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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2009
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.

SRPEN
1. Aby si veřejné mínění bylo více vědomo problému milionů vystěhovalců a uprchlíků a aby se nalezlo konkrétní řešení pro jejich často tragické
situace.
2. Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a náboženské svobody, aby mohli žít a svobodně vyznávat
svou víru.
3. Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pouť v Javorech
V sobotu 4. července jsme byli na poutním setkání v Javorech. Bylo to dost
dobrodružné, protože zrovna v tu dobu, kdy jsme měli nasedat do auta, vypukla
bouřka s průtrží mračen. Vody bylo na chodníku po kotníky a proud pod chodníkem byl tak široký, že se nedal přeskočit. Naštěstí se to po chvíli trochu zmírnilo
a tak jsme přeběhli s deštníky k autu a nasedli.
Cesta byla zajímavá, často kolem auta stříkaly gejzíry špinavé vody až nad střechu auta. Za každou zatáčkou jsme s napětím koukali přes stěrače, co nás na silnici
čeká. V příkopech se také řítila voda a někdy to bylo podobné, jako když se vaří
v hrnci prudce voda. Ze strání místy tekly malé vodopády. Před viaduktem jsme se
trochu zarazili, protože jsme nevěděli, jak hluboká je tůňka, kterou jsme měli projet. Ale, Bohu díky, vše dobře dopadlo a dojeli jsme ke kostelu sv. Prokopa jenom
s mírným zpožděním. Tam již vykukovala ze dveří paní Krupičková ještě s jednou
ženou, obě chráněné deštníky. Byly očividně potěšené, že vůbec někdo přijel. Takže jsme byly čtyři poutnice a pan farář. Déšť se trochu zmírnil a pomalu se trousili
další poutníci, nakonec nás bylo celkem 12 jako apoštolů. Kostel byl uvnitř hezky
vyzdoben květinami, ale na podlaze byly louže vody, protože protekla střechou díky prudkému dešti. Tak jsme stáli porůznu, ale otec František měl své místo vepředu. Zástupně za ty, kteří nemohli kvůli počasí přijet, jsme se pomodlili, vyslechli
si liturgické texty ke svátku sv. Prokopa, promluvu otce Františka, zazpívali si písně. Nechyběly ani tradiční koláče a obrázky sv. Prokopa. Na závěr vysvitlo sluníčko a tak jsme mohli vyjít ven a na omyté silnici na svěžím vzduchu před kostelem
si krátce mezi sebou pohovořit. Panovala mezi námi radostná nálada a věřím, že to
nebylo jen proto, že jsme se odvážili i přes nepřízeň počasí přijít, že jsme obdrželi
i poutní milosti.
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Na zpáteční cestě jsme mohli pozorovat, co voda napáchala na zahradách, a také jsme viděli zatopenou Hypernovu a okolí. Doufám, že příští rok se zase u sv.
Prokopa sejdeme, i kdyby „trakaře padaly“. Vždyť je to patron našeho národa a za
ten je potřeba prosit.
Marie Jirásková

.
Pouť u kaple na Sněžníku
Za 14 dní po dobrodružném zážitku při cestě na Javory, jsme mohli zažít další
pouť. Tentokrát k Panně Marii Karmelské (16. 7.), které je zasvěcena kaple na
Sněžníku. Podobně jako loňského roku jsme se vydali na pouť. Počasí nám ale nepřálo tak jako vloni. V sobotu 18. 7. byla zima, i když den před tím ještě panovalo
vedro a dusno. U kapličky nás bylo 12 (podobně jako na Javorech) a 2 děti. Všichni
v dešti a silném větru jsme se modlili, zpívali, poslouchali Písmo svaté a Karel
Stein nás seznámil se stručnými dějinami vzniku kapličky. Pak jsme se vydali pod
deštníky směrem ke druhé malé kapličce Nejsvětější Trojice. Zpívali jsme mariánskou píseň a nedali jsme se odradit vpravdě podzimním počasím.
U kapličky jsme zase měli krátkou pobožnost a pak spěchali zpět k autu. Někteří poutníci se vraceli domů a my, kteří jsme chtěli ještě jít na mši do Bynova, jsme
nalezli útočiště v restauraci u kaple Panny Marie. Zahřáli jsme se teplou polévkou,
kávou a palačinkou a povídali si v družné a veselé náladě. V půl páté jsme odjeli do
Bynova a zakončili tak tuto mariánskou pouť.
Marie Jirásková

.

&

Okénko do knihovny
autor:
název:

Milujte se!
Snažím se být biskupem univerzálním (rozhovor s biskupem Ladislavem Hučkem)

z obsahu:

Otázka: Co vám dává liturgie a jak se mají věřící učit co nejúčinněji prožívat bohoslužbu?
Východní katolíci si liturgie velmi cení, je pro ně zdrojem zbožnosti. Zapojují
se při ní všechny smysly, vede celého člověka. Čas se jakoby zastaví a člověk
vstupuje do času Božího. Při přijímání Ježíše v Eucharistii pak zažívá nebe, a to
nejen smysly, ale i rozumem a vůlí. Člověk musí chápat, co se tam děje, co se
slovem Božím hlásá, je potřeba přemýšlet, hledat odpovědi, být otevřený a naslouchat. Závěrem liturgie ale toto nekončí, naopak začíná. Potom je totiž nejdůležitější jít ve jménu Božím do světa a tam o Něm svědčit. Nebe, které člověk zažil,
přinášet mezi lidi. Rozdávat lásku, která se v liturgii načerpá.
Některá další témata v čísle 9/2009 tohoto časopisu:
Ježíšův hrob – senzace a fakta; Kdo se v kostele nudí?; Dobře prožít mši svatou; Pýcha, kořen zla; Pán Bůh příliš nerozmazluje; Proč se vzdálí víře?; Předstrana 3
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manželská čistota; Začala jsem hledat lásku „venku“; Chcete mě? – o adoptované
farnosti v Jeníkově u Duchcova.
M. J.

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 8:00 do 9:00 a po mši svaté do 11:00-11:30 (K. Macoun).
Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Farní rada
Farní rada si nyní užívá podle možností prázdnin a dovolených. To neznamená, že se na ní nemůžete obracet. Inspirace je
o dovolených myslím dostatek. Stačí si jen sednout a „dát“ to
na papír, ať skutečný, či pomyslný elektronický...
R. S.

Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13.
září 2009 v 18:45 (po večerní mši svaté). Na její členy se můžete stále obracet s vašimi podněty a připomínkami! Pište, volejte, mluvte, nabízejte
svou pomoc, ...

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 2009
4. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

2. srpna
1. listopadu

6. září
6. prosince

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:01 15:01 16:45 Dolní Žleb
14:09 16:09 17:03 18:09
Čertova Voda 13:11 15:11 16:55 Čertova Voda 14:15 16:15 17:08 18:15
Dolní Žleb
13:16 15:16 17:00 Děčín hl. nádr. 14:24 16:24 17:18 18:24
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2009

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen

9 198 Kč
8 955 Kč
6 913 Kč

1 813 Kč
1 240 Kč
1 534 Kč

Duben

10 968 Kč

1 841 Kč

Květen
Červen

10 208 Kč
6 137 Kč

2 206 Kč
2 328 Kč

2 600 Kč
4 650 Kč
0 Kč
600 Kč
4 734 Kč
3 050 Kč
1 790 Kč

Součet

52 379 Kč

10 962 Kč

17 424 Kč

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na Svatou zemi
Na návštěvu sv. Otce
Na TV Noe
Na záchranu kostelů
R. S.

U
Biblický koutek
29. část
Judsko. Římané označovali tímto jménem celou Palestinu. Název pochází ze
jména kmene Juda, který sídlil v jižní části země. Také poušť okolo Mrtvého moře
byla nazývána jménem této jižní oblasti a označována jako „Judská poušť“.
Svícen. Sedmiramenný svícen (menora) se nacházel v části chrámu označované
jako „svatyně“. Bylo to dílo vytvořené z jediného kusu zlata, ručně zpracované,
které vážilo 34 kilogramů. Jediný zdroj umělého světla v chrámu byl právě posvátný svícen, který za svůj vznik vděčí Mojžíšovi. Svícen je zobrazen také na Titově
oblouku v Římě.
Kometa. Mesiášova hvězda (kometa) se staví do protikladu k padlé „jitřence“,
tedy k Luciferovi. Byla zvěstována již v dobách exodu jedním z cizích věštců těmito slovy: „Vyjde hvězda z Jakuba, žezlo povstane z Izraele“ (Numeri 24, 17).
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F

Koncert v Růžové - V neděli 2. 8. 2009 v 17:00 vystoupí v kostele sv.
Petra a Pavla v Růžové Rodinné trio Waldaufovy. Zazní skladby hudebních skladatelů: J. S. Bach, G. F. Händel, Ch. Dieupart, A. Caldara.
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Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Řád mše svaté
Úvodní obřady
Mše svatá tedy začíná příchodem kněze k oltáři. Mezitím věřící zpívají vstupní
zpěv, nebo se recituje vstupní antifona. To má věřícím pomoci k soustředění.
Vstupní zpěv zároveň uvádí svátek, který se ten den slaví, nebo vyjadřuje hlavní
aspekt liturgické doby. Kněz políbením uctivě pozdraví oltář, symbol Krista a centrum slavení eucharistie. Všichni věřící se znamenají křížem. Tak dávají najevo, že
čas, jenž chtějí společně prožít, patří Bohu, a že to, co chtějí konat, je dílem celé
Nejsvětější Trojice.
Úkonem kajícnosti, který nyní následuje, nám církev připomíná, že slavení
Kristovy oběti působí odpuštění všech lehkých hříchů. Upozorňuje nás však také na
to, že do Boží blízkosti „nepřijde nic nečistého“. Naše vědomí hříšnosti a nedostatečnosti otvírá dveře Kristovu milosrdenství, kterého se nám v eucharistii bohatě
dostává. Každé slavení jeho památky je dobrodiním pro celý svět. Za sebe i za svět
voláme „Kyrie eleison“ - Pane, smiluj se - protože bez jeho smilování nejsme nic.
V kontrastu s tímto zvoláním vyslovujeme Boží velikost a svatost v hymnu Sláva na výsostech Bohu, který zpíváme především o nedělích mimo dobu adventní
a postní a o slavnostech a svátcích. Úvodní obřady vrcholí ve vstupní modlitbě. Po
výzvě „Modleme se“ následuje nejprve chvíle pro vnitřní ztišení se a potom kněz
pronáší hlasitě modlitbu, která vyjadřuje povahu právě slavené bohoslužby. Tato
modlitba se nazývá kolekta, protože vyjadřuje účel našeho shromáždění. Také nám
pomáhá usebrat naše roztroušené myšlenky. Proto na ni odpovídáme hlasitým
„Amen“.
Pokračování příště...
http://svatamse.ic.cz/, autor nezjištěn...

U
Farnost a nové komunikační technologie
V sobotu 4. července se v hotelu U Skanzenu na Velehradě konala od 9:00 do
17:00 konference odborníků, tvůrců farních časopisů a webů. Původně jsem se měl
celé konference zúčastnit, nakonec kvůli poruše auta jsem byl vděčný za účast alespoň její druhé poloviny. Přesto musím říci, že celá konference byla vedena na vysoké úrovni a příjemně mě překvapila. Bylo prezentováno hodně zajímavých informací s poukazem na trendy, které nás doma i ve světě v dohledné době čekají. Zde
pouze několik heslovitých postřehů:
Napomáhá farní časopis k tomu, aby se z farnosti stále více vytvářelo opravdové společenství? Umožňuje farní web, aby se s hodnotami a tradicemi naší víry setkávali i ostatní lidé a mohli je poznávat?
Program zahájil arcibiskup Jan Graubner. Následovaly příspěvky na téma: diecézní a farní časopisy (Prof. Tadeusz Zasępa - Univerzita Ružomberok, Slovensko
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- Reflexe letošního poselství papeže ke Světovému dni sdělovacích prostředků;
P. Marián Gavenda - Tiskové středisko Konference biskupů Slovenska - Slovenská
zkušenost; Dr. Radek Mezuláník - Univerzita Jana Amose Komenského - Česká
zkušenost; mše svatá). Po obědě následovaly příspěvky na téma: Diecézní a farní
weby (biskup František Radkovský - Využití nových technologií v církvi; P. Josef
Ptáček - Arcibiskupství pražské - Role diecézních a farních webů; Dr. Slavomil
Hubálek - psycholog - Rizika internetu). Po každém bloku byla i krátká diskuse.
Celé setkání moderovali Dana Jaklová, Radko Kubičko a natáčel je Český rozhlas.
R. S.

U
Komentář
Přijdou povodně, zaplať pánbůh, zase vyděláme pěknou sumičku
Určitě jste si všimli, jak se nám v posledních letech pomnožily firmičky, které
na sebe strhly jednu oblast, na které se dá vydělávat. Tou je známý úkaz, že při
projevení vašeho názoru či zavolání do TV pořadu vás stojí hovor ne 1,40 Kč, ale
hned nějakých 10, možná i 20 Kč.
Podle toho, jak dlouho vás nechá studio čekat, kolik vás stojí SMS s hlasem ano
či ne, místo 90 hal. hned 9 Kč, že za odpověď na otázku, vesměs primitivní, aby se
důvěřivců, co doufají, že vyhrají, sešlo co nejvíc, zaplatíte od 30 do 90 Kč s vidinou, že vyhrajete tu 10, jindy 20 nebo 30 tisíc.
Budiž, kdo chce holuba na střeše, ať nechá firmy vydělávat na jeho hlouposti či
chamtivosti. Ovšem co již přesahuje meze slušnosti, jsou ony známé dárcovské
SMS. Na každé, opravdu z každé z nich si provozovatelé tohohle žebravého byznysu strhnou desátek, opravdu celých 10 %.
Vezměte si třeba takové Kuře – sejde se nějakých 10 milionů za rok, pro firmu,
co shromažďuje data spolu s operátorem sítě, to „hodí“ milionek do kapsy. Přijdou
povodně, zaplať pánbůh, zase vyděláme pěknou sumičku.
Tyhle firmy a i operátoři nemají ani ten kousek slušnosti, aby takovéhle akce
provedly zdarma – ostatně proč, vždyť i na pohřbech se vydělává, tak proč nevydělat na neštěstí druhých? Nějaký ten pocit solidarity? Ten ať si nechají ti, co darují, proč zrovna my? My musíme hrabat penízky, tak ať žijí povodně!
Halámka, Kolín, 2.7.2009

U
Slavnosti a svátky
6.
10.
15.
24.

8.
8.
8.
8.

Svátek Proměnění Páně
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

U
Výroční dny biskupů
8.
15.

8. Mons. Duka
8. Mons. Lobkowicz

svátek
kněžské svěcení (1972)
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Mons. Cikrle
Mons. Koukl
Mons. Graubner
Mons. Lobkowicz

narození (1946)
biskupské svěcení (1989) - 20. výročí
narození (1948)
převzetí diecéze (1996)

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
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
každou středu od 20:00 na faře - filozofický kurz
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek od 17:45 do 18:30 na faře - Apoštol Pavel
2. pátek v měsíci od 18:45 - křeslo pro hosta
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer
18. v měsíci v 17:00 - Obnova zasvěcení P. Marii, mše

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

09:00
07:00

17:30
17:00

07:00
17:00
17:00

Sobota

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
Čtvrtek

10:45
18:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 30. 08. 2009, před 1. nedělí v září ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 5 Kč)
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