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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.

ČERVENEC
1. Aby rostl počet dobrovolníků, kteří by velkoryse a pohotově nabídli
službu křesťanským společenstvím.
2. Aby Světový den mládeže v Sydney probudil v mladých oheň Boží lásky k šíření nové naděje lidstva.
3. Aby věřící podporovali své duchovní nejen modlitbou, ale i konkrétními skutky pomoci.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Modlitba ve stáří od sv. Františka Saleského
Pane, tys víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněním, že musím při každé příležitosti a ke každému
tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mne, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych při tom nelhal
a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry své moudrosti nerozdávat, ale Ty, Pane,
víš, že bych si rád udržel pár přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich
a chuť o nich hovořit roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí
své nemoci, ale nauč mne trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost
a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mne té podivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mne, abych byl jak je jen možno laskavý.
Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mne u jiných odhalovat nečekané schopnosti. A dej mi krásný dar,
abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám –
bojím se stáří.
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Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den za dnem ztrácím sílu a přicházím o bývalé zdraví.
Byl jsem pyšný na to, že se mohu stále ještě měřit s mladými. Teď cítím
a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se
o to pokoušel.
Ale Ty, Pane, říkáš: Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak Ty jej řídíš. Ne mrzoutsky,
ne lítostivě, se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale vděčný a připravený ke všemu, k čemu mne Ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej, prosím, všechnu sílu srdce.
Amen.

U
Washington D. C.
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Od svého přítele, kněze z Německa jsem dostal pozvání ke stříbrnému
25. výročí kněžského svěcení. P. Michael Schapfel je nyní 3 roky v USA ve
Washingtonu D. C., kde má několik úkolů.

Když poslal své pozvání, pozval nás ne jenom k oslavě svého jubilea,
ale také abychom mohli poznat hlavní město Ameriky a určité symbolické
památníky, které zachycují důležitý vývoj dějin USA.

Hodnoty, které jsou zde zdůrazněné ovlivňovaly a ovlivňují vývoj života
v Evropě i v naši zemi. Kéž by se tyto hodnoty správným způsobem prosazovaly. V praxi je to často jinak. Jsem rád, že jsem se mohl setkat i s celou
strana 4
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řadou lidí při různých setkáních a alespoň trochu zachytit ze života z „Nového světa“.

P. František Jirásek

U
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Církev uznala zjevení Panny Marie ze 17. století
Církev oficiálně potvrdila autentičnost zjevení Panny Marie ve francouzském Laus. V neděli 4. května 2008 to při slavení Eucharistie ohlásil
biskup Gap a Embrun, Jean-Michel di Falco Leandri.
V alpském městečku Laus se Panna Maria zjevila roku 1664. Během
8 měsíců se ukázala 240 krát sedmnáctileté pastýřce Benoîte Rencurel.
Matka Boží při nich požádala, aby byl v Laus vybudován kostel, kde poutníci skrze svátost pokání dojdou uzdravení na těle i na duchu.
V Laus na jihovýchodě Francie žije téměř 300 obyvatelů. Panna Maria
se tam opakovaně zjevovala až do roku 1718. Podobně jako v Lurdech se
i zde dějí nevysvětlitelná uzdravení. Léčivé schopnosti má údajně olej, který hoří ve věčném světle baziliky. Zázračný charakter těchto uzdravení církev zatím neuznala. Benoîte Rencurelová získala označení ctihodná služebnice Boží; nebyla dosud vyhlášena za blahoslavenou, což je předstupeň ke
svatořečení.
Uznání místa zjevení Panny Marie a uznání zázraků vyléčení jsou totiž,
jak tvrdí církevní historik P. ThDr. Jozef Haľko, rozdílné záležitosti. „Církev zkoumá tyto věci odděleně, jedna nezávisí na druhé,“ uvedl P. ThDr.
Haľko.
V roce 1673 se vizionářce zjevil Ježíš Kristus na kříži. Od té doby, až do
smrti v roce 1718, Benoîte zakoušela na vlastním těle Kristovy pašijové
bolesti. Přicházelo za ní mnoho nemocných, kteří se zázračně uzdravovali,
objevila se řada nečekaných konverzí.
K poslednímu potvrzení mariánského zjevení ve Francii došlo před 150
lety, v roce 1858 v Lurdech, kde se Panna Maria zjevovala svaté Bernadetě
Soubirousové. Letos v září plánuje do Lurd svou pastorační cestu i Svatý
otec Benedikt XVI.
V současnosti navštíví baziliku Notre Dame-du-Laus ročně asi 130 000
poutníků, po oficiálním uznání katolickou církví za místo zjevení Panny
Marie toto číslo zřejmě výrazně stoupne. Například do Lurd zavítá ročně asi
šest až sedm milionů lidí.
Místa některých zjevení Boží Matky:
F
F
F
F
F
F

Guadalupe, Mexiko (1531)
Laus, Francie (1664)
La Vang, Vietnam (1789)
Lurdy, Francie (1858)
Knock, Irsko (1879)
Fatima, Portugalsko (1917)
z Vatikánu, Richard Vocel, 7. 5. 2008
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NĚKDY
Vladimír Holan
Když velký hořký hlas sluch výčitkami hostí
a z prázdnoty nás viní –
trvejme v zahálce! Snad víno budoucnosti,
plno příprav, pohár si z nás činí.
Když velký plný jas z přebytku viní nás a schází
jen malý stín, trhlina do děje –
veďme neopatrný náraz v křehkost vnitřní vázy
tak bezvadné, že kaz jí prospěje!
R. S.

U
Okénko do knihovny

&

autor:
P. Milan Badal
název:
Rozcvičky před usnutím
z obsahu: Otevírání obzorů
Jest dnes mnoho učených i popularizačních knih o výchově dětí a potřebném přísunu podnětů pro růst jejich dětského rozoumku. Dá-li se do
studia podobné literatury otec rodiny, který je sám o sobě vědecky založen,
spěje situace zdárně k maléru.
V rodině mých známých, kteří měli oba na krku třicítku a k tomu vědecké ambice v zaměstnání, vyrůstaly dvě děti. Oba to byli chlapečci, jeden
šestiletý, druhý čtyřletý. Rodiče se v poradně i odborné literatuře dozvěděli,
že takový věkový rozdíl mezi sourozenci je ideální. Že dvě děti jsou právě
tak akorát, dozvěděli se nikoliv z literatury, ale ze zeleného stromu života.
Už při uzavření sňatku se slavnostně dohodli, že o potomky se budou starat
opravdu oba. S výjimkou kojení tedy mladý tatínek dbal o přebalování, vaření kašiček i zdravé procházky a další nevyhnutelnosti, které přispívaly
k prospěšnému růstu jejich robátek.
Snažil se ovšem rozvíjet i jejich intelektuální život, předčítal jim básně
i pohádky a vůbec byl pro to, aby děti byly spíše partnery než předměty výkonu rodičovských pravomocí, a to už od útlého věku. jak vidno z dalších
řádků, příliš demokracie ovšem škodí. Když se svých ratolestí zeptal, kam
by chtěly na sobotní výlet, byly tu hned dva názory. Mladší Petřík chtěl být
doma a dívat se na televizi, starší Pavlík prosazoval výlet. Tatínek se snažil
najít nějakého společného jmenovatele a usoudil, že v televizi jistě budou
k vidění zvířátka, která je ovšem daleko lepší vidět živá, a že se tedy výlet
bude konat do místní zoologické zahrady.

&
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Jen co se nasnídali, vyrazili. maminka tak mohla v klidu doma uklidit
a hlavně studovat na druhou lékařskou atestaci. Cesta do ZOO proběhla bez
větších potíží, jen v tramvaji došlo k maličké neškodné nepříjemnosti. Pavlík se upřeně díval na dámu, která díky svým rozměrům zabrala dvě sedadla, a veden jakousi podvědomou souvislostí začal na otce dotírat otázkou,
jestli tam budou i hroší. Byl ujištěn, že ano, a tak mohl položit další otázku,
kolik že asi takový hroch váží. Zatímco otec zvažoval odpověď, chlapec
bezelstně dodal, jestli takový hroch může být těžší než ta paní naproti.
Do ZOO dojeli přesto bez úrazu. Tatínek naplánoval poučnou trasu
a sám nepoučen opět použil demokratických principů. Zeptal se totiž, co
chtějí hoši vidět za zvířátka. Mladší Petřík jednoznačně prosazoval opice,
starší Pavlík po zkušenosti s tramvajovou hrošicí řekl, že chce kočičky. Tedy se vydali k šelmám kočkovitým. Otec už si v hlavě uspořádával malý
dětem srozumitelný výklad o lvech, tygrech, pumách a jejich souvislostech
s domácími kočkami. Výkladu ale zabránila praktická ukázka.
Je pochopitelné, že i zvířátka mají své dny. Dokonce se dá rozumět i tomu, že někdy mají až po krk okukování a někam zalezou. samice tygra sibiřského svou nevoli ale nedávala najevo tak, že by se uklidila někam do
tmavého kouta. Už věděla, že nemá smysl na návštěvníky cenit zuby, to je
jen vydráždí k dalšímu okounění a fotografování. Chce-li se zbavit čumilů
u klece, existuje jediná zcela zaručená metoda. Tygřice své dlouho cvičené
dovednosti bohatě využila. Přičapla si, trochu se nahrbila a neomylně si to
zamířila na návštěvníky. Souvislost s kočkami se nedala popřít. Jen zápach
byl úměrný rozdílu velikosti. Řekneme-li, že kočičí moč smrdí, těžko najít
pravé české slovo k vědeckému a přesnému popisu odéru moči tygří.
Možná už někdo ze čtenářů vlekl dvě děti navlhlé deštěm, unavené
a uplakané. Není to nic proti tomu, když máte děti promočené tygřím čuráním. První pokus o vstup do tramvaje vyšel, cesta ale trvala poměrně krátce.
Děti si opravdu rozšířily obzory, zvláště v jazykové oblasti. Dozvěděly se,
že tatínek je děsný smraďoch, že dává dětem špatný příklad a aspoň jednou
za čas by se měl umýt; vyslechly doporučení k odebrání děti a ústavní péči
pro ně i otce; bylo jim vyhrožování fyzickým násilím a obohatily svůj slovník o slova latrína, rasův pytel, k zblití, tchoř, hnus a mnohá další. Na další
zastávce je spolucestující a tramvaják přinutili vystoupit. Ještě dvakrát se
pokusili stát se cestujícími, pokaždé však byli z přepravy vyloučeni. Domů
se dovlekli po několika hodinách a na konci svých sil. Cestou si děti vyslechly, za co se jejich otec považuje. Útlocit mi brání, abych všechny sebekritické výroky shromáždil. Byla to však slova, která obě děti ještě nikdy
od nikoho, tím méně od tatínka, neslyšely. O to, aby jejich dovzdělání bylo
úplné a obzory ještě širší, se pak postarala ještě maminka. Sice se jí velmi
ulevilo a spadl jí kámen ze srdce, že se všichni vrátili po tak dlouhé době
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zdraví, ale vzápětí si nemohla nevšimnout příšerného smradu, který celou
výpravu provázel. Co řekla na adresu tatínka, když ani po hodinovém drhnutí a šamponování dětí nepřestávaly páchnout, budiž zahaleno v oblak
milosrdného zapomnění.
Ani lékařské dezinfekční prostředky nezabránily lehké pachové připomínce, kde děti strávily sobotu. Tatínek na tom nebyl o moc lépe. Nepotěšila jej ani kolegyně v zaměstnání, do kterého se v pondělí s malým zpožděním dostavil. I ráno jej pronásledoval pocit, že po všech koupelích, sprchování a postřikování deodoranty není vše úplně v pořádku. Kolegyně,
která se nad jeho psací stůl naklonila, zavětřila a řekla: „Máš nějakou novou
kolínskou, viď? Co je to za značku? Takovou mužnou vůni bych ráda dala
k svátku manželovi…“
Nedivte se, že ji mladý tatínek poslal do ZOO.
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 6. zasedání Farní rady ze dne 8. června 2008
Program jednání:
·

Hodnocení úkolů z minulého zasedání a konkretizace úkolů:
¨ Křeslo pro hosta – byly zaznamenány některé návrhy. P. Jirásek se dotáže hostů na termíny.
¨ J. Škodová bude koordinovat různé kulturní akce.
¨ J. Málek zjistí cenové relace ohledně autobusové dopravy.
¨ Kartotéka – společně projdou Ing. Sticha a P. F. Jirásek.
¨ Internet – zbytky zařízení na půdě budou odstraněny, kabely povedou
novou trasou uvnitř domu. Půjde o věc farnosti, ne Charitního sdružení
(Ing. Sticha, J. Macoun, P. Jirásek).
¨ V kostele v Rozbělesích se opraví poškozená střecha. Na faře v Podmoklech proběhne nutná celková oprava střechy. Oprava střechy v Dolním Žlebu bude pokračovat, čeká se na nabídky řemeslníků.
¨ Fotodokumentace kostelů – budou domluveny konkrétní termíny
(Ing. Sticha, P. F. Jirásek).
P. František Jirásek

U
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První setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. července
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
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
6. července
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
Biblický koutek
16. část
Filišťané. Tento národ žil původně v oblasti Egejského moře a do Palestiny připlul na lodích. Usadil se tam mezi 13. a koncem 11. století před
Kristem. Jméno Palestiny je odvozeno právě od nich, Filišťanů, kterým musel Izrael platit četné daně. Kromě mnoha božstev uctívali Dagona, rybího
boha, jehož chrám Samson zničil.
Nazirejci. Šlo o náboženskou skupinu, která vznikla uvnitř židovství.
Nazirejci se nesměli holit ani stříhat a nesměli po určitou dobu nebo po celý
život pít víno. Samsonova síla byla spojena s dodržením slibu. Když mu
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byly ostříhány vlasy, Hospodin se od něj vzdálil a ze Samsona se stal obyčejný člověk bez zvláštní síly.
Dalila. Žena, kterou Filišťané podplatili, aby svedla Samsona. Po několika pokusech se jí to podařilo a Samson jí prozradil tajemství své síly. Pak
ho vydala nepřátelům, kteří ho uvěznili, oslepili a zotročili. Tragická láska
Samsona a Dalily inspirovala v moderní době mnohá lyrická a kinematografická díla.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
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

7 992 Kč
8 194 Kč

2 122 Kč
1 790 Kč

2 475 Kč
5 700 Kč
2 700 Kč
1 705 Kč
3 200 Kč
3 500 Kč

Součet

46 752 Kč

9 793 Kč

19 280 Kč

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na Svatou zemi
Na bohoslovce
Na záchranu kostelů

U
Nás se to týká - aneb spojme se proti hazardu
Patologické hráčství - gambling - je právě tak nebezpečnou i častou podobou závislosti jako třeba alkoholismus či narkomanie. A obdobné jsou
i negativní důsledky hazardních her pro závislého člověka i jeho okolí: krachy v podnikání, ztráta bydlení, rozpady manželství a rodin.
U pokročilých forem patologického hráčství je častá trestná činnost,
zpronevěry, krádeže, podvody, neplacení výživného, později se připojuje
násilná trestná majetková činnost či homosexuální prostituce.
Nepřekvapuje tedy, že ve všech evropských a většině vyspělých zemích
jsou hazardní hry regulovány. O to více zaráží naprosto nedostatečná kvalita této regulace u nás. Například na jeden „výherní“ přístroj u nás připadá
170 obyvatel, zatímco v SRN 500 obyvatel a ve Francii 18 000 obyvatel.
Prosázená částka na jednoho obyvatele naší republiky stále roste, za loňský
rok už byla 12 200 Kč (tj. 5 % průměrné hrubé mzdy).
A tak přibývá organizací i lidí, kteří upozorňují, že se nedostatečně kontroluje dodržování zákona a že v hernách často hrají mladiství (podle průZprávy z farnos 07/2008 ročník XIII.
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zkumu v roce 1995 63,4 % mladistvých si již hru na automatech vyzkoušelo
- dnes by to bylo mnohem více), že hazard je po alkoholu dalším častým
spouštěčem domácího násilí, zvyšuje se kriminalita (dle zahraničních výzkumů 40-60 % majetkové kriminality souvisí právě s hazardem).
Dokonce i města se spojila ve Sdružení měst proti hazardu, aby získala
větší sílu ke změně zákona. Tam, kde by rádi herny odstranili alespoň
z center měst, nemohou, protože jim k tomu stát nedal potřebnou kompetenci. Mohou sice osvíceně omezit nebo zakázat provoz výherních a hracích
automatů (čímž přijdou o peníze), ale jak už to zároveň mnoho z nich zažilo, na místa vyklizená výherními automaty se vzápětí nastěhují mnohem
nebezpečnější loterijní videoterminály, z kterých města navíc nemají ani
korunu.
V posledních letech byly několikrát z různých úrovní učiněny pokusy
novelizovat zákon o hazardu (tedy zákon o loteriích). A přesto všechny tyto
pokusy zatím skončily neúspěchem. Proč?

Na závislosti se dobře vydělává
Není žádným tajemstvím, co tuhle situaci blokuje: Na straně provozovatelů hazardu je příliš mnoho peněz, které jsou pro některé velmi dobrými
argumenty. Někteří odpovědní úředníci a politici se tváří, že něco řeší, jiní
říkají, že žádný problém nemáme.
Typickým příkladem toho, jak k tomuto problému přistupují odpovědní,
je postup Ministerstva financí (MF). To v loňském roce pracovalo na změně
zákona, který měl být ke konci roku schválen vládou. Nebyl. Prý nebyl ještě
schválen věcný záměr zákona, což je před samotnou změnou zákona potřeba. To ministerstvo dříve nevědělo? Na začátku tohoto roku tedy ministerstvo udělalo výběrové řízení na firmu, jež má být podle zadání facilitátorem
veřejné diskuse k věcnému záměru nového zákona, a to vyhrála firma Ernst
& Young.

Dobře utajená „veřejná diskuse“
Na internetových stránkách, které k tomu firma zřídila, čteme: „Záměrem Ernst & Young je vést řízenou a strukturovanou diskusi k problematice
her a loterií, do které chce zapojit jak širokou, tak především odbornou veřejnost. Pro tyto účely jsou od 1. května 2008 zpřístupněny webové stránky
www.hernizakon.cz, které budou hlavním nástrojem časově omezené diskuse (květen - červenec). Prostřednictvím uvedených stránek bude mít každý možnost vyjádřit se k uvedené problematice, stejně jako k průběžně vypracovávaným výstupům.“
To zní velkolepě, že? Jenomže ono to má docela zásadní háček. Kdo
o téhle „veřejné debatě“ vůbec ví? Přestože se o tuto problematiku vážně
a dlouhodobě zajímám, o provozu webových stránek jsem se dozvěděla vístrana 12
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ceméně náhodou, protože je firma Ernst & Young - a natož garanční Ministerstvo financí - nikde neinzeruje. Zajímavé je rovněž to, že ačkoliv firma byla vybrána již nedlouho po začátku roku, stránky byly spuštěny až začátkem května, tedy v předprázdninovém období. Navíc až po pečlivém
zkoumání stránek a dokumentů zjistíte, že celá diskuse končí již v půlce
července, protože poté musí firma zpracovat výsledky diskuse pro Ministerstvo financí.
Ale to ještě není všechno. Pohleďme, jak si na Ministerstvu financí
představují veřejnou debatu, v níž „má každý možnost se vyjádřit“. Na uvedených webových stránkách se o tom dozvídáme tohle: „Mají-li být výsledkem diskuse řešení, která budou odrážet skutečný stav problematiky her
a loterií a která budou pro MF vhodným podkladem pro rozhodnutí o konečné podobě nového herního zákona, pak tato řešení musejí vzejít především z odborně vedené debaty vážných zájemců. Předpokládáme, že skupina subjektů, jež mají vážný zájem se diskuse zúčastnit a tak přímo ovlivnit
novou podobu zákona, bude tvořena především ze současných provozovatelů her a loterií, zástupců dalších zájmových sdružení, jejichž předmětem
je související problematika (např. spotřebitelské soutěže), zákonodárce
(MF, legislativní rada vlády), odborníků na léčbu závislostí, právníků, neziskových společností, zástupců měst a obcí a dalších osob, které mají vážný zájem přispět k odborné a věcné debatě.“
Máte „vážný zájem“ přispět k téhle debatě? A nebyli jste osloveni? Nejspíš nepatříte mezi provozovatele hazardních her. Těm totiž bylo vyhrazeno
mezi pozvanými naprosto rozhodující místo. Z neziskových organizací bylo
osloveno pouze Fórum dárců, které zastřešuje nadační subjekty a další dárce, oslovena nebyla žádná organizace věnující se bezdomovcům, závislostem, ohrožené mládeži. Z odborníků byl osloven pouze pan primář MUDr.
Nešpor. Nebylo osloveno ani Sdružení měst proti hazardu - organizátoři
diskuse se omezili jen na Svaz měst a obcí. Z politiků byl přizván jen senátor Josef Novotný (SNK) - podrobnosti najdete na:
http://www.hernizakon.cz/dokumenty-podsekce/dokumenty-4/?file=42

Musíme jednat: společně a účinně
Firma Ernst & Young je obecně známa jako firma renomovaná, proto se
nabízí otázka, kde se stala chyba. Bylo špatné zadání a nedostatečná kontrola ze strany Ministerstva financí? Nebo zakázku dostal ve firmě přidělen
někdo, kdo má jiné zájmy, ať již v jakémkoliv významu? Bylo by dobře,
abychom na tohle znali odpovědi.
Vím, že ve všech našich politických stranách jsou lidé, kteří se snaží
tento problém řešit. Proto jsem přesvědčena, že je třeba se spojit napříč
stranami, napříč organizacemi, spojit se jako lidé, kteří už toho mají dost. Je
Zprávy z farnos 07/2008 ročník XIII.

strana 13

Dìèín

-

Podmokly

třeba podpořit ty, kteří se snaží o změnu. Další novelu zákona začátkem
června bude v senátu předkládat skupina senátorů, vedená senátorem Novotným, který se tomuto problému dlouhodobě věnuje.
Před dvěma lety organizace podporované z peněz hazardu zaplavily senátory dopisy o tom, jak bez těchto peněz nepřežijí, a novela spadla pod
stůl. Jestliže chceme rychle alespoň nějakou změnu, podpořme v tuto chvíli
senátora Novotného. Napište senátorům a poslancům, jako lidé, jako organizace, jaké máte zkušenosti s hazardem a proč je třeba jej začít rychle regulovat. Přihlaste se na stránkách www.stophazardu.cz k iniciativě a petici
Za regulaci hazardu v České republice. A na stránkách www.hernizakon.cz
nezapomeňte přidat své připomínky draze zaplaceným facilitátorům veřejné
diskuse.
zdroj: http://www.osnoviny.cz/nas-se-to-tyka-aneb-spojme-se-proti-hazardu

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.

Program slavností a poutí - u nás v červenci 2008:
¨ Sobota 5. 7. 2008 - v 15:30 v Javorech bude poutní bohoslužba slova
ke cti sv. Prokopa. Autobus číslo 3 jede z autobusového nádraží ve
14:40. Nazpět zajistí odvoz osobní auta.
¨ Sobota 5. 7. 2008, Cyrila a Metoděje - v 17:00 v kostele sv. Františka
v Podmoklech bude mše svatá. V Bynově mše svatá nebude!
¨ Sobota 19. 7. 2008 - v 15:00 na Sněžníku v kapli Panny Marie Karmelské bude poutní bohoslužba.
F Světové dny mládeže - Ve dnech 15.-20. 7. 2008 se uskuteční již 23.
celosvětové setkání mládeže, letos v Sydney. Mládež z Česka a Slovenska se v tyto dny sejde na Velehradě...
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!
F

U
Mozaika 2008
Mnohým z vás již určitě padl do oka modrý plakátek s nápisem Mozaika
2008. Jedná se o aktivitu, která chce z kamínků modliteb a malé pomoci poskládat nádherný obraz naší církve, která je v síle Ducha svatého společenstvím, kde má jeden o druhého opravdový zájem.
strana 14
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Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, jejímž cílem je podpořit setkání české a slovenské mládeže ActIv8 na Velehradě (očekává se účast 10 000 mladých) ve spojení se Světovými dny mládeže v Sydney. Sbírka je realizována prodejem kartiček - zobrazujících sedm darů Ducha svatého - ve farnostech, kostelech a dalších společenstvích, v ceně 50 Kč. Do sbírky je možné
se zapojit koupí kartičky mozaiky nebo pomocí s prodejem kartiček, ale také modlitbou za mládež, např. oficiální modlitbou za setkání ActIv8.
Mozaika 2008 má své oficiální webové stránky www.mozaika2008.cz, na kterých je možno
získat bližší informace a také sledovat aktuální
stav vybrané částky (ten najdete i na druhé straně
Katolického týdeníku). Sbírka potrvá až do 31. 7.
2008.
Cílem této aktivity není jen snaha materiálně
podpořit setkání, ale také podnítit věřící k modlitbě za mládež a celé církevní společenství. Pokud se spojíme a podpoříme dílo, které se chystá, mladí lidé budou mít odvahu se skrze tuto modlitbu a oběť vydat do Boží služby s dary jeho Ducha.
Účet sbírky: ČSOB, a. s., číslo účtu 219759054/0300. Mozaika 2008 je veřejná
sbírka registrovaná podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Modlitba za ActIv8
Ve jménu Otce, který nás obdařuje láskou skrze svého Syna a který nás darem
Světových dnů mládeže zve k aktivnímu životu víry ve společenství církve, i Syna,
který se nechal z lásky k nám ukřižovat, aby nám přinesl uzdravení a milosrdenství,
a který nás učí nést naše kříže s odvahou a nadějí, i Ducha Svatého, který proměňuje naše srdce a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista až na konec země.
Prosíme, ať také pouť mládeže na Velehrad přinese požehnání do života mladých
lidí a podnítí je k obrácení, aby na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou našli
spásu. Amen.

U
Slavnosti a svátky
3.
5.
11.
23.
25.

7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy
7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

U
Přejeme hezké prázdniny a dovolené - i u nás je hezky...
Zprávy z farnos 07/2008 ročník XIII.
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Výroční dny biskupů
1.
5.
10.
26.

7.
7.
7.
7.

Mons. Hrdlička
Mons. Esterka
Mons. Radkovský
Mons. Koukl

kněžské svěcení (1972)
jmenován tit. biskupem (1999)
převzetí diecéze (1993) - 15. výročí
jmenován biskupem (1989)

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 27. 07. 2008, před 1. nedělí v srpna ç

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