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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.

ZÁŘÍ
1. Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří museli opustit domovy kvůli
válce nebo pronásledování.
2. Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství
a evangelizovala s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních.
3. Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská
výchova své nezastupitelné místo.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Modlitba vozíčkáře
Prosil jsem Boha o sílu, abych něčeho dosáhl,
učinil mě slabým, abych se mohl učit skromně poslouchat...
Prosil jsem o zdraví, abych mohl konat velké věci.
Dostal jsem nemoc, abych mohl dělat něco lepšího...
Prosil jsem o bohatství, abych mohl být šťastný.
Dostal jsem chudobu, abych mohl být moudrý...
Prosil jsem o moc, aby mi lidé prokazovali pocty.
Dostal jsem slabost, abych mohl cítit, že potřebuji Boha...
Prosil jsem o všechno, co by mi dávalo radost ze života.
Dostal jsem život, abych mohl mít radost ze všeho...
Nedostal jsem nic z toho, oč jsem prosil - ale všechno, v co jsem doufal.
Téměř na vzdory mně samému byly mé modlitby vyslyšeny.
Jsem člověk, kterému se dostalo nejvíce požehnání ze všech lidí.
úryvek Canfield, Hansen: Slepičí polévka pro duši, str. 247-8
autor přednesl před Sv. Otcem při dnu nemocných v jubilejním roce 11. 2. 2000 v Římě

U
Potlačování tvořivosti druhých
Mezilidské vztahy jsou zasažené rivalitou a touhou po úspěchu
Častou příčinou lidských krizí bývá touha po životním úspěchu. Moderní euroamerická civilizace totiž stvořila mýtus úspěšného jedince. Měřítkem
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hodnoty lidského života se dnes stává úspěch. Jenže ten často bohužel nespočívá v konání velkých a prospěšných věcí, ale spočívá v povyšování se
nad druhé.
Člověk tedy nedosahuje úspěchu svými pracovními výsledky a kreativitou, ale za cenu potlačení tvořivosti a snížení výsledků druhých. Touha po
úspěchu bývá v naší civilizaci často poznamenána neurotickou soupeřivostí
a zápasem. „Ostré soupeření obsahuje prvky nepřátelství, neboť vítězství
jednoho znamená porážku druhého“ (K. Horney). Jde tedy spíše o zápas
s protivníkem než o dosažení pozitivního výsledku. Pozorujeme to dnes
v mnoha sférách: v politice, ve sportu, v obchodu, v kultuře, v médiích atd.
Jestliže se podaří protivníka ponížit a umenšit jeho možnosti a vliv, znamenají i nepatrné vlastní výsledky „velký úspěch“.

Úspěch se stal kritériem
„Už ve škole se dětem vštěpuje, že by se měly snažit, aby byly ve třídě
mezi všemi první, a že musí vyhrávat, pokud si chtějí získat obdiv. Pouze
tehdy, když mladí vykazují úspěch, mají šanci získat v budoucnosti vlivné,
prestižní a dobře placené místo. Prakticky na kterékoli životní dráze se lidé
ve snaze více získat snaží šplhat po žebříku úspěchu – více peněz, vlivu
a uznání“ (J. Vaniér). Vyrůstáme-li už od nejútlejšího mládí v takové atmosféře úspěšnosti, může se stát honba za ním součástí lidské přirozenosti. Široká diskuse etnologů a psychologů napříč různými civilizacemi prokazuje,
že mimořádně vysoká hodnota, která je v naší civilizaci připisována úspěchu, neplyne zřejmě z přirozených a vrozených lidských potřeb, nýbrž jde
o potřebu umělou, kterou vytvořil Západ. V naší civilizaci otřásl kult úspěchu rovnováhou, která by měla existovat mezi jednotlivými hodnotami lidského života. Úspěch se stal nejen první hodnotou, ale také kritériem posuzování všech hodnot dalších: všechny nejdůležitější byly v západní civilizaci poznamenány - nechceme-li přímo říci postiženy - úspěchem.

Přátelství, manželství i obraz Boha, jsou často poznamenány mentalitou úspěchu
I mezilidské vztahy byly zasaženy rivalitou. I ta nejlepší přátelství a kamarádství bývají často ohrožena, jakmile dojde ke konfrontaci úspěchů. Podobné je to i v manželství, kdy se lepší pracovní výsledky jednoho z manželů často stávají příčinou konfliktů. Tato silná tendence dosáhnout úspěchu
vystavuje člověka pokušení vykořisťovat druhé (včetně životního partnera)
ve snaze dosáhnout osobního úspěchu. Také vnímání osobní či národní důstojnosti není zbaveno hodnocení podle měřítek úspěchu. Osobní důstojnost
se měří výlučně úspěchem. Jakmile nemůže život přinášet další úspěchy,
ztrácí při takovém přístupu hodnota lidského života svůj smysl. Pokud slabší jedinec neobstojí v konkurenci a zápasu, bývá téměř automaticky vyšachován ze hry a vykázán na okraj společnosti.
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Tímto kultem byly do jisté míry poznamenány i náboženské hodnoty.
V pastorační práci se často pokládá za bernou minci jen počet účastníků
bohoslužeb, velké hmotné prostředky na nejrůznější dobročinná díla, pověst
„mocných tohoto světa“ a všechny ostatní konkrétně poměřitelné efekty.
V osobním duchovním životě se pak často stává tou nejdůležitější věcí
„mravní“ úspěch. Slabost, nedokonalost a jakákoli mravní křehkost bývá
často pokládána za definitivní prohru. Také obraz Boha, který si vytváříme,
je často poznamenán mentalitou úspěchu, přičemž si vůbec nemusíme uvědomovat, že se modlíme k Bohu, který od nás podle našeho přesvědčení
neustále vyžaduje co nejlepší výsledky, tak jak jej od nás dříve očekávali
rodiče a vychovatelé.
Proto máme tolik potíží uvěřit, že jsme jím bezpodmínečně milováni - a
to i tehdy, podléháme-li svým slabostem a sklízíme-li nejrůznější životní
porážky.
Zpracováno podle knihy Jozefa Augustyna: Zástupy žasly nad jeho učením

U
Okénko do knihovny

&

autor:
P. ThDr. Bogdan Pelc
název:
Pět podmínek dobré zpovědi
z obsahu: časopisu Apoštol
Každá svátost kromě biblického základu, který stanoví její jádro, podstatu, má i určitou formu, která stanoví přesně kdo, za jakých podmínek
a jakým způsobem smí tuto svátost přijmout. Obě „součásti“ svátosti – její
podstata a forma – bývají pro věřící a nevěřící problematické. Mnozí zpochybňují z různých důvodů ustanovení některých svátostí skrze Ježíše
Krista a tvrdí, že si některé svátosti vymýšlela církev. Na podporu své argumentace uvádí skutečnost, že počet sedmi svátostí byl s konečnou platností stanoven až na tridentském koncilu dne 3. března roku 1547. Jenže
něco jiného je „vymýšlet“ a něco jiného „stanovit s konečnou platností“,
čili upřesnit už dříve existující praxi.
Nechme ale stranou dogmatické diskuse, pro které tady nemáme místo,
ale soustřeďme se na problémy s vnější formou udělování svátostí, zejména
svátosti smíření. Když Kristus řekl svým apoštolům: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou (Jan 20, 22n),“ stanovil základní principy svátosti
pokání a smíření – že se uděluje v moci Ducha svatého prostřednictvím
církve a působí skutečné odpuštění hříchů. Všechno ostatní je dílem církve,
která cestou rozjímání Božího slova obsaženého v Písmu svatém
a v posvátné apoštolské tradici, vedena Duchem svatým, stanovila běžný
způsob udělování této a jiných svátostí a podmínky nutné pro jejich přijetí.

&
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Nejedná se tu – a to musíme zdůraznit ještě jednou – o nějakou svévoli, ale
o dlouhodobý proces poznávání a interpretace Písma a tradice a o odvozování praktických, zřejmých závěrů, důsledků.
Církev stanovila také „pět podmínek dobré zpovědi“. Jsou to: zpytování svědomí, lítost nad hříchy, odhodlanost ke změně života, upřímné vyznání hříchů, zadostiučinění Bohu a bližnímu. Jsou tyto podmínky pouhou
formalitou, rutinou, anebo pomocí? Obojí je možné. Když si někdo neuvědomuje význam událostí, lidí, věcí, zážitků, pak se pro něj snadno může stát
formalitou a rutinou opravdu všechno. Když se zamyslíme nad důvodem
toho, proč něco vzniklo, k čemu je to určeno, pak se rutině snáz ubráníme.
Pět podmínek dobré zpovědi vzniklo na základě mnohaleté zkušenosti církve z praxe udělování svátosti smíření a pokání. Mají kajícníkovi pomoci co
nejlépe svátost přijmout, prožít ji tak, aby z jeho strany bylo učiněno vše
pro plodné přijetí milosti odpuštění. Oněch „pět podmínek dobré zpovědi“
je důkazem pastorační péče církve o dobro člověka. Místo zdlouhavého teoretizování se podívejme blíž na to, co jednotlivé podmínky v praxi znamenají.
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 ze 7. zasedání Farní rady ze dne 10. srpna 2008
Program jednání:
·

Opravy
Hovořili jsme o probíhajících opravách střech - Rozbělesy, Javory.
Připravují se opravy střech - fara Podmokly, Dolní
Žleb.
· Kontrola úkolů z minulého setkání a další probíraná témata
Dokončit to, co se zatím nepodařilo.
Duchovní obnovy v Křešicích, Křeslo pro hosta a jiné informace.
P. František Jirásek

U
První setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 14. září 2008
v 18:45 (po večerní mši svaté). Na její nové členy se můžete opět obracet
Zprávy z farnos 09/2008 ročník XIII.
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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
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

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
18. část
Královská výzbroj. Saulův oděv a výzbroj, které si na sebe David měl
obléknout, nejsou jenom pokusem i lepší ozbrojení, ale také způsob, jak mu
předat moc a sílu samotného krále. Nakonec se ale ukáže, že to nebyly lidské zbraně, které přinesly mladičkému pastýři vítězství, ale Boží síla, která
mu pomáhala.
Prak. Pastýři používali prak, aby mohli na velkou vzdálenost metat kameny a chránit tak stádo. Používal se také na začátku bitev jako zbraň, která
nepříteli znepříjemňovala život. Jeho účinnost však byla ve srovnání s oštěpy, meči a štíty naprosto minimální. Skromnost Davidovy výzbroje vyzvedá
jeho důvěru v Boží ochranu.
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Jonatan. Syn krále Saula byl udatný bojovník a ukázal se také jako
schopný politik. Nebylo mu určeno nastoupit na Saulův trůn, ale udržovat
moc královského paláce. Přesto byl důvěrným stoupencem budoucího krále
a nepociťoval vůči němu žárlivost. Jeho přátelství s Davidem trvalo po celý
život.
(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

7 992 Kč
8 194 Kč
7 394 Kč
6 809 Kč
0 Kč

2 122 Kč
1 790 Kč
1 779 Kč
1 400 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
3 200 Kč
3 500 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

60 955 Kč

12 972 Kč

19 280 Kč

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

Součet

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

U
Jak pomoci a neuškodit?
Plačte s plačícími, a neříkejte jim, ať přestanou
Když psychicky zraněného člověka tišíme v jeho naříkání a doporučujeme mu, aby se uklidnil, jednáme správně?
Chceme-li pomoci někomu, kdo byl psychicky zraněn, pak se může stát,
že naše pomoc bude jen další ranou pro beztak již bolestí zmořeného člověka. Jak vypadá taková necitlivá péče?
Psychické zranění bolí - stejně jako zranění na těle. Člověku se uleví,
když se může vynaříkat. Proto se těšitelům radí: Plačte s plačícími, a neříkejte jim, ať přestanou plakat. I v situacích psychických zranění je dobře,
když se postižený, ukřivděný a ponížený někomu na rameni vypláče.
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Jinou nevhodnou formou „pomoci“ je říkat postiženému, že to nebylo
nic vážného. Pro postiženého - a jeho čest, hrdost a sebepojetí - to vážné
bylo. Tím více, čím je jeho „já“ slabší a citlivější. Když mu říkáme, že to
nic nebylo, bereme mu oporu jeho „já“.

Odpuštění je dar ne povinnost
Kolikrát jsem také slyšel, jak postižený v zápalu spravedlivého rozhořčení hrozil viníkovi pomstou. Dal jsem se někdy svést a začal jsem mu to
okamžitě rozmlouvat. Zapomněl jsem ale, že čím více mi rodiče něco zakazovali, tím více mě to přitahovalo.
Chtě nechtě jsem si musel uvědomit, že pro člověka, který utrpěl křivdu,
bylo to, co se stalo, jasně nefér a z toho pak postižený vyvozuje své „svaté
právo“ na pomstu. Není divu, že ten, kdo ho nutí ihned odpustit, přeslechl,
co říká Fred Luskin: „Každý člověk vidí svět po svém - rozhodně jinak než
my.“
Opravdové odpuštění je dobrovolně poskytnutým darem. Proto k němu
nemáme nikoho nutit. A zde je možno se setkat s vážnou chybou i u dobrých křesťanů. Ti někdy postiženého nutí, často když je rána ještě otevřená,
aby viníkovi odpustil. Oč jde, můžeme ukázat na vyslovení takové rady
děvčeti, které bylo právě znásilněno: „Jsi křesťanka, musíš mu to odpustit!“
Její odpověď byla jednoznačná: „Nikdy!“ Byla chyba jen na její straně?
Jaro Křivohlavý

U
Pozvánka od sousedů...
Trmické poutní třídení 12. - 14. září 2008

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (sv. Pavel)
Pátek 12. 9.
Sobota 13. 9.

Neděle 14. 9.

17:00
Mše svatá
večer
Večeře, zábavný program (divadlo, hry)
09:00
Mše svatá (host)
10:00
Přednáška (hosté z hnutí Chemin neuv)
12:00
Oběd (polévka)
po obědě Volný program (volejbal, stánky)
15:00
Procesí s trmickou Pannou Marií
16:00
Koncert (bude upřesněno)
večer
Grilování, Zábavný program ve stanu na farním dvoře
09:00
Adorace před Nejsvětější svátostí v kostele
10:30
Poutní mše svatá

Chabařovická pouť

Neděle 7. 9.
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Mší svatou oslavíme společnou bohoslužbou ve farním kostele Narození
Panny Marie zasvěcení chabařovické farnosti tomuto mariánskému svátku.
Po bohoslužbě jsou všichni účastníci srdečně zváni do Domu Pokojného
Stáří sv. Ludmily k setkání a besedě s hl. celebrantem (host – P. Pavel Michal, znalec Palestiny ze svých četných cest po této posvátné zemi), ke
společnému setkání a pohoštění.
Všechny Vás srdečně zveme.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Nově na faře - V roce sv. Pavla se budeme seznamovat se životem tohoto velkého apoštola, s obsahem jeho listů, které nám ukazují jak naplňovat Kristovo evangelium, a to na naší faře vždy ve čtvrtek od 17:45 do
18:30 (po večerní mši svaté). Vítání jsou všichni Děčíňáci i přespolní...
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Z naší a našich farností...
Dnes zde uvedu místo, které nepatří k nejznámějším v okolí Děčína. Ani
silnička, která nás při procházce z Malšovic dovede do Borku - o kterém je
zde řeč - a ze které máme možnost pozorovat nebočadský kostel za řekou,
nepatří k nejfrekventovanějším, v zimě se ani neudržuje.
Když už někdo o tomto
místu něco ví, tak možná
v souvislosti se skládkou komunálního odpadu za jejími
humny. Je třeba podotknout,
že skládka doznala od doby
svého vzniku pronikavé proměny - k dobrému. Již dávno
není cítit pravidelný puch až
na kraji Děčína.
A mění se i samotná obec. Je vidět, že dříve neudržované domky se přeci jen postupně opravují a nebylo zapomenuto ani na místní kapličku, která
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mezi těch pár domků dobře zapadá. Jen smrky před jejím vchodem vysázel
před mnoha lety někdo, kdo si neuvědomil, jak budou jednou velké a kapličku dnes značně přerostly. Má to výhodu, že si v jejich stínu za parného
počasí můžeme sednout na lavičku, když je kaplička zavřená a dovnitř se
nedostaneme. Do kaple se ale mohou podívat alespoň ptáčkové...
Jen chybí voda na osvěžení. Ta někdy možná za příhodných časů proudí
z roury nad kaplí, co by studánky.

Pokud nemáte po ruce ZzF č. 9 z roku 1998, tak vám prozradím, že obec
Borek patří k farnosti Nebočady. Koho by to hned napadlo, že?

Pomalu bude přecházet léto v podzim, a to je příležitost ke kratším procházkám po okolí. Vřele doporučuji navštívit i toto místo a okolí a obejít
strana 10
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třeba celé Sedmihoří, jako jsme to o jedno nedělní odpoledne učinili my.
A protože farní kaple je zasvěcená P. Marii, nebylo by špatné zde uspořádat
napřesrok májovou pobožnost.
R. S.

U
Škola nám začíná
·

Začal nový školní rok. Učitelka vejde do třídy a praví: „Milí žáci, mám
pro vás radostné překvapení. Každé pondělí přesně v osm hodin vám položím jedinou otázku. Těžkou, ale kdo správně odpoví, nemusí týden chodit
do školy.“ „Hurá,“ radují se děti. A paní učitelka se ptá: „Kolik kilogramů
písku má Sahara?“ Ticho. Příští pondělí přišla paní učitelka, podívala se na
stůl a vypískla: „Kdo sem dal tu chcíplou myš?“ „Já,“ vyskočil Pepíček
z první lavice a už téměř ode dveří zavolal: „Nashledanou za týden!“
· Vstoupil nový pan profesor do třídy a jak bývá zvykem, představil se
třídě:“ Já jsem profesor Příložník a budu zde vyučovat matematiku.“ Nato
povstal v první lavici žák a pravil: „Já jsem Houba a utírám tady tabuli.“
· Říká paní učitelka: „Venku krásně sněží, co kdybychom začali s koulováním?“ „Ano, ano,“ volají všichni žáci. „Dobrá… K tabuli půjde Nováková.“

U
Slavnosti a svátky
8.
14.
20.
28.
29.

9. Svátek Narození Panny Marie
9. Svátek Povýšení svatého kříže
9. Svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály
9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního
patrona českého národa
9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů

U
Významné dny
8.
16.
21.
26.

9.
9.
9.
9.

Mezinárodní den gramotnosti
Den církevních škol
Mezinárodní den míru
Mezinárodní den neslyšících

U
Výroční dny biskupů
11. 9. Mons. Esterka
biskupské svěcení (1999)
Zprávy z farnos 09/2008 ročník XIII.
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Mons. Škarvada
Mons. Malý
Mons. Otčenášek
Mons. Paďour
Mons. Duka
Mons. Graubner
Mons. Malý

narození (1924)
narození (1950)
jmenován arcibiskupem (1998) - 10. výročí
jmenován diecézním biskupem (2002)
biskupské svěcení (1998) - 10. výročí
jmenován arcibiskupem (1992)
svátek

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 čtvrtek od 17:45 do 18:30 na faře - Apoštol Pavel
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 28. 09. 2008, před 1. nedělí v říjnu ç

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