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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.

ŘÍJEN
1. Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy se křesťané shromažďují
k slavení Eucharistie a k posílení jednoty se vzkříšeným Pánem.
2. Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a považoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.
3. Aby církev a stát spolupracovali v úsilí o rozkvět našeho národa na
účinném řešení problémů každého člověka.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Novokněz od Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Provinční delegatura Řádu bosých karmelitánů s radostí oznamuje,
že bratr Pavel Michal (Pauli) od Neposkvrněného Srdce Mariina, OCD
přijme KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ v neděli 20. září 2009 od 10:30
v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném
vzkládáním rukou otce kardinála Miloslava Vlka.
Společně s ním přijmou téhož dne jáhenské svěcení jeho spolubratři: bratr Jan od svatého Bruna a bratr Pavel od Nejsvětější Trojice.

Jste srdečně zváni!
V neděli 20. září jsme mohli být účastni velkého dne pro „děčíňáky“ – kněžského svěcení Michala Pauli. Pod tímto jménem jsme ho znali, ale již před několika
lety přijal řeholní jméno Pavel od Neposkvrněného srdce Panny Marie.
V ranních hodinách, když jsem vyjela autobusem z Prahy, bylo trochu mlhavo,
ale pak se ukázal krásný podzimní den. Jelikož jsem ve Slaném (kde sídlí bosí karmelitáni) nikdy nebyla a měla jsem obavy, jak trefím do kláštera, potěšilo mne, že
současně se mnou vystupoval jeden řeholník v hábitu a jeden muž. Požádala jsem
je, zda mohu jít s nimi, a po cestě se ukázalo, že druhý muž byl kněz, který pak také koncelebroval. Po cestě jsme potkali paní Votápkovou s bývalou Michalovou
spolupracovnicí z KASSu, kde Michal pracoval, než odešel ke karmelitánům. Díky
mému doprovodu jsem se v krátké době dostala ke klášteru. Otevřel nám Michal
a měl radost, že nás vidí. Na chodbě kláštera jsem objevila Evu Kuncovou a Violu
Šleichovou. V krásném počasí jsme se trochu prošly po městě, abychom si ověřily
cestu na nádraží a nemusely ji pak hledat, až pojedeme zpátky. Udivilo mne, jaké
hezké město Slaný je, jak krásné a opravené jsou tam secesní domy. Pak jsme již
došly do kostela, abychom se připravily na mši svatou.
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Kostel je celkem malý, ale hezký a opravený. Obraz nad oltářem ukazuje, že je
zasvěcen Nejsvětější Trojici. Uprostřed kostela je ještě budova Lorety, což napovídá, že původně kostel patřil františkánům. Loreta je menší než např. Loreta v Rumburku a také uvnitř jednoduše zařízená. Je tam jenom socha Panny Marie, malý oltář, lavice a na stěnách charakteristické reliéfy. Mše svatá začala v 10:30 průvodem, ve kterém šlo 19 kněží, 2 kandidáti jáhenství a nastávající kněz, v závěru kardinál Vlk. Na počátku bylo přijetí kandidátů svěcení a pak následoval průběh nedělní mše svaté. V homilii mne zaujala myšlenka, že se ptáme, proč vlastně mají
být řeholní kněží, kteří pak nemohou plně působit ve farnosti, kde by jich bylo tak
potřeba. Otec kardinál ale zdůraznil, že úkolem řeholníků není jenom se modlit
a obětovat za duše, ale stejně důležité je, že žijí v klášteře v bratrství lásky. A to
vyzařují do církve a do světa. Je potřeba, aby někdo žil naplno toto bratrství lásky,
tímto vyzařováním pomáhají také rodinám, kde především se má láska prožívat. Po
homilii byli vysvěceni napřed 2 jáhnové, Jan Poříz a Pavel Pola, a pak byl svěcen
Pavel Michal Pauli. Bylo pro mne dojemné vidět někoho z Děčína, kdo se stává
knězem. Obětní dary nesla Viola Šleichová a Eva Kuncová. Svaté přijímání rozdával otec kardinál, novokněz a další 2 kněží. Na závěr poděkoval novokněz P. Pavel
Michal otci kardinálovi také za to, že jeho přičiněním byl tento kostel a klášter
v roce 1990 předán karmelitánům, že je pozval z Itálie do naší země. Otec kardinál
zdůraznil v krátké promluvě, že kněz si má být vědom, že se nejvíce spojuje s
Kristem v utrpení, zklamání, neúspěchu, že to vlastně již Ježíš předem na kříži
předžil. Že má toto vše kněz obejmout a tak se stává druhým Kristem. Také poděkoval otec kardinál přítomným rodinám a zvláště dětem, že byly tak hodné a že to
tak dlouho vydržely. Mše svatá skončila ve 12:45. Celou mši svatou doprovázel
sbor z Prahy krásnými zpěvy.
Uvádím zde přeložený text jedné písně, která se zpívala v italštině:
„Podívej se na mě, Pane, jsem ubohý a sám, jak budu moci ohlašovat tvou vůli? Ty
jsi, Pane, řekl: udělám z tebe svého služebníka. Jak zvládnu hlásat tvou pravdu? Já budu s tebou, jako světlo, které tě vede, já budu tvým hlasem a tvojí silou, já budu tvá
ochrana a tvoje spása. Mé rty jsou zavřené a můj jazyk je zaražený, otevři má ústa a já
budu zpívat. Mé srdce se chvěje a síla mě opouští, vztáhni svou ruku a já se nebudu bát.
Cítím tvou odvahu, tvoje síla mě podpírá, budu učit tvůj lid pravé svobodě. Cítím tvou
ruku, která mě vede na cestě, budu prorok a průvodce pro ty, kdo tě hledají.“
Dostali jsme novokněžské požehnání pro všechny společně.
Pak jsme byli pozváni na pohoštění (vlastně oběd) do klášterní zahrady. Tam
jsem se setkala se S. Pascal, malou sestrou Ježíšovou, která zde v Děčíně léta byla,
s Bumbovými, s některými děčínskými mládenci, také s P. Pavlem Jančíkem, a tak
to bylo milé, že jsme mohli Michala doprovodit při tak významné události pro jeho
život.
A potom na vlak naplněni milostmi, které jsme tento den získali. P. Pauli by rád
měl za měsíc v Děčíně svou primici, včas se to dozvíme.
M. J.

.
· „Já dávám u automobilu přednost tvrdým a těžkým pneumatikám.“ „To já zase
lehkým a měkkým!“ „Vy jste také motorista?“ „Ne, chodec!“
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Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

Jiří Pilka
Rozcuchaná kniha
Chvála maličkosti

Budha prý prohlásil: „Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně přání.“ Byl to velice
moudrý muž.
Jeden můj přítel rád citoval z knihy, kde byli hrdiny Hýta a Batul. Kdysi jim za
jakousi zásluhu nabídl dospělý, že splní jakékoliv jejich přání. Jeden si přál všechny možné hračky, panenky, autíčka, míče a kdoví co ještě. Hýta prohlásil, že chce
pouze třeba malý míč. Dospělý se divil, proč tak malé přání? A Hýta prohlásil filozoficky nádhernou větu: „Moc věcí by mne obtěžovalo.“ Budha by s ním velice
souhlasil.
Zkušení rodiče dobře vědí, že velké a drahé dary nepřinášejí dětem vždy to největší potěšení. Holčička si třeba nade vše oblíbí jednoduchou hadrovou panenku
a nemusí mít drahé chodičky, klukovi možná vystačí dřevěné kostky, z nichž může
leccos stavět podle své fantazie. Jedna moje dcerka byla na prázdninách kdesi
v přírodě s babičkou, a když šly kolem malého zurčícího potůčku, prohlásila nadšeně: „Potůčku, krásnej jsi.“ Jak málo stačilo k radosti.
Nenapadalo vás někdy uvědomit si, co jsou to malé radosti? Třeba teplo a sucho
v bytě. Čerstvý chléb. Promrzlý lyžař, když potká na hřebenech kiosek s nabídkou
teplého čaje, je na vrcholu blaha. Co třeba kos zpívající na jaře? Nebo radost psa
vítajícího svého pána, jeho oddané oči. Milý dopis, pěkná fotografie, dobrý pořad
v rozhlase, rozkvetlý záhon, kytička fialek, dobrá čokoláda, úspěch vnoučat u
zkoušek. Svět je plný nádherných maličkostí, jen si jich všimnout.
Není dobré hledat radost jen ve věcech. Karel Čapek napsal: „Nejkrásnější na
světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny.“
Nehledejme však jen to, co dostaneme my. Máme možnost krásné maličkosti
připravovat druhým. Platon napsal: „Kdo se stará o štěstí druhých, nachází svoje
vlastní.“ Matka Tereza učila, že je třeba dělat malé věci s velkou láskou.
Víte, že někdy dokonce stačí se na někoho zcela neznámého vlídně usmát: tím
mu nabídnete nečekaný dar. Možná to prosvítí celý jeho den.
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
· „A co vaše paměť? Zlepšuje se?“ ptá se doktor pacienta. „To víte, že se zlepšuje. A kdo vy vůbec jste, že vás to tak zajímá?“
· „Ahoj, Karle, proč si držíš tvář?“ „Byl jsem u zubaře a ten mi vytrhl dva zuby.“ „Vždyť tě bolel jen jeden?“ “No jo, ale on neměl na pětistovku zpátky.“
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Farní rada
Zpráva ze zasedání Farní rady ze dne 20. září 2009 – není…
Farní rada se měla sejít ve změněném termínu, ale i přesto
se jí to moc nepodařilo. Nakonec se sice sešli pouze ve třech,
popovídali, za zápis to ani nestálo. Tak snad příště to bude již
lepší.
Napadá mě při té příležitosti otázka. Vadí to vůbec někomu? Sám pro sebe si musím odpovědět, že těžko… I když se
farní rada snaží vymýšlet možné i nemožné, lidé si toho moc
nevšímají. Lze tak usuzovat z toho, že nejen sami prakticky s ničím za ní nepřijdou,
ale ani na různá témata z jednání nikterak nereagují. Pronikavá výjimka byla snad
pouze před prázdninami. To hned člověka povzbudilo, že neztrácí pouze čas…
Ale my unavení životem budeme pomalu končit. Blíží se volby - do FR. Máte
možnost se zamyslet nejen nad tím, koho byste rádi v tomto zastupitelstvu viděli,
ale i zda nemáte náhodou sami plno nápadů, síly, vytrvalosti a odvahy přijít
s něčím jiným a ostatní vytrhnout z letitého spánku. Zvláště bych se obrátil na ty
mladší, kteří jsou přeci jen plni elánu, sil a nevšedních nápadů. Nebojte se, zkuste
to, vytrvejte a možná poznáte, jaký je to pocit něco změnit k lepšímu…
naivní R. S.

Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit podle plánu v neděli 11. října
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 1. listopadu

6. prosince

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
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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

U
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
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

10 208 Kč
6 137 Kč
5 980 Kč
9 858 Kč
4 944 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 206 Kč
2 328 Kč
1 501 Kč
3 112 Kč
1 299 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 600 Kč
4 650 Kč
0 Kč
600 Kč
4 734 Kč
3 050 Kč
1 790 Kč
0 Kč
0 Kč
1 961 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

73 161 Kč

16 874 Kč

19 385 Kč

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

Na charitu

R. S.

U
Biblický koutek
31. část
Betlém. Podle proroka Micheáše se měl Mesiáš narodit v Betlémě, v rodné vesnici krále Davida, vzdálené 8 km od Jeruzaléma. Král Herodes se tuto zprávu dozvěděl od mudrců a dostal strach o svůj trůn, proto přikázal, aby v Betlémě vyvraždili všechny děti mladší než dva roky (vyvraždění neviňátek).
Tři králové. Tito moudří mužové doputovali do Betléma z Východu, vedeni
hvězdou, a obětovali dítěti dary, které se dávaly králům: zlato, kadidlo a myrhu.
Podle starověké tradice byli tři: Kašpar, Melichar a Baltazar. Představují daleké národy, které uznaly Ježíšovo spásné poslání ve světě.
V jeskyni. Překlady hovoří o stáji, jeskyni i noclehárně. Lukáš zmiňuje místo,
ve kterém se zdržovala zvířata a které bývalo pod příbytkem rodiny. Většinou se
jednalo o nějakou stáj, obvykle vyhloubenou v zemi (odtud jeskyně), která umožňovala „nocleh“ zvířatům.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F

F

F
F

F

F

F

Žehnání zvířátek – se uskuteční v neděli 4. října 2009 od 15:30 před
kostelem sv. Františka z Assisi v Děčíně-Podmokly. Přiveďte všechny
své miláčky!!!
Víkend pro ženy – Víkend pro ženy aneb dámská jízda je opět tady!
Tradiční podzimní setkání se uskuteční tentokrát v Jiřetíně po Jedlovou
od 16. 10. do 18. 10. 2009. Cena pobytu je celkově 900 Kč včetně výtvarného materiálu (mimo jiné je připraven program výroba šperků, vánočních dárků…). Více se dozvíte na www.centrumprorodinu.cz, či na
faře…
Promítání - ???
Podzimní setkání varhaníků – Na sobotu 17. října 2009 je plánované
v Diecézním domě v Litoměřicích od 9:30 již tradiční setkání hudebníků. Tentokrát bude pod vedením Mgr. Josefa Zadiny, regenschoriho katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Předpokládaný konec v 16:00.
Pro zajištění oběda oznamte svou účast na telefon 416 738 036, či e-mail
dpc@dltm.cz.
Změna času - Změna času z „letního“ na „zimní“ se koná 25. října
2009. Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na
2:00. Ráno si přispíme, hurá!
Křeslo pro hosta – Původně plánované setkání s Andreou Musilovou,
která měla pohovořit o svém působení v Indii se překládá ze října na
9. listopadu 2009!
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Řád mše svaté
Bohoslužba oběti
Po společných přímluvách následuje přinášení obětních darů. Tímto obětním
průvodem začíná bohoslužba oběti. Přinášíme jednak věci nutné k oběti - chléb, víno a vodu, jednak další dary, věcné nebo finanční, pro potřeby církve. Při obětním
průvodu mají věřící stát a v myšlenkách obětované dary doprovázet. Každý také
v tuto chvíli předkládáme Bohu v duchu oběť sebe sama. Ve třetí eucharistické
modlitbě slyšíme slova: „Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a usta-
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vičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými...“ Kněz pozdvihuje obětní
dary nad oltářem a nabízí je tak jménem všech Bohu. Říká přitom potichu nebo nahlas slova: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb (víno), které ti přinášíme. Je to plod země (révy) a plod lidské práce
a stane se nám chlebem věčného života (nápojem duchovním).“ Potom se kněz na
znamení pokory skloní a potichu říká: „S duší pokornou a se srdcem zkroušeným
prosíme, Bože, abys nás přijal: Ať se dnes staneme obětí, která se ti zalíbí.“ Ministrant mu lije na ruce vodu a kněz při tom říká: „Smyj ze mě, Bože, mou nepravost
a očisť mě od hříchu.“ Říká tato slova potichu, sám za sebe, vědom si své nehodnosti podílet se na kněžství Kristově. Nakonec vyzve lid, aby se připojil k právě
slavené oběti, protože každý pokřtěný má účast na Kristově kněžství. Nahlas pak
pronáší modlitbu nad dary. Mše svatá nyní vrcholí v eucharistické modlitbě. Té se
někdy také říká kánon, nebo anafora. Je uvozena prefací. Dialog kněze a lidu před
prefací naznačuje, o co půjde. „Vzhůru srdce“ - k vrcholné chvíli bohoslužby, ke
Kristu, který je v nebesích, k nebeské hostině, „Máme je u Pána“ - jsme u něho celou svou bytostí, protože on předkládá naši oběť Otci a nám dává jeho milost.
„Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci“ - toto vzdávání díků, řecky eucharistie, dalo
vlastně celému dění jméno. Jako adoptované Boží děti mu smíme přinášet tak cennou a svatou oběť jeho vlastního Syna. To je naše důstojnost: „Je to důstojné
a spravedlivé.“ To, že se ke Kristově oběti přidáváme a dáváme Bohu sebe sama, je
zároveň spravedlivé. Následuje preface, která stejně jako vstupní modlitba, modlitba nad dary a závěrečná modlitba vyjadřuje svým obsahem zaměření liturgické doby nebo slavnosti. Shromáždění se připojuje k nebeským zástupům a společně volá
„Svatý, svatý...“ Tato slova jsou součástí eucharistické modlitby a lid je říká spolu
s knězem. Eucharistická modlitba pokračuje v epiklesi, vzývání Ducha svatého.
Prosíme, aby Duch svatý posvětil přinesené dary a proměnil je v tělo a krev Krista,
a za duchovní prospěch těch, kteří je přijmou ve svatém přijímání. Potom hned následuje zpráva o ustanovení a konsekrační slova. Další částí eucharistické modlitby
je anamneze, vzpomínka na Kristovo utrpení, vzkříšení a nanebevstoupení. Právě
uskutečněnou oběť a spolu s ní také sebe pak podáváme Otci. Plodů oběti se dovoláváme v prosbách za církev, za sebe navzájem, za živé i mrtvé. Eucharistická
modlitba končí závěrečnou doxologií: kněz pozdvihuje tělo a krev Kristovu nad
oltářem a za celé shromáždění vzdává Bohu chválu za to, co nám v Kristu daroval.
Shromáždění potvrdí jeho slova hlasitým „amen“. Je to nejdůležitější amen celé liturgie, protože jím vyjadřujeme svůj souhlas s tajemstvím naší víry, které jsme právě slavili. Právě popsaná struktura eucharistické modlitby může vypadat na první
pohled složitě. Stačí ale dávat pozor, a uvidíme, jak jednoduchými slovy jsou jednotlivé momenty vyjádřeny.
Pokračování příště...
http://svatamse.ic.cz/, autor nezjištěn...

U
· Vlasatý mladík sedí v rychlíku a soustředěně žvýká žvýkačku. Po dvou hodinách jízdy se k němu nakloní naproti sedící starší žena: „Pěkně vyprávíš mládenečku, pěkně. Jenže já už jsem deset let úplně hluchá.“
· Langerův zákon: Postupuje-li fronta rychle, stojíte ve špatné frontě.
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Dekret o udělení odpustků během Roku kněží
Papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského Jana Marie Vianneye na období 19. 06. 2009 - 19. 06. 2010 Rok kn ěží. K tomuto jubilejnímu roku uděluje Apoštolská penitenciárie.
12. května 2009, N. 0328
Dekret Apoštolské Penitenciárie, jímž se udělují zvláštní odpustky u příležitosti
Roku kněží, který byl vyhlášen ke cti sv. Jana Maria Vianneye.
Jak již bylo oznámeno, Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvláštní
„Rok kněží“ u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Maria Vianneye, zářného příkladu pastýře, plně zasvěceného službě Božímu lidu.
Během Roku kněží, který bude zahájen 19. června 2009 a zakončen 19. června
2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle dnes (tj. 12. května 2009)
zveřejněného Dekretu Apoštolské penitenciárie.
URBIS ET ORBIS DECRETUM
O dar posvátných odpustků se obohatí zvláštní pobožnosti, které se budou
konat během Roku kněží, vyhlášeného ke cti sv. Jana Maria Vianneye.

Den, v němž si připomeneme 150 let od zbožného odchodu do nebe sv. Jana
Maria Vianneye, faráře z Arsu je významný. Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova stádce.
Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící, a zejména kněze, k napodobování jeho ctností, proto Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že se při této
příležitosti bude slavit od 19. června 2009 do 19. června 2010 v celé církvi zvláštní
Rok kněží, během něhož se budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu
zbožnými meditacemi, posvátnými úkony a dalšími vhodnými skutky.
Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
v den posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi
sv. Jana Maria Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec
zakončí Rok kněží na náměstí sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří
obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství.
Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od Nejvyššího a Věčného Kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lásku i další
ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci.
K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných odpustků,
který Apoštolská Penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží:
A. Kněžím, kteří opravdově litují svých hříchů a kteří se v kterýkoliv den budou
zbožně modlit alespoň ranní chvály nebo nešpory před Nejsvětější svátostí vystavenou k veřejné úctě nebo ve svatostánku a po příkladu sv. Jana Maria Vianneye se budou ochotně a velkoryse věnovat slavení svátostí, zejména svátosti
smíření, budou v Bohu milostivě uděleny plnomocné odpustky, které budou
moci získat i pro zemřelé spolubratry formou přímluvné modlitby, pokud v
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souladu s platnými předpisy přistoupí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání
a pokud se pomodlí na úmysl Svatého otce. Kněžím budou mimoto uděleny
částečné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé spolubratry, kdykoli
se zbožně pomodlí řádně schválené modlitby pro vedení svatého života a pro
svaté plnění úřadů, které jim byly svěřeny.
B. Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud
se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého
otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den
stanovený místními ordináři ve prospěch věřících.
Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a farních kostelích kněží, pověření
pastorací, vedli tyto pobožnosti, slavili mši svatou a zpovídali věřící.
Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše
uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své
nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů.
Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně
pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou
modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni
v čistotě a svatosti života.
Tento Dekret platí po celou dobu trvání Roku kněží. Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou.
Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. dubna, o svátku sv.
Marka, evangelisty, léta od Vtělení Páně 2009.
kard. JAMES FRANCIS STAFFORD vrchní penitenciář
+ GIANFRANCO GIROTTI, O.F.M.Conv. titulární biskup z Mety, regent
http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/dekret-o-udeleni-odpustku-behem-roku-knezi.html

U
Biskupství litoměřické má nové internetové stránky
Biskupství litoměřické spustilo nové internetové stránky. Obsahují základní
údaje o diecézi, biskupství a jednotlivých farnostech. V budoucnu budou navíc n apojeny na elektronický katalog diecéze.
Webové stránky Biskupství litoměřického prošly kompletní změnou. Nový redakční systém, který běží na pozadí, umožní široké skupině uživatelů aktualizovat
web, vytvářet a editovat články, fotogalerie, doplňovat události do kalendáře diecéze. Uživatelé zde postupně najdou další informace o diecézi, její historii a jednotlivých farnostech. Nové internetové stránky jsou na adrese http://www.dltm.cz/.
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Staré internetové stránky byly archivovány a doména http://www.biskupstviltm.cz/ v následujících týdnech zanikne. S doménou také zaniknou všechny staré
maily, které mají tvar jmeno@biskupstvi-ltm.cz. Nové adresy jsou k dispozici na
stránkách biskupství.
M. D.

U
Dny důvěry v Brně
Milí administrátoři, jak farnosti tak i farních webových stránek, po návštěvě
stránek Vašeho farního společenství se obracíme přímo na Vás, abychom Vaším
prostřednictvím pozvali mladé lidi z Vaší farnosti na ekumenické setkání mladých,
které připravujeme společně s bratry z Taizé pod názvem „Dny důvěry v Brně“.
Setkání za podpory představitelů a zástupců brněnských církví bude probíhat o víkendu 9.-11. října 2009 a je určeno mladým lidem od 17 let do 35 let.
Mimo hlavní modlitby se zpěvy z Taizé je rovněž připraven bohatý doprovodný
program: přednášky, skupinky o biblických tématech, workshopy. Pro účastníky je
zajištěno jednoduché ubytování a strava.
Podrobné informace naleznete na stránkách setkání www.dnyduvery.cz.

U
Biblická pátrání
Rádi bychom Vás upozornili na vysílání dětského křesťanského televizního pořadu „Biblická pátrání“ které začíná v sobotu 5. září v 8:00 na ČT1. Pořad bude pokračovat každou sobotu v 8:00 na ČT1 až do konce roku.
Sedmnáctidílný cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, na jejichž základě se formovala euroatlantická civilizace i kultura, připravila
do vysílání Česká televize. Pořad z dílny Centra náboženské tvorby Televizního
studia Brno je určený především dětem ve věku od 8 do 12 let.
Obsahem pořadu jsou epizody ze života dvou dětí, Johanky a Adama, které dostaly za úkol připravit televizní pořad o Bibli. Ve chvíli, kdy se začínají na celém
projektu domlouvat, se jim ozve záhadný profesor Fridrich. Nabídne svoji pomoc
a uloží dětem první úkol. Tím se rozběhne celá série pátracích výletů, kdy Johanka
s Adamem hledají stopy daného biblického příběhu, a současně i odpověď na otázku, zadanou profesorem Fridrichem. Ta nakonec vede i k pochopení smyslu zkoumaného příběhu.
Pátrání děti zavede na nejrůznější místa v České republice, ale také v Izraeli,
kde se největší část biblických příběhů odehrála. Získávají informace od řady informovaných lidí – odborníků. S některými se setkávají osobně, s jinými navazují
spojení prostřednictvím Adamova PDA, podobně, jako s profesorem Fridrichem.
Jednotlivé díly cyklu nabízejí základní informace o klíčových příbězích bible.
To může mít vedle základního ontologického dopadu i přínos etický; děti dostávají
příležitost uvědomit si souvislosti a důsledky určitých typů praktického jednání.
http://www.ceskatelevize.cz/program/10213603244.html?nzv=Biblick%E1+p%E1tr%E1n%ED
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Vyučování náboženství
den
čas
na naší faře v Děčíně IV
úterý
_

kdo - co

16:00 - 16:45
_

příprava na křest
mladší děti

po mši svaté
po mši svaté

náboženství
příprava na biřmování

od 19:00

mládež

vyučující
Marie Jirásková
Eva Kuncová

Jílové
neděle - liché
neděle - sudé

P. František Jirásek
P. František Jirásek

spolčo
pátek

P. Tomáš Kuba

na faře v Děčíně I
pondělí

od 15:00

_

_

U
Víra se potřebuje sdílet
…neměli bychom se klidně usadit...
Víra je ve skutečnosti předáváním toho, co jsme sami dostali, a člověk nejedná
dobře, když ji chce mít jen pro sebe. Opravdu vnitřně pojímané křesťanství má dynamiku, má potřebu se sdílet. Našel jsem něco, jak co správně dělat - a tak si nemohu říci to mi stačí. V tom okamžiku totiž už ničím tento nález. Je to tak, jako
když má někdo velkou radost; musí to nějak vyslovit a sdělit, jinak to není pravá
radost. Dynamika předávání je tedy součástí poslání, kterým Kristus pověřil své
učedníky; právě tak jako pobídka k fantazii a odvaze, i s rizikem, že přitom o něco
přijdu.
Proto bychom se také neměli klidně usadit a říkat si, že přece žádné většinové
zaslíbení a úspěch nepatří k Božím jménům. V církvi musí být vždycky určitý
vnitřní neklid, že máme dar, který je určen pro lidstvo. Je ovšem také řečeno: „Posílám vás jako ovce mezi vlky“, a „Budete pronásledováni.“ To znamená, že je nám
předpověděno, že naše dílo bude mít vždycky také něco společného s osudem samého Krista.
Joseph kardinál Ratzinger
Křesťanství na přelomu tisíciletí - otázky kladl Peter Seewald, Portál, Praha 1997

U
Konojedy
…typ na výlet…
Pokud kraj kolem Konojed, Kravař a Blíževedel neznáte, můžete to nyní na podzim napravit. Upozorňuji na tuto blízkou, ale trochu opomíjenou oblast, kde je toho
hodně ke shlédnutí. Kromě kostelů a křížů (či míst, kde stávaly), bohužel vesměs
v nedobrém stavu, jsou tu i památky přírodní, jsou zde hrady, nalezneme zde klid.
Panství Konojedy získal roku 1650 Jan hrabě Špork koupí od markraběte Badenského. Jeho syn zakládá roku 1699 v Konojedech a na Kuksu špitál a staví zástrana 12
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mek Lysou n/L. Když hrabě Jan Špork umírá 30. března 1738 v Lysé n/L., hlásí se
po pohřbu několik židů a žádá proplacení směnky znějící na 300 000 zlatých. Má
dojít ke konfiskaci celého rodového jmění. Teprve při posledním stání před nejvyšším soudem je prokázáno, že směnka je falešná a padělatelé, kteří doznávají vinu,
mají být popraveni. Nestává se tak na přímluvu dědiců - dcery Anny Kateřiny, hraběnky Šporkové a jejího manžela Františka Karla Rudolfa, svobodného pána z
Reistu, hraběte Sweert Šporka. Oba manželé slíbili, že pokud vyhrají soudní při,
zbudují ke cti Panny Marie kostel a klášter Servitů.
Kostel stojí na okraji skalnaté plošiny se strmým západním srázem. Původně
gotický kostel, roku 1699 přestavěn na jednolodní s věží a spojen se špitálem. Současná stavba, pozdně barokní, z let 1747-62, vystavěna jako klášterní, patrně
O. Krebsem, podle návrhu W. M. Löhrera. Základní kámen položen 13. května
1752 a kostel byl slavnostně vysvěcen 20. června 1762 biskupem Litoměřickým
hrabětem Emanuelem Arnoštem Waldsteinem. W. M. Löhrer zemřel roku 1747 a je
pochován v kostelní kryptě.
Zařízení zachováno dnes částečně v kostele ve Varnsdorfu.
Zvony - tři z roku 1765 s latinským nápisem, znějící v trojzvuku Es-Dur, jeden
z nich daroval litoměřický biskup a světitel kostela Waldstein. Čtvrtý zvon je
z roku 1768 a daroval ho hrabě Sweerts Spork, všechny zvony jsou od zvonaře J. J.
Kühnera z Prahy.
V kryptě pod hlavním oltářem jsou pochováni oba zakladatelé kláštěra a kostela. V další kryptě řádoví členové a projektant kostela W. M. Löhrer.
Před kostelem barokní sochy z poloviny 18. století - na schodech ke vsi Panna
Maria a sv. Alžběta, před kostelem sv. Jan Nepomucký, před zámkem sv. Dominik,
sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Florian a sv. Antonín Paduánský.
Konvent Servitů zrušen dne 4. ledna 1786 dvorním dekretem Josefa II., poslední převor kláštera a zároveň provinciál servitské česko-moravské provincie Raymund Weigner byl jmenován prvním farářem nově založené farnosti Konojedy.
Kostel byl povýšen na farní a dosavadní farní kostel v Bílém Kostelci se stává pouze filiálním. Do farnosti Konojedy patřily obce Konojedy, Horní a Dolní Dubičná,
Brusov, Bílý Kostelec, Pohorsko a Starost. Podle nařízení z dob Josefa II. nesměli
být J. F. Kristián hrabě Sweerts Špork ani jeho manželka Marie Barbora, hraběnka
z Bubna, pohřbeni do rodinné hrobky pod kostelem a byli pohřbeni na hřbitově
v Konojedech, založeném roku 1787.
Kostel utrpěl roku 1945 výbuchem munice v blízkém lomu - strop oratoře přilehlé ke kostelu se částečně zřítil, okna i s rámy byly výbuchem vyraženy. Rovněž
střecha kostela byla značně poškozena. Oprava střechy nad sakristií a nouzová
oprava střechy probíhala na podzim roku 1955, prováděla ji Chrámová služba Praha, pobočka Osek.
Zámek ze 14. století, tvrz vladyků z Konojed - v erbu pták. První zpráva o tvrzi
je z roku 1451. Od 16. století zde sídlí vladykové ze Saska, kteří přinesli luteránství, později se tito vladykové psali jako Konojedští z Pojetic. Jim byl po Bílé hoře
majetek zkonfiskován. Tehdy zde stál již zámeček, přestavěný z tvrze asi v polovině 16. století. Pak zámek a panství drželi Berkové z Dubé, po nich Kolovrat Lib-
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štejnský a od roku 1650 generál jízdy Antonín Špork. Současná stavba pozdně barokní z let 1739-58. V letech 1747-1786 klášter Servitů, Servité opouštějí klášter
roku 1788. Majetek hrabat Šporků a Sweerts - Šporků do roku 1802. Posledním
majitelem zámku byl Dr. Delhaes, který opouští zámek roce 1945, zámek je zestátněn. Před rokem 1990 sloužil jako vojenský sklad, v současnosti je v soukromém
vlastnictví a renovován.
R. S. podle http://www.pamatky.ceskalipa.org/kostel/kostel.php?co=konojedy/historie

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech, foto R. S.

U
Návštěva papeže Benedikta XVI. v české republice
Nemám v úmyslu zde popisovat události kolem
návštěvy papeže u nás, ale pouze upozornit na specielní stránky, zřízené k této pro nás význačné události. Zde jsme mohli sledovat nejen celé dění kolem
přípravy návštěvy, ale nyní jsou tam i komentáře
a fotografie. Nalezneme zde texty veškerých projevů
u této příležitosti vyslovených, včetně brožůrek, které měli návštěvníci v ruce na místech konání jednotlivých událostí.
Vše se tedy dozvíte na internetové adrese:
http://www.navstevapapeze.cz/.
R. S.
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modlitba před Pražským Jezulátkem, foto Filip Knotek

U
Slavnosti a svátky
4. 10. Pouť v našem kostele sv. Františka z Assisi
25. 10. Slavnost posvěcení kostela
28. 10. Svátek svatého Šimona a Judy, apoštolů

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy
Zprávy z farnosti 10/2009, ročník XIV.
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Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský
4. 10. Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz

narození (1939) - 70. výročí
svátek
svátek

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
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

15:00

Bynov*/

*/ Přes zimní období (říjen - duben) jsou mše svaté v pečovatelském domově, vždy od 15:00

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 25. 10. 2009, před 1. nedělí v listopadu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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