní, zlehčující a bulvární pojetí nábožensko-etického tématu
v reportáži, věnované „novým smrtelným hříchům“ v pořadu 168 hodin ze
dne 16. 3. 2008, kterou zpracovali Veronika Švihelová a Filip Kanda.
Důležité vyjádření nejvyšší autority katolické církve k velice závažné
problematice, týkající se důstojnosti lidské osoby a podmínek přežití lidstva
bylo v reportáži hrubě zkresleno, bagatelizováno a zesměšňováno. Je trapné, že reportáž k témuž tématu, vysílaná v témže čase komerční televizí
Nova, byť rovněž nevalné úrovně, byla ve svém celkovém vyznění o několik řádů kvalitnější a serióznější, než ubohý bulvární pamflet veřejnoprávní
televize.
Bohužel se však nejedná o ojedinělý „úlet“ nekvalitně připravené reportáže (v jinak velmi zajímavém a právem populárním pořadu), který by bylo
možné vyřešit pouze jednorázovou omluvou. Jde o celkový přístup ve zpravodajství a reportážních pořadech k tématu náboženské víry.
Každý vzdělaný sociolog, politolog či jen nezaujatý pozorovatel současného společenského dění Vám potvrdí, že otázky, související s náboženstvím, stále nabývají v dnešním světě na důležitosti - ať už jednotlivé jevy
hodnotíme pozitivně či negativně, musíme o nich především něco vědět
a referovat seriózně. Neexistuje žádný významný mezinárodní konflikt, který by nějak nesouvisel s otázkami náboženství, náboženství se v procesu
globalizace stává nejvýznamnějším výrazem skupinových identit, některé
osobnosti náboženských vůdců (vzpomeňme na Jana Pavla II. či dalajlámu)
se stávají nejsledovanějšími a nejrespektovanějšími osobnostmi mezinárodní scény. Stanoviska katolické církve k nejzávažnějším etickým otázkám
naší doby jsou neopominutelným hlasem v celosvětových diskusích a ve
všech seriózních médiích našeho civilizačního okruhu jsou k debatám o klíčových etických otázkách zváni teologičtí experti nebo kompetentní církevní představitelé - a i těmi, kteří mají zásadně odlišné názory, jsou přijímáni
s respektem jako partneři dialogu.
Každé seriózní médium veřejné služby v kulturně vyspělých zemích má
proto dnes experty na náboženské otázky s příslušným teologickým či relistrana 4

Zprávy z farnosti 05/2008, ročník XIII.

Dìèín

-

Podmokly

gionistickým vzděláním. Kdy konečně bude mít takové odborníky Česká
televize? Kdy reportéři veřejnoprávní televize přestanou klást stupidní
otázky, prozrazující, že o předmětu své reportáže nejen nemají naprosto
žádné odborné znalosti a jsou zcela nepřipravení, nýbrž že z nich přímo čiší
flagrantní předsudky, stereotypy z doby komunistické propagandy, echo
skandalizujících zpráv bulváru a někdy i zřejmá ideologická podjatost? Kdy
budou pořady o otázkách náboženství svěřovány lidem, jejichž inteligence,
úroveň vzdělání a osobnostní zralost bude zárukou, že neodvedou místo seriózní žurnalistické práce povrchní trapný skeč typu silvestrovské zábavní
show - pořad, kterým nezesměšní církev a náboženství, nýbrž spíše sami
sebe a Českou televizi?
Ať má člověk k náboženství obecně či k určité víře či náboženské instituci osobně postoj jakýkoliv, měl by vzít na vědomí, že téma náboženství
nelze v našem světě bagatelizovat a marginalizovat. Argumentovat údajným
„ateistickým charakterem“ a nezájmem české populace nelze, tento argument by naopak bylo možné obrátit - to, co nás obklopuje, není „ateismus“,
ale spíš naprostá nevzdělanost v této oblasti, která je semeništěm předsudků, intolerance a naprosté nepřipravenosti orientovat se v jedné z velmi důležitých oblastí současného světa.
Žádám Vás proto velmi důrazně, abyste se zamysleli nejen nad tímto
jedním skandálním pořadem, nýbrž hledali řešení hlubšího problému, který
byl opět tímto konkrétním trapným přehmatem signalizován.
V Praze, 18. 3. 2008.
Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., prezident České křesťanské akademie

U
Varianty křestní formule jsou neplatné
Kongregace pro nauku víry zveřejnila v pátek 29. února 2008 odpověď
ohledně dvou křestních formulí a platnosti křtu, který s nimi byl udělen. Jiná než dnes užívaná křestní formule je podle kongregace, jejíž odpověď
schválil i papež Benedikt XVI., neplatná.
Odpověď Kongregace pro nauku víry objasňuje postoj ke dvěma křestním formulím a k platnosti křtu, který byl s jejich použitím udělen. Znění
těchto dvou formulí je uvedeno v angličtině, neboť tak byl dotaz položen,
vysvětlující poznámka však upřesňuje, že stanovisko se týká obsahu formulí a ne jen jejich anglického slovního vyjádření.
„Křtím tě ve jménu Stvořitele, i Vykupitele, i Posvětitele“, zní první
z vět, kterých se vyjádření kongregace týká. Druhá je podobná: „Křtím tě
ve jménu Stvořitele, i Osvoboditele, i Oživovatele“. Druhá otázka se pak
zabývá platností křtu uděleného s těmito formulemi.
Zprávy z farnos 05/2008 ročník XIII.
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Kongregace pro nauku víry obě tyto varianty zavrhuje: „Křestní formule
musí přiměřeně vyjadřovat trojiční víru, formule přibližné jsou nepřijatelné.“ Podle kongregace jsou obě zmiňované věty důsledkem tzv. feministické teologie, která „označení Otce a Syna pro božské osoby chápe jako šovinistické. Tyto snahy však podkopávají víru v Trojici,“ stojí v odpovědi.
Toto vyjádření také implicitně znamená, že křest udělený těmito nebo podobnými formulemi je neplatný.
z Vatikánu, Jiří Gračka, 3. 3. 2008

U
Dokonalý kněz
Nedávný výzkum nashromáždil kvality, které lidé očekávají od jejich
kněze a tyto data byla dána do počítače. Výsledek ukázal, že perfektní kněz
má 28 let, je vysoký, štíhlé a atletické postavy, je pohledný. Káže přesně 10
minut, běžně zavrhuje hřích a sociální zvrhlost, ale nikdy nikoho nenaštve.
Pracuje bez únavy od 6:30 ráno do 22:00 večer, pracuje za minimální mzdu,
nosí pěkné oblečení, kupuje dobré knihy, vozí se v nádherném autě a dává
polovinu svého platu na chudé. Je to člověk neomezené trpělivosti, jemnosti
a laskavosti, ale je i silný a pevný vůdce. Odevzdává se kompletně druhým,
ale nikdy není příliš blízko k nikomu, aby se nedostal do řečí. Má horoucí
touhu pracovat s mladými, ale tráví celý svůj čas se seniory. Celý den navštěvuje farníky, utěšuje nemocné a truchlící. Také pracuje pro církevní
školu, přitom je vždy v presbytáři kdykoli ho někdo potřebuje. Je to člověk
hluboké spirituality se širokým rozhledem a vědomostmi, ale zároveň praktik, stojící nohama pevně na zemi. Dále je schopný správce, finanční génius, moudrý poradce, architekt a stavitel.
Pokud váš kněz nesplňuje tyto požadavky, pošlete tento článek 6. farnostem, které už mají plné zuby jejich kněze. Potom zabalte vašeho kněze
a pošlete do farnosti, která je na prvním místě na vašem listě. Do jednoho
týdne obdržíte 1643 kněží, kde přinejmenším jeden by měl být ten pravý.
Měj pevnou víru v tento dopis a nepřeruš řetězec! Jedna farnost tak udělala,
přerušila řetězec a jejich kněz se vrátil do třech týdnů zpátky!!!
nejmenovaný kněz z Olomouce

U
Okénko do knihovny

&

autor:
P. Piťha
název:
Jedeme na pouť
z obsahu: z kapitoly Tvar víry
„Ne úplně jasná bývá hranice mezi jednoduchou vírou a pověrčivostí.
Právě tak není snadné najít hranici zvídavosti a zvědavosti. Je proto dobré
strana 6
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nestavět se do Boží pozice soudce. Ať chceme nebo nechceme, máme jako
lidé tu zvláštní vlastnost, že soudíme podle sebe. Vede nás to k omylům.
Jednou se nám zdá, že jsme úplně k ničemu, protože nezvládáme to, co
druhým jde hravě. Podruhé považujeme své myšlenky a přístupy za jedině
správné. Druhá skupina bývá vybarvenější a hlasitější. Vyznačuje se úzkoprsou hrdostí na svůj jedině správný názor malého, pevně uzavřeného dvorku a kritikou všeho, co není jako u nás doma. Viděl jsem hezký pár jakýchsi
pozemských svatých trojic, které jsou tvořeny mnou, naším panem farářem
a nějakým přisluhujícím světcem. Představitelé takových trojic dovedou
převzít roli Božské Trojice téměř ve všem. Je to nemilé, ale k omezenosti
rostoucí farnost může se stát dosti nesnášenlivou sektou uvnitř církve. Podobni jsou jim – neradi by to slyšeli – věční kritikové z řad vzdělaných lidí,
kteří chodí se svými měřidly hloubky duchovního života a svými duchoměry či hloubkoměry určují přijatelnost zpěvu, kázání, organizace a vůbec
všeho.
Jsou ještě jiná úskalí, která na poutníka čekají při konfrontaci s ostatními
poutníky. Lidem niterným a plachým může být těžko uprostřed velkého
shromáždění, které je uchopí a nese. Znám pocit nesvobody, který se zmocní racionálního člověka, když pocítí, že lidé kolem něho se začínají sjednocovat do jednoty pohybu a dechu a mají nakročeno přes náboženské povznesení směrem k davové psychóze. Vím, že pro mnoho lidí je právě tento
stav něčím neopakovatelně krásným. Mohli bychom uvádět další a další typy lidí a tvary víry, např. odlišnost lidí vpravdě mysticky naladěných, lidí
s velkou fantazií, lidí věcných a tvrdě racionálních. Bylo by to dlouhé pojednání.
Vrátím se k tomu, co s touto mnohostí dělat, jak se s ní vyrovnat. Jako
vždy je řešení v podstatě prosté. Podívejte se např. na kvetoucí louku. Je
krásná, je na ní velké množství květů úžasně odlišných. Od krásně geometricky srovnaných kopretin až po podivně neuspořádané jako třeba kohoutek
luční, od výrazně zbarvených pryskyřníků až k tak plachým květům, že ani
nevypadají jako květ a svou polobledou zelení splývají s listy a lodyhou.
K tomu ke všemu se ještě jmenují tetlucha nebo sveřep kostrbatý. A přece
se všechny zúčastňují na kráse rozkvetlé louky. A k těmto květům patří další květena v obrovské škále vypěstovaných zahradních květin, jakými jsou
třebas tulipány a zahradní růže, popř. květák, až ke všem zrakům ztracené
drchničce rolní, která nás tak potěší když procházíme na podzim strništěm.
Jiným obrazem množství různosti poutníků je orchestr. Představte si, jak
ubohou píseň chvály by zvládl sbor houslistů, kteří by navíc měli na nástroji
jen jednu strunu. Nebo si představte hudbu, kterou by zahráli muzikanti vybavení jen signalizačními píšťalkami. Bůh si přeje a také si zaslouží harmonii velmi rozličných hlasů, nástrojů a skupin. Chovejte se proto tak jako
Zprávy z farnos 05/2008 ročník XIII.
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hráč v orchestru. Jak by to asi dopadlo, kdyby si bubeník řekl, že taky má
co říct do pianissima fléten a prostě začal mydlit paličkami do napjaté kůže.
A jak by to dopadlo, kdyby hráči na violy a housle odešli, protože je mnoho
lidí neslyší, když se přidají basy a přemručí je. Nebo co dělat s hráčem na
pikolu, který piští do všeho. Buďme uctiví a ukáznění.“
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
Zpráva z 4. zasedání Farní rady ze dne 13. dubna 2008
Program jednání:
·

Úkoly z minulého zasedání
¨ Křeslo pro hosta se uskutečnilo, ale s velmi malou

účastí. Při příštím zasedání je třeba udělat konkrétní
rozpis pozvaných hostů.
¨ Ohledně Internetu pro knihovnu se spolu domluví
R. Sticha a J. Macoun, který má již potřebné informace.
¨ Na kartotéce se bude postupně pracovat (P. F. Jirásek , R. Sticha).
¨ K úklidu kostela se nikdo nedostavil, bude třeba osobně se s lidmi
domluvit, jen oznámení nestačí.
· Nové podněty
¨ Zájem o opětovnou cestu do Drážďan. Bude třeba najít někoho, kdo
by byl průvodcem po pamětihodnostech města (dotaz na K. Steina, jestli
někoho nezná). Také udělat průzkum, kolik lidí by mělo zájem.
¨ Stav kostela v Rozbělesích, díry ve střeše. Probíhají jednání s Alcanem a hledají se i další cesty, kdo by mohl opravu podpořit. Zatím to
není příliš úspěšné. Je i návrh, aby lidé byli více seznámeni se stavem
kostela. Přímo otevřít kostel, aby si ho lidé mohli prohlédnout, je ale nebezpečné. Bylo by to možné ale pomocí fotodokumentace.
¨ Vyfotografovat stav kostelů naší farnosti a dát na webové stránky.
Pokusí se uskutečnit R.Sticha a P. F. Jirásek.

U
První setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 11. května 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
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
1. června
6. července
4. května
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

3. srpna
2. listopadu

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

U
Modlitba Matky Terezy
Maria, Ježíšova matko,
buď každému z nás matkou,
abychom jako Ty měli čisté srdce,
abychom jako Ty milovali Ježíše,
abychom jako Ty sloužili
těm nejubožejším,
neboť i my všichni
jsme vzhledem k Bohu ubozí.
z knihy Vojtěcha Kodeta: Mariánské modlitby

U
Zprávy z farnos 05/2008 ročník XIII.
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2008

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor

8 243 Kč
9 575 Kč

1 470 Kč
2 108 Kč

Březen

12 748 Kč

2 303 Kč

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

0 Kč
0 Kč
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

2 475 Kč
5 700 Kč
2 700 Kč
1 705 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

30 566 Kč

5 881 Kč

12 580 Kč

Součet

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na Svatou zemi

R. S.

U
Biblický koutek
14. část
Hospodinova sláva. Tento výraz se dá najít na mnoha místech Bible.
Označuje Boží přítomnost prostřednictvím nejrůznějších znamení moci:
oblaků, hromů, ohně. Ještě dnes je na mnoha oltářních obrazech vyobrazen
Bůh otec, Stvořitel, v oblacích, o kterých se říká, že to je Hospodinova sláva.
Ani Mojžíš. Není jasný důvod, proč Bůh zakázal Mojžíšovi vstup do zaslíbené země. Někteří říkají, že když se lid v poušti vzbouřil kvůli nedostatku vody, ztratil Mojžíš důvěru v Hospodina, přestal být trpělivý a dvakrát
udeřil do skály (srov. kniha Numeri 20. kap.).
Tvrdohlavý národ. Jedním z nejzávažnějších hříchů Izraele během putování pouští bylo jeho ustavičné reptání a stěžování. Z toho důvodu o něm
Bůh říká, že je to „lid tvrdé šíje“, který se nedokáže s důvěrou svěřit láskyplnému otcovskému vedení svého Boha.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

F

F

F

F

Mše svaté v Bynově - Pozor, přes letní období (květen - září) budou
mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském domově, vždy od 17:00.
Týdny jsou uvedeny v kalendáři, např. 3. května je 18. týden během roku, čili sudý týden a tudíž mše svatá bude v pečovatelském domě, v 17
hodin...
Mše o svátcích - v měsíci květnu v našem kostele:
¨ 01. 05. čtvrtek - slavnost Nanebevstoupení Páně v 17:30
¨ 11. 05. neděle - slavnost Seslání Ducha svatého v 9:00 a 17:30
¨ 18. 05. pátek - slavnost Nejsvětější Trojice v 15:30 !Jílové!
¨ 25. 05. neděle - slavnost Těla a Krve Páně v 9:00 a 17:30
¨ 30. 05. pátek - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17:30.
3. výročí na Jalůvčí - 4. května 2005 byl posvěcen biskupem Pavlem
Posádem mariánský sloup na Jalůvčí. Díky všem, kteří se zde cestou
kolem zastaví a pomodlí za naše děčínské farnosti...
Hlavní pouť ke sv. Paní Zdislavě - se koná v sobotu 31. května 2008
v Jablonném v Podještědí. Inzerován je následující program:
07:00 Mše svatá u oltáře Paní Zdislavy
09:00 Pouť Charity (měl celebrovat Mons. Pavel Posád...)
11:00 Hlavní poutní bohoslužba (celebruje Mons. Dominik Duka)
14:00 Pouť dominikánské rodiny (celebruje P. Benedikt Mohelník)
15:00 Litanie, svátostné požehnání
16:00 Koncert varhanní hudby, hraje paní Jana Havlíčková.
Program letošní poutní sezóny je uveřejněn na internetové stránce:
http://www.zdislava.cz/.
Již mnoho let se tradičně účastní této poutě farníci z Děčína a okolí. Pokud jste ještě na této pouti nebyli, zkuste se k někomu připojit!
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Katolická charismatická konference 2008 opět v Brně
Po loňských pozitivních zkušenostech se organizátoři Katolické charismatické konference pro rok 2008 rozhodli opět pro Brno. Její devatenáctý
Zprávy z farnos 05/2008 ročník XIII.
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ročník, který proběhne ve dnech 9. - 13. 7., se ponese v duchu evangelního
citátu: „Kdybys znala Boží dar...“ (Jan 4, 10).
Konference začíná ve středu 9. 7. v 19:00 pontifikální bohoslužbou
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově, hlavním celebrantem bude
brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od středy se účastníci přesunou do areálu
brněnského výstaviště BVV, kde bude program probíhat v moderním pavilonu „F“.
Katolickou charismatickou konferenci organizuje v České republice od
roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy. Jedná se o čtyřdenní akci
duchovně formačního charakteru, určenou nejen pro členy a sympatizanty
tohoto hnutí, ale pro křesťany jakékoli spirituality, i pro tzv. hledající. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná
modlitba a bohoslužby. Nedílnou součástí programu bývá „dětská konference“, proto konferenci navštěvuje stále více rodin s dětmi. K dění na konferenci patří i kulturní nabídka – divadelní představení, koncerty apod.
Pozvání k účasti na programu letošní konference přijali: Veronika Barátová, P. Michael Slavík, P. Vojtěch Kodet, P. Tomáš Holub, P. Petr Karas, P. Aleš Opatrný a další. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup
Vojtěch Cikrle a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky, najdete na internetové adrese: http://konference.cho.cz/

U
Biblisté k „Ježíšově hrobce“
Prohlášení vědecké rady Centra biblických studií Akademie věd (CBS
AV) k filmovému dokumentu „Ježíšova hrobka“ se odvolává na mezinárodní vědeckou konferenci, kterou ve dnech 13. - 17. ledna 2008 uspořádal
v Jeruzalémě prof. J. H. Charlesworth, ředitel Ústavu pro Kumránské texty
v Princetonu, a které se zúčastnil i prof. Petr Pokorný z CBS. „Jednoznačně
převažující mínění bylo, že k uvedené identifikaci hrobky nejsou žádné vědecky prokazatelné důvody,“ stojí v prohlášení. Vědecká rada CBS také lituje zkreslení, se kterým byl tento závěr mezinárodní konference prezentován v médiích.
Filmový dokument Ztracená Ježíšova hrobka (The Lost Tomb of Jesus)
a kniha Hrobka Ježíšovy rodiny (The Jesus Family Tomb) režiséra Jamese
Camerona, tvůrce filmu Titanic, tvrdí, že v jeruzalémské čtvrti Talpiot byla
v roce 1980 objevena hrobka s urnami Ježíše a jeho rodiny. Již loni Cameron na tiskové konferenci předvedl dvě urny s nápisy „Ježíš, syn Josefův“
a „Mariamene e Mara“, což má být Marie Magdalská. V místě nálezu se
nacházely i další urny se jmény „Marie“, „Josef“ a „Juda, syn Ježíšův“.
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Objevitel hrobu, izraelský archeolog Amos Kloner, se však sám od
těchto interpretací distancuje: „Všechny podrobnosti jsem zveřejnil v časopise Antiqot v roce 1996 a nikdy jsem neřekl, že jde o hrob Ježíšovy rodiny,“ říká současný profesor archeologie na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli.
„Ježíšovi rodiče žili v nuzných poměrech a pocházeli z Nazaretu, takže silně pochybuji, že by si pořídili rodinnou hrobku v Jeruzalémě,“ dodal.
Podle biblisty Jerome Murphy O'Connora, OP z Francouzské biblické
a archeologické školy v Jeruzalémě jsou dokument i kniha jen komerčním
trikem: „Nalezená jména jsou kombinací těch nejběžnějších jmen. Padesát
procent židovských žen v prvním století se jmenovalo Marie nebo Salome.
To nic neznamená.“
RV, 2. 3. 2008

U
Krátce po skončení lednového sympozia o údajné Ježíšově rodinné hrobce vydali
někteří ze zúčastněných vědců prohlášení, ve kterém nesouhlasí se závěry autorů kontroverzní knihy a filmu a považují mediální výstupy z konference za zkre slené.

Diskuse okolo údajné Ježíšovy rodinné hrobky, nalezené v roce 1980
v jeruzalémské čtvrti Talpiot, u nás byly oživeny vydáním knihy „Hrobka
Ježíšovy rodiny“ v lednu tohoto roku i záměrem uvést film „Ztracená hrobka Ježíšova“ na festivalu Academia film Olomouc
(15. - 20. 4. 2008). Již v lednu přitom skupina účastníků vědeckého sympozia z celého světa vydala prohlášení, ve kterém identifikaci hrobu jako hrobky Ježíšovy rodiny odmítá a ohrazuje se proti nesprávné
interpretaci konference, podané v médiích.
„Chceme dát jasně najevo, že většina zúčastněných vědců … odmítá identifikaci talpiotské hrobky
jako pohřebiště Ježíšovy rodiny nebo toto tvrzení
považuje za vysoce spekulativní,“ stojí v prohlášení,
které krátce po skončení sympozia vydalo 17 zúčastněných vědců. Vadí jim, že v tiskových zprávách
byla všechna odmítavá stanoviska vynechána a média prezentovala pouze názory Simchy Jacoboviciho,
spoluautora kontroverzní knihy i filmu. Podle odborníků však „z diskusí a prezentací, které se konaly
ve dnech 13. - 17. 1. 2008, lze jen těžko vyvodit závěr vzdálenější pravdě“ než tvrzení o tom, že v talpiotské hrobce byly objeveny pozůstatky Ježíše
a jeho rodiny.
„Statistická analýza jmen, vyrytých na osuáriích (pohřebních schránkách), nenechá nikoho na pochybách, že pravděpodobnost toho, že by talpiZprávy z farnos 05/2008 ročník XIII.
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otská hrobka náležela Ježíšově rodině, je prakticky nulová,“ stojí v prohlášení. Jeho text také potvrzuje, že jedna z opor Jacoboviciho teorie – analýza
DNA vzorků z hrobu – byla popřena samotnými tvůrci této výzkumné metody, týmem z Hebrejské univerzity.
„Identifikace talpiotské hrobky jako hrobky Ježíšovy rodiny je chatrná
vzhledem ke zprávám Pavlovým a zprávám kanonických evangelií, která
jsou nejstarší tradicí, popisující Ježíšovu smrt a pohřbení,“ zatímco teorii
Jacoboviciho nepodporuje „ani jedna tradice, ať už křesťanská nebo jiná,“
upozorňují odborníci.
Praha, Duke (USA)

U
Setkání s Anselmem Grünem
Ve dnech 16. - 18. května 2008 navštíví Brno známý autor knih o křesťanské spiritualitě P. Anselm Grün. Program setkání:
F pátek 16. května ve 20:00 veřejná přednáška Řízení jako duchovní úkol
(aula Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova ul. 85)
F sobota 17. května od 9:00 Jak znovu najít radost? - celodenní rekolekce
zakončená bohoslužbou (aula Biskupského gymnázia - oběd pro zájemce bude možné objednat a zakoupit přímo na místě před začátkem programu; po celou dobu programu budou k zakoupení všechny publikace
Anselma Grüna i další knihy duchovní literatury)
F neděle 18. května v 9:30 bohoslužba - celebruje Anselm Grün (kostel sv.
Jakuba v Brně), v 11:00 autogramiáda (knihkupectví Cesta na Rašínově
ulici - naproti kostelu).
Pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství (další informace: www.biskupstvi.cz/pastorace, www.kna.cz).

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
od - do
věk
vyučující
pondělí
14:00 - 14:45
mladší děti
Marie Jirásková
úterý
15:45 - 16:30
mladší děti
Eva Kuncová
úterý
16:00 - 16:45
starší děti
Marie Jirásková
středa
15:30 - 16:15
starší děti
Marie Jirásková
Vyučováni náboženství v Jílovém probíhá ve čtvrtek.

U
Vyšla papežská ročenka pro rok 2008
Během roku 2007 papež zřídil 8 nových biskupství, jednu apoštolskou
prefekturu a jmenoval 169 nových biskupů.
strana 14

Zprávy z farnosti 05/2008, ročník XIII.

Dìèín

-

Podmokly

Počet katolíků se v porovnání údajů za roky 2005 a 2006 zvýšil z 1,115
na 1,131 miliardy, tj. o 1,4 %. Zastoupení katolíků v populaci se liší podle
jednotlivých geografických oblastí. V Americe například žije 14 % celkové
populace a počet amerických katolíků činí 49,8 % z celkového počtu katolíků ve světě. V Evropě žije asi 25 % z celkového počtu katolíků a v Asii
asi 10,5 % (přitom asijská populace tvoří asi 61 % z celkového počtu obyvatel planety).
Ve stejném období se zvýšil rovněž počet biskupů ze 4 841 na 4 898, tj.
o 1,2 %. Počet diecézních a řeholních kněží se změnil o 0,21 %, ze 406 411
na 407 262. Zatímco v roce 2000 působilo 81 % z celkového počtu kněží
v Evropě a Americe, v roce 2006 to bylo 78 % kněží. V roce 2006 bylo
v Africe 8 % kněží z celkového počtu a v Asii vzrostl počet kněží ze 43 566
v roce 2000 na 51 281 v roce 2006.
Další zajímavý údaj se týká bohoslovců. Filosofii a teologii studuje na
diecézních a řeholních seminářích 115 480 studentů, tj. o 0,9 % více oproti
předcházejícímu roku, z toho 24 034 je v Africe, 37 150 na americkém
kontinentě, 30 702 v Asii, 22 618 v Evropě a 976 v Oceánii.
z Vatikánu, Irena Sargánková, 29. 2. 2008

U
Slavnosti a svátky
1.
3.
11.
14.
16.

5.
5.
5.
4.
5.

18.
22.
30.
31.

5.
5.
5.
5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Slavnost Seslání Ducha svatého
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Svátek Navštívení Panny Marie

U
Významné dny
4.
11.
12.
25.
30.

5.
5.
5.
5.
5.

XLII. Světový den sdělovacích prostředků
Svátek matek
Mezinárodní den ošetřovatelek
Mezinárodní den ztracených dětí
Světový den modliteb za posvěcení kněží

U
Zprávy z farnos 05/2008 ročník XIII.

strana 15

Dìèín

-

Podmokly

Výroční dny biskupů
17.
30.
31.

5. Kard. Vlk
5. Mons. Lobkowicz
5. Mons. Radkovský

narození (1932)
jmenován diecézním biskupem (1996)
jmenován diecézním biskupem (1993) - 15.
výročí

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

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
17:00

Bynov*/

*/ Přes letní období (květen - září) jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském
domově, vždy od 17:00

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 25. 05. 2008, před 1. nedělí v červnu ç

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