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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2010
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.
1. Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali k poznání
jediného pravého Boha.
2. Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat
Krista a hlásat evangelium všem národům.
3. Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem
našeho Pána.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pouť do baziliky ve Filipově
Tak jako minulá léta, připojili se děčínští farníci k ústecké farnosti a na pouť
jsme cestovali jedním autobusem. Odjezd od naší fary byl stanoven na dvě hodiny
v noci. Z naší farnosti se jednalo o 4 lidi, ze sousední od Svatého Kříže 5 a z Jílového 3. Původně bylo přihlášeno 16 lidí, ale na poslední chvíli někteří nemohli přijít.
Atmosféra celé pouti byla nádherná, zima nebyla velká, cesta bez potíží, vše
uteklo tak rychle, že jsme se ani nenadáli a před půl osmou jsme již byli zpátky
doma u kostela. Přivezli si s sebou milosti a radost v duši. Modlili jsme se za
všechny nepřítomné farníky, kteří nemohli z různých důvodů s námi jet.
Více se dozvíme např. z následujícího příspěvku.
M. J.

U
Ve středu 13. ledna 2010 se ve 4 hodiny ráno konala v bazilice ve Filipově za
účasti zhruba šesti stovek věřících slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem byl
litoměřický biskup Jan Baxant a koncelebrantem emeritní biskup Josef Koukl. Bohoslužby se zúčastnily i čtyři desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa.
Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN. Nejmladší mariánská
svatyně v litoměřické diecézi se od svého počátku v roce 1866 těšila velké úctě věřících.
„Slavnostní poutní mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
se koná ve výroční den zázračného uzdravení Magdalény Kade. Do Filipova přijely
během mrazivé noci stovky věřících z Čech, Moravy, Slovenska i Německa. Pěšky
ze šluknovské fary se na mši vydali moravští a slovenští poutníci. Zpívali přitom
mariánské písně a modlili se. Pěšky do Filipova směřovali i mnozí poutníci z Rumburku, Jiříkova a dalších obcí,“ řekl P. Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity,
která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí.
K českým poutníkům promluvil Mons. Jan Baxant, německé pak oslovil Mons.
Josef Koukl. Formulář mše svaté byl inspirován invokací z loretánské litanie „Mastrana 2
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ria, uzdravení nemocných“. Mons. Baxant mluvil o tom, že ani nemoc neznamená
degradaci člověka a i nemocný může být plný optimismu a svým způsobem šťastný. V 9 hodin následovala v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
mše svatá v německém jazyce, kterou celebroval děkan P. Michael Dittrich ze Žitavy. V 10:30 se konala mše v českém jazyce a v 17 hodin pak česko-německá mše
svatá.
„V domku č. p. 63 ve Filipově žila těžce nemocná tkadlena Magdaléna Kade
(5. 6. 1835 - 10. 12. 1905). Ve 4 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se Magdaléně
při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat.
K 'milostnému domku', místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly
putovat zástupy lidí,“ připomíná historii zjevení P. Kujan. Ve 30. letech 20. století
patřila bazilika ve Filipově k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům
v diecézi. O poutní místo pečovali do roku 1950 řeholníci z kongregace redemptoristů.
Klára Mágrová, Jana Michálková; fotografie na: www.foto.jirikov.info

.
Zprávy do farnosti
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se měsíčník naší farnosti jmenuje Zprávy
z farnosti? Ano, protože by se v něm měl každý dozvědět jak to v naší farnosti
„chodí“. Co se dělo, co se děje a co se díti bude. Jen tak na okraj ještě upozornění
na něco zajímavého i mimo tu naši domácí farnost...
Jenže, pokud jste pravidelnými čtenáři, asi vám nikdo nemusí zvlášť dlouze vysvětlovat, že tomu je ve skutečnosti jinak. Otázkou je, zda to vůbec někomu zas tak
vadí. Komu to asi vadí nejvíce budu možná já sám :-). A to hned z několika důvodů.
Zaprvé s tím mám nemalou práci, abych něco „duchaplného“ někde „vyhrabal“
a dal každý měsíc k dobru. Přitom musím mít na paměti, aby v každém čísle bylo
pokud možno ode všeho něco, aby si každý něco našel. Předpokládám, že se to povést nikdy stejně plně nemůže...
Za druhé mě začíná hryzat svědomí, zda je fér, abych jen někde něco „bral“
a tak se snažím občas něco vymyslet sám, když jiné příspěvky neobdržím, aby případně zase druzí mohli použít nějaké to mé „dílko“.
No a konečně mně vadí falešný název ZzF, které by bylo asi lépe nazývat Zprávami do farnosti. Většina příspěvků směřuje totiž odněkud k nám, místo toho aby
tomu bylo obráceně a dávali jsme na odiv, jak to v té naší živé farnosti je...
Tedy nová farní rado, zkuste vymyslet jak napravit tento nesoulad. Té staré se
to nepovedlo. Máte na to dva roky. Tak schválně! .-D
R. S.

.
· „Slečno,“ povídá tanečník partnerce, „vy tančíte jako noční motýl!“ „Tak lehce?“ „Ne, ale pořád se motáte pod lustrem.“
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Evropa ztrácí duchovní základy, hrozí ji islamizace
Starý kontinent podle končícího kardinála Miloslava Vlka postrádá pevné duchovní a morální základy. Vinna tím není Unie, ale Evropané sami, domnívá se Vlk
a myslí si, že Evropa bude pykat, nevrátí-li se ke svým kořenům. Hrozí jí tak islamizace, uvedl Vlk v bilančním rozhovoru na svém webu.
Kardinál Vlk se domnívá, že muslimové jsou dokonale vyzbrojeni „duchovními“ zbraněmi, zatímco Evropě chybí. „Muslimové sem jdou jistě z mnoha důvodů.
Mají i jeden náboženský - přinášet do pohanského prostředí Evropy, do jejího bezbožeckého stylu života - jak říkají - duchovní hodnoty víry v Boha,“ řekl kardinál.
Za posilování islámu může podle Vlka do značné míry individualistický životní
styl Evropanů, kteří nejsou schopni ani ochotni přinášet oběti.
Připomněl i slova Václava Havla, který upozorňoval na to, že bez duchovních
základů je budování Unie a její jednoty iluzorní. Podle Vlka je právě teď poslední
období, kdy je šance ještě něco změnit.
„Pokud se křesťané 'neprobudí', může docházet k islamizaci života, před kterou
křesťanství nebude mít sílu vtiskovat životu lidí, a natož společnosti svůj charakter,“ varoval.
Islamizace nehrozí jen kvůli vyšší porodnosti přistěhovalců, kardinál očekává
i vlnu konverzí k islámu. Právě kvůli duchovní prázdnotě individualistického životního stylu současných Evropanů.
Kardinál uvedl, že k posílení křesťanství mohou přispět i Češi díky své historické zkušenosti s přechodem od komunistické totality ke svobodě. „Volný trh ani
svoboda bez odpovědnosti jako základ společnosti nestačí. Ani demokracie sama
není samospasitelná, není-li zakotvena v Bohu,“ řekl.
Život bez základních duchovních hodnot podle něj trvale neobstojí.
Kardinál Vlk, 5. ledna 2010

U
„Předejdou vás do nebeského království…“
Z pozvánky: Pokud i Vám leží na srdci osudy lidí, kteří se stávají obětí obchodování, chcete-li se dozvědět více o tomto hrozivém fenoménu dnešní doby a slyšet
něco z mé osobní zkušenosti, dovoluji si Vás pozvat na čtvrtek 10. prosince 2009
v 17 hodin do Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži.
Před deseti lety jsem se v jednom italském klášteře připravovala na své postgraduální studium v Itálii. Zde jsem se setkala s Joy, nigerijskou dívkou, o níž mi sestry šeptem prozradily, že je zachráněná z ulice, kde byla přinucena k prostituci. Potkalo ji to, co mnoho jiných: Byla nalákána do Itálie s příslibem dobré práce (jako
pečovatelka, pomocnice v domácnosti, kuchařka…), aby mohla slušným výdělkem
pomáhat své rodině. Když se po strastiplné cestě dostala do vysněné Itálie, dozvěděla se, že je zde nedostatek práce a že bude pracovat na ulici jako prostitutka. Peníze, které vydělá, bude odevzdávat své madam, protože jí dluží obrovskou sumu
za vše, co bylo potřeba na cestu sem. Pokud nebude dělat, co se po ní žádá, bude
tvrdě trestána. Jako většina nigerijských dívek musela před odjezdem podstoupit
strana 4
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hrozivé rity woodoo, a tak se „duchové“ postarají o to, aby ona a její rodina byla
v případě neposlušnosti náležitě potrestána… Nezbývalo nic jiného, než poslechnout a dát své mladičké tělo k dispozici těm, kdo ji každou noc vyhledávali a požadovali službu, na kterou „mají nárok“ – vždyť si ji poctivě zaplatili! Možná nevědí,
možná, že vědět nechtějí, že tato dívka je otrokyní našeho věku, spoutaná otroctvím
horším, než všechna předchozí.
Joy měla ve své bídě velké štěstí. Setkala se s řeholnicí, která pravidelně vycházela se skupinou dobrovolníků na periferie města nabídnout dívkám na okrajích
cest trochu lidské blízkosti. S její pomocí se jí podařilo uniknout z hrůzy ulice a ve
skrytosti se pak postupně uzdravovat z ran na těle a na duši.
Pro mne osobně bylo setkání s Joy první zkušeností se strašnou realitou obchodování s lidmi. Postupně jsem se dozvídala další informace o této skutečnosti. Vloni jsem se zúčastnila jako delegátka generální kapituly našich sester ve Švýcarsku,
na níž byl jeden celý den věnován tématu obchodování se ženami za účelem prostituce. Svědectví sestry Eugenie Bonnetti, zodpovědné za pomoc obětem obchodování za italskou konferenci vyšších řeholních představených, na mne zapůsobilo
do té míry, že jsem požádala své řeholní přestavené o dovolení odjet na čtvrt roku
do Itálie a získat tak osobní zkušenosti s pomocí ženám na ulici. Od této tříměsíční
stáže jsem očekávala mnoho, ale prožitá skutečnost předčila má očekávání. Navštívila jsem na dvacet různých komunit, které se věnují dívkám zachráněným z ulice,
mnohokrát jsem směla s různými skupinami vyjet na zkušenost terénní práce na
denních a především nočních silnicích řady italských měst. Setkala jsem se tak se
stovkami mladých žen: některé byly již v bezpečí komunity, mnoho dalších denně
prožívá drama ulice a denně se vydávají všanc mnoha jejím nebezpečím. S většinou
z nich jsem směla zakusit intenzívní chvíle modlitby a setkání naplněné důvěrou
a přátelstvím. Poznala jsem též řadu vzácných lidí, kterým leží na srdci osudy
těchto žen a dávají své síly do boje za jejich záchranu.
Jeden biskup po noci prožité se skupinou terénních pracovníků na italské ulici
řekl, že tato noc změnila jeho život. Myslím, že to mohu potvrdit. V životě člověka
potkávají mnohé nepříjemnosti, nepochopení, bolesti a trápení. Vždycky si však
můžeme říci, že jsme svobodní lidé, můžeme do značné míry rozhodovat o tom, co
chceme či nechceme, i když si to většinou neuvědomujeme. Ale ony – Silvie, Marie, Monika, Jennifer, Elena, Anna – jsou jich statisíce – musí žít v naprosté podřízenosti těm, kdo je ukrutným způsobem okrádají o jejich důstojnost, mládí, budoucnost, zdraví a někdy je připraví i o život.
Tři měsíce nablízku prostitutkám Mgr. Blanka Stráníková, ThLic. (sestra Klára Marie
Stráníková)

U
Nový provinciál kongregace salesiánů
Vedle radosti z toho největšího daru, který jsme dostali, z Ježíše Krista mezi
námi, obdržela salesiánská rodina nečekaný dárek. Právě na Štědrý den byl hlavním představeným Pascualem Chávezem jmenován nový provinciál české Provincie
sv. Jana Boska P. Petr Vaculík. Službu převezme za půl roku.
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Petr Vaculík SDB se narodil 3. 11. 1959. Pochází z věřící rodiny ze Zlína a má
tři sestry. Ve svém rodišti se již v 70. letech seznámil se salesiány. Své první sliby
složil tajně v roce 1978, věčné sliby o šest let později.
Vyučil se elektromechanikem a na střední průmyslové škole elektrotechnické
získal maturitní vysvědčení. Po absolvování dvouleté vojenské služby vystudoval
teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1988
přijal jáhenské a potom i kněžské svěcení. Působil jako kaplan v Kyjově a ve Vizovicích.
Po Sametové revoluci začínal v salesiánské komunitě ve Zlíně. Čtyři roky žil
v Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří a ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od roku 1998 působí na Prostějovsku. Již čtvrtým rokem vykonává službu ředitele komunity v Prostějově a druhým rokem je členem provinciální rady. Často poskytuje službu duchovního doprovázení a duchovních cvičení
pro různé skupiny věřících.
Konzultace na nového provinciála probíhala v naší provincii za přítomnosti regionálního rádce dona Štefana Turanského začátkem prosince v Brně, Ostravě a v
Praze. Kdo ze salesiánů se nemohl zúčastnit některého setkání osobně, mohl vyjádřit svůj názor písemně.
Výsledky konzultace se posléze zaobírala hlavní rada, jejímiž členy jsou i Václav Klement z Brna a slovenský spolubratr Štefan Turanský. Hlavní představený
poté navrhl se souhlasem své rady jmenovat P. Petra. Oslovil ho na Štědrý den odpoledne telefonicky a Petr Vaculík jmenování přijal.
Otec Petr je jmenován na šestileté období na roky 2010-2016. Termín jeho nástupu na místo provinciála ještě bude upřesněn. P. Vaculík prosí o modlitby potřebné k této službě.
P. František Blaha SDB
http://www.sdb.cz/clanky/udalosti-2009/salesiani-dostali-pod-stromecek-novehoprovinciala/

U

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

Joseph Ratzinger
Ježíš Nazaretský

Co dnes může říct křesťanství o základních otázkách lidského bytí? Odpověď
podle Benedikta XVI. bezprostředně souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský?

Celý svůj život se Josepg Ratzinger zabýval Ježíšem Nazaretským, snažil se ho
pochopit jako profesor, jako biskup, jako vrchní strážce víry, jako papež. Jako kardinál začal před několika lety psát tuto knihu. Po svém zvolení papežem využil
veškerý volný čas k dalšímu psaní. Vzniklo dílo, které je sumou života velkého teologa a zároveň nejosobnější knihou, jakou kdy Ratzinger i kterýkoli jiný papež
napsal.
vybrala M. J.
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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
Máme novou Farní radu …
Nová farní rada se skládá ze třech členů, které zvolili farníci
(to znamená, že obdrželi nejvíce hlasů): Jiří Málek, Antonín
Musil, Jaroslava Škodová a z dalších třech, které jmenuje farář:
Otto Chmelík, Eva Pohořelá, Miloš Vavřička.
Farní rada zahájila svojí činnost v neděli 24. ledna 2010
a její mandát bude trvat 2 roky do 24.1.2012.

U
První setkání nové Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 31. ledna 2010
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
Eva Pohořelá
Jaroslava Škodová
Otto Chmelík
Jiří Málek
Antonín Musil
Miloš Vavřička

Funkce
předseda Farní rady

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 2010
7. února
2. května
6. června
4. července
3. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

7. března
1. srpna
7. listopadu

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné koupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:00 15:00 16:45 Dolní Žleb
14:09 16:09
Čertova Voda 13:09 15:09 16:54 Čertova Voda 14:15 16:15
Dolní Žleb
13:15 15:15 17:00 Děčín hl. nádr. 14:24 16:24
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4. dubna
5. září
5. prosince
levnější je za17:03 18:09
17:08 18:15
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
Červenec
Srpen
Září

10 208 Kč
6 137 Kč
5 980 Kč
9 858 Kč
6 574 Kč

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

Říjen

10 100 Kč

1 332 Kč

Listopad
Prosinec

9 643 Kč
11 854 Kč

1 662 Kč
2 483 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
4 500 Kč
2 027 Kč
0 Kč
2 000 Kč

106 388 Kč

22 351 Kč

27 912 Kč

Součet

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

Na charitu
Na misie
Na pojištění
Svatoštěpánská sbírka

U
Biblický koutek
35. část
Galilejská Kána. Vesnice vzdálená 7 km od Nazareta leží na cestě, která vede
do Tiberiady. Bylo to lázeňské město, které nechal vystavět Herodes Antipas na
západním břehu jezera. V Káně potkal Ježíš římského vojáka, který prosil o uzdravení nemocného syna. Rodákem z Kány byl také jeden z apoštolů, Natanael (tedy
Bartoloměj).
Má hodina. Obrat, který evangelista Jan často v souvislosti s Ježíšem používá.
Označuje poslední „hodinu“, utrpení – smrt – vzkříšení a nanebevstoupení Pána, ve
které završuje svou pozemskou pouť. „Ještě nepřišla má hodina“ odpovídá vyjádření: „Nepřišel ještě čas slavit nové Velikonoce, mou Paschu.
Jeho matka. Víno je na svatební slavnosti kořením radosti. Maria si všimla, že
pro lidi kolem ní se zmenšila radost ze setkání s Bohem: na tomto pozadí podněcuje Ježíše, aby zahájil hlásání „radostné zvěsti“ o království. Z tohoto důvodu je
Maria označována také jako „příčina naší radosti“.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
· „Tati, proč všechny pohádky, které mi vyprávíš, začínají různě: Žil byl nebo za
devatero horami a končí stejně – chrrr, chrrr??“
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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

Ekumenická bohoslužba - Ve středu 20. ledna 2010 se konala od 18:00
v našem kostele ekumenická bohoslužba slova.
Představení FR - Na závěr nedělní ranní mše svaté 24. ledna 2010 byla
představena nově zvolená FR...
Promítání - na naší faře proběhlo 24. ledna 2010. Účastníci měli možnost připomenout si návštěvu papeže Benedikta XVI. v září minulého
roku v naší republice.
Křeslo pro hosta - ?
Chlapi.cz nově - Zájemci o spiritualitu mužů mají možnost nahlédnout
do přepracovaných webových stránek www.chlapi.cz. Stránky se postupně zabíhají a nahrazují starší projekt. Krom této možnosti je dobré
„zabrousit“ na již řadu let osvědčené stránky www.setkani.org, kde jsou
k dispozici nejen materiály týkající se společenství mužů, ale i žen, rodin... A kdo chce mít přehled o tom, co „hýbe světem“, má možnost se
přihlásit do chlapské konference: http://groups.google.com/group/chlapivsichni?hl=cs. Témata jsou zde velmi široká, otevřená, zajímavá a je tu
neuvěřitelně živo...
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Pěšky z Ústí nad Labem do Santiaga de Compostela
a pak ještě dál až na konec světa
Iniciativa pro děčínský zámek Vás zve srdečně na přednášku a prezentaci nové
knihy ústeckého archiváře Vladimíra Kaisera, která se koná ve čtvrtek 4. února
2010 od 18:00 v kavárně Na cestě na nádvoří děčínského zámku.
Vladimír Kaiser (*1954) se narodil a trvale žije v Ústí nad Labem. Od roku
1979 pracuje jako archivář v Okresním archivu, po roce 1986 Archivu města Ústí
nad Labem. V roce 2003 vyrazil z Ústí nad Labem na svatojakubskou pouť. Po 116
dnech došel pěšky o dovolených přes Louny, Žlutice, Dyleň, Ansbach, Elwangen,
Schluchsee, Rheinfelden, Liestal, Vallorbe, Lyon, Le Congues, Cahors, Condom,
Air sur l'Adour, St.-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles, Pamplonu, Burgos, Leon,
Villafranku el Bierzo, Sarríu, Pallas de Reí do Santiaga de Compostela (asi
3 100 km) a za další tři dny až na Konec světa (Finisterra). O svých neobyčejných
zážitcích napsal knihu Pole plné hvězd, která vyšla v ústeckém nakladatelství Albis
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international v prosinci 2009. Vladimír Kaiser bude v kavárně Na cestě číst ukázky
ze své knihy a promítat fotografie. Případným zájemcům o svatojakubskou pouť
může rovněž odpovědět na praktické dotazy.

U
Když dětem chybí mužský vzor
O tom, že je přítomnost táty v rodině důležitá, netřeba vést dlouhé diskuse. Děti
tátu potřebují, ale potíž je v tom, že v dnešní době se bez něj musí obejít stále větší
počet rodin. Co se vlastně s dětmi děje, když vyrůstají bez otce?
Někteří odborníci označují dnešní moderní společnost jako „společnost bez otců“. Tátové v rodinách buďto chybí fyzicky, to znamená, že rodinu úplně opustili
a odešli (většinou za jinou ženou), nebo chybí emočně, jinými slovy - i když v rodině zůstávají, jsou pro její členy fakticky nedostupní. Většinu času tráví v práci,
a když už jsou doma, chtějí si odpočinout. Společný čas se zmenšuje na minimum
a maminky - ve snaze udržet rodinný klid - k prohlubování propasti mezi otcem
a zbytkem rodiny nevědomky přispívají: „No tak, děti, nechte tatínka na pokoji, on
si potřebuje odpočinout…“

Jsou tátové na draka?
„Matku si svobodně nevolíme. Je zkrátka s námi, od prvního okamžiku našeho
života. Setkání s otcem je prvním setkáním s někým, kdo nejsme my. A otec je
první svobodně zvolený objekt naší lásky v lidském životě,“ píše americký mnich
Richard Rohr ve své knize Cesta divokého muže. Vztah s otcem je skutečně pro
dítě významný již v kojeneckém věku a hra otců se již od počátku odlišuje od hry
matek - otec se věnuje více fyzické hře, která má rychlejší tempo a více náhlých
změn a zvratů. Podle průzkumů dítě dokonce reaguje na matku a na otce odlišně již
asi od druhého měsíce věku, tedy velmi dlouho před skutečným vytvořením specifického vztahu!
Uvádí se také, že kvalita vztahu dítě - otec více určuje sociální zdatnost potomka, a pokud otec sám dává své emoce najevo, dítě se je lépe naučí rozpoznávat
i vysílat v širším sociálním prostředí. Platí to bohužel i naopak: Podle nejnovějších
zjištění dochází u dětí vychovávaných bez mužského elementu k zaostávání ve vývoji sociálních vazeb, a tím pádem i k pozdější neschopnosti založit plně funkční
partnerský vztah a rodinu. Dnešní dospívající a čerstvě dospělí muži také poněkud
tápou v otázce svého mužství: Co to vlastně znamená být chlap a jak by se měl
správný chlap chovat? Sebepojetí je vratké, takže se ho někteří snaží dohnat přebujelými svaly a pečlivě nagelovanými vlasy, jiní naopak utečou do uniformity pochmurně intelektuálního světa, aby se distancovali od přehnaného chlapáctví. A ženy? Ty zase nemají pevnou půdu pod nohama v tom, jaký ten jejich chlap vlastně
je: Je málo citlivý, když zakřičí a prosadí si svou? Anebo je příliš zženštilý, když
myje nádobí a nejraději je doma?

Protiklady se doplňují
Podstata výchovy v úplné rodině nespočívá jen v tom, že dcera si vybere jako
vzor matku a syn otce. Doplňování se a vyvažování ženských a mužských prvků ve
výchově, to je, oč tu běží. Zatímco maminka syna pochválí za to, že sestřičce půjčil
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hračku, tatínek bude nadšený z jeho prvního pořádného kopnutí do balonu. Zatímco
maminka dbá na pravdomluvnost a čestnost dítěte a jeho pomoc druhým, tatínek
oceňuje jeho sílu, dravost a schopnost vítězit. Zatímco maminka spíše chrání a pečuje, tatínek stanovuje hranice a určuje pravidla. Matčina náruč konejší, otcova působí spíše jako pevný val před nepřáteli. Matčina hra rozvíjí a dává pocit aktivity,
otcova překonává výzvy a otevírá svět.
Ani jednomu z těchto výchovných stylů nepřísluší žádné hodnocení, nejsou lepší, ani horší. Jsou pouze jiné. A rizikem jednoznačně ženské výchovy je především
jednostrannost, jakési ochuzení světa a neodkrytí jeho druhé a důležité polarity. Jak
již bylo řečeno, pointa spočívá v doplňování se: otec oceňuje u dítěte schopnosti
a touhu se prosadit, ale je to především matka, kdo ho naučí zacházet s bolestí a porážkou. Vklad obou rodičů nespočívá jen v jejich jedinečnosti, ale také v jejich
spojení. Pro chlapce je situace ve světě bez otců ještě o něco složitější: Zatímco
dcera se má a může během vývoje s matkou identifikovat, syn se má od ní naopak
separovat a identifikovat se s otcem. Jak to ale udělat, když táta chybí? Již zmiňovaný Richard Rohr varuje: „Když se pozitivní mužská energie - energie, které se dá
důvěřovat a na niž se lze spolehnout - nepřenese z otce na syna, vzniká v mužských
duších určité vakuum. A právě tam směřují démoni.“

Nic není ztraceno!
Ačkoli předchozí řádky mohou působit nevesele, přesto stále platí, že nic se nejí
tak horké, jak se to uvaří. Zatímco ještě před nedávnými časy se pod pojmem rodina skrývali pouze a výhradně biologičtí rodiče a jejich děti, dnes sociologie a psychologie zareagovala na měnící se situaci novou definicí: Rodina jsou lidé, kteří
spolu bydlí. Tedy bez ohledu na to, jaké jsou vzájemné pokrevní vazby. A tady se
otvírá prostor pro možnosti nahradit otce jiným - a podotýkám, že plnohodnotným mužským vzorem.
Jeden ze zakladatelů Ligy otevřených mužů (LOM), psychoterapeut Michal
Vybíral, k tomu uvádí, že určitým řešením je zaprvé matčino převzetí části otcovství a maskulinity. Máma nemusí být vysloveně a za všech okolností jen ženská.
I ona může kopnout do balonu nebo přibít hřebík na zeď, i ona může zvýšit hlas
a být tím, kdo teď jednoznačně velí. Zadruhé potom může matčin přínos spočívat
ve zprostředkování kontaktu s jinými muži, kteří se mohou stát pro dítě mužským
vzorem - dědeček, strýc, trenér nějakého sportovního oddílu, vedoucí zájmového
kroužku atd. Nemusí to tedy být přímo biologický otec, kdo budoucímu chlapovi
ukáže, jak se vlastně chlap chová a co prožívá, a budoucí ženě, že o chlapa se lze
opřít, že má sice své mouchy, je netrpělivý a někdy nesnesitelný, ale jindy taky pečující a ochranitelský a třeba zábavný.
Někdy mohou být náhradní tatínci pro děti dokonce větším přínosem než ti biologičtí, ale platí také, že i rozvedení otcové, pokud mají o své děti zájem, jim mohou být kvalitním a dostačujícím mužským vzorem.

Co je to muž?
Důležité při uplatňování mužských vzorů je také to, co si pod pojmem „mužský
vzor“ vlastně představujeme. Často nás spoutává celý soubor mýtů a předsudků
o tom, že „chlapi nepláčou“ nebo že „chlapi všechno vydrží“ anebo že „správnej
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chlap smrdí a pro ránu nejde daleko“. Zkuste si vybavit své vlastní mužské vzory
a věty z dětství, které vám je komentovaly, dřív než začnete vytvářet modely pro
své vlastní děti.
A jak je to se šťastnými otci? Podle průzkumu Tomáše Baránka si moderní otcové, kteří otcovství zvládají bez potíží, nestěžují, hledají řešení a dokážou se poučit. Mají víceméně vyřešený vztah se svými vlastními rodiči, věří tomu, že můžou
být dobrými otci a že můžou dát dítěti něco, co matka nemůže. Nestydí se ukázat,
jak své děti milují, a nenacvičují žádnou otcovskou roli, prostě otci jsou. Jediné,
s čím se potýkají, je nedostatek volného času a sil, které můžou dětem věnovat.
S využitím rán, víkendů a brzkých večerů ale lze naplnit společný čas smysluplně
a láskyplně, tedy tak, aby se otec stal dostatečně dobrým vzorem pro své děti,
i když s nimi není od rána až do večera.
Ze zářijového čísla 2009 časopisu MÁMA a já
obsah čísla: http://www.mamaaja.cz/index.cfm?

U
Klíčem k zastavení klimatických změn je proměna životního stylu
Se svým příspěvkem vystoupil 17. 12. 2009 na konferenci OSN o klimatických
změnách i zástupce Svatého stolce, arcibiskup Celestino Migliore. Upozornil v něm
na nutnost vychovávat děti a mládež i celou společnost k odpovědnému přístupu
k prostředí a k druhým lidem.
V úvodu svého příspěvku arcibiskup Migliore upozornil na to, jak zdlouhavá
a náročná vyjednávání konferenci doprovázejí, a zmínil také, co mají všechny
předložené návrhy společného: nutnost nového chápání významu ekonomiky a hledání nových modelů rozvoje. „(Tyto aspekty) vyžaduje ekologické zdraví planety
a zároveň jsou nutné jako odpověď na kulturní a mravní krizi, jejíž symptomy jsou
ve světě již dlouho patrné,“ řekl také.
Do reakce na současné krize se podle zástupce Vatikánu musí zapojit všechny
složky lidské společnosti. Upozornil též na to, že „občanská společnost a úřady
místní samosprávy nečekaly na politické a právně závazné závěry jednání, jež trvá
tak neuvěřitelně dlouhou dobu.“ Nejúčinnější programy v boji s klimatickými změnami se podle něj soustředí na informování, vzdělávání a formaci veřejnosti, počínaje dětmi. Právě takto vzniklé postoje mohou podle arcibiskupa Miglioreho vytvořit nezbytnou solidaritu v rámci společnosti i napříč generacemi.
Vatikánský diplomat poté zmínil, že i Svatý stolec přispívá k ochraně životního
prostředí podporou nejrůznějších projektů směřujících ke snížení emisí skleníkových plynů a také – skrze nejrůznější sdružení a instituce – šířením ekologického
povědomí mezi věřícími i v celé společnosti. Zopakoval pak, že klíčem k zastavení
negativních dopadů klimatických změn je proměna smýšlení a životního stylu:
„Musíme chránit stvoření – půdu, vodu a vzduch – jako dar svěřený každému člověku, ale především musíme zabránit tomu, aby se lidstvo samo zničilo.“
V závěru pak arcibiskup Migliore připomenul, že otázkám ochrany životního
prostředí se věnuje i papež Benedikt XVI. ve své encyklice Caritas in veritate
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a nejnověji v poselství ke Světovému dni míru, který se bude slavit na Nový rok
2010. „Existuje nezrušitelné pouto mezi ochranou stvoření, výchovou a etickým
přístupem k ekonomice a rozvoji,“ uzavřel svůj proslov na kodaňské konferenci
OSN o životním prostředí zástupce Svatého stolce, arcibiskup Celestino Migliore.
Tiskové středisko Svatého stolce, Jiří Gračka

U
Želva Loudalka
2. Bohoslužba slova
Milé děti, Loudalka si od minule pamatuje, že na začátku mše sv. je potřeba se
smířit a litovat svých chyb, abychom se mohli radostně s Pánem Ježíšem setkat.
Potkáváme se s ním tak, že čteme z Bible. „To je nějaké divné setkání,“ řekla Loudalka, „jenom si o Pánu Ježíši číst.“ Ale nakonec pochopila, že to může být všechno jinak.
Loudalčin taťka totiž odjel do práce na dlouhou dobu pryč. Bylo jim doma
smutno. Ale včera přinesl poštovní doručovatel krásný dopis. Na obálce byla napsána adresa: Moje Loudalka Loudalová, Želví ulice 15. Loudalka začala skákat
radostí: „Mamko, já jsem dostala dopis, ten je pro mě. Hurá!“ A otevřely ho spolu
s mamkou a uvnitř bylo napsáno: „Milá Loudalko, mám tě moc rád. Buď hodná
a poslouchej maminku. Už se na vás všechny těším, až se zase uvidíme. Velkou pusu Ti posílá tvůj taťka.“
Želvička s velikou radostí řekla: „To je prima, ten dopis. I když je taťka v práci, je tu vlastně s námi.“ A dala na dopis pusu. Ta samozřejmě neplatila tomu papíru, ale přímo taťkovi.
Maminka jí řekla: „A takhle to je také, když čteme z Bible. Bible je takový
krásný dopis Pána Boha, našeho Otce, nám lidem, jeho dětem. Pán Bůh nám
v Bibli říká, že nás má rád, že máme být hodní a že se na nás taky těší. Když
z Bible čteme při mši svaté, tak Pán Ježíš k nám mluví a je s námi.“ Loudalka se
ještě mamky zeptala: „A je náš pan farář normální, když dává pusu Bibli?“ Maminka řekla: „Neboj se, je normální. Jako tys dala pusu na tatínkův dopis a ta pusa
platila přímo taťkovi, tak i když kněz dává pusu Bibli, tak to platí samotnému Pánu
Bohu, který s námi z Bible mluví.“
(pokračování příště)
http://olomouc.op.cz/loud_mse_sv.htm

U
Od krásy stvoření po facebook
Rok 2010 přinese mladým 12 témat, na které se v tomto roce zaměří redakce
křesťanského komunitního webu signály.cz. „Témata navrhovali samotní uživatelé
a ti dlouhodobě aktivní byli potom vybráni do týmu, který o tématech diskutoval
a zvolil na každý měsíc jedno konkrétní téma,“ popisuje Jan Šedo způsob, jak se
témata vybírala.
V lednu se začne tématem křesťanské weby, v rámci kterého se redakce chce
věnovat i možnostem pro křesťany, které nabízejí internetové společenské sítě typu
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facebook. V únoru bude zaostřeno na řády, hnutí a další církevní organizace. „Téma ctnosti je odpovědí na to, že člověk pořád kolem sebe slyší o hříchu, ale
o ctnostech se tak často nemluví nebo ne s takovým důrazem. Ne náhodou jsme jej
vybrali na postní dobu. Téma krása stvoření je zase reakcí na výčitky některých
uživatelů, jak málo se věnujeme přírodě, vědě, umění a krásnu obecně,“ objasňuje
Jan Šedo, proč tým na jaro zvolil tato témata. Květen bude věnovaný politice, protože by se měly konat volby. Oddychové téma křesťanská hudba a video je úmyslně navrhnuté na červen, do období zkoušek a písemek, aby se uživatelé mohli pěkně odreagovat.
Čas prázdnin začne příhodným na cestách a bude pokračovat tématem duchovní
život. „Duchovní život bude tématem srpnového Celostátního setkání animátorů,“
zdůvodňuje P. Vítek Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK, proč týmu navrhl
právě toto téma. Zářijové vzdělání naváže na již tříletou tradici – signály.cz se vždy
na začátku školního roku zaměřují na představení křesťanských aktivit pro studenty
v jednotlivých městech. „V předchozích dvou letech provozu signály.cz jsme
u mnoha uživatelů narazili na neznalost Bible a učení vlastní církve. Například
mladí katolíci vědí o katechismu často jen to, že existuje, a připadá jim psaný příliš
složitě. Někteří evangelíci zase třeba nevědí, jestli nějaký katechismus vůbec mají,“
zdůvodňuje Šedo, proč na podzim zařadil tým témata Bible a učení církví. V adventní a vánoční době sérii uzavře téma charita, dobrovolnictví a služba v církvi.
„Měsíc na jedno téma je hodně málo a na druhou stranu je mnoho dalších témat,
kterým bychom se měli a chtěli věnovat. Není v silách současné redakce zabývat se
stále vším – mohlo by to potom dopadnout tak, že bychom se nevěnovali ničemu
pořádně,“ vysvětluje Šedo, proč se signály.cz rozhodly k tomuto kroku, a dodává:
„Samozřejmě ale budou dál běžet ostatní aktivity, ať už se jedná o blog věnující se
roku kněží, Slovo na den nebo třeba Události.“
Výběrem témat však zapojení uživatelů do redakce nekončí. Budou to totiž především oni, kdo bude tato témata zpracovávat. Redakce signály.cz nebude mít od
ledna šéfredaktora, dokud se na tuto pozici nepodaří někoho ochotného a schopného najít. „Spoléhám na aktivní uživatele a dlouhodobé spolupracovníky redakce, že
toto období společně důstojně překleneme,“ neztrácí odvahu Šedo, který je koordinátorem celého projektu signály.cz.
Vojtěch Trmač, manažer signály.cz

Seznam témat redakce signály.cz na rok 2010
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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křesťanské weby
řády, hnutí a další církevní organizace
ctnosti
krása stvoření
politika a volby
křesťanská hudba a video
na cestách
duchovní život
vzdělání
Bible
učení církví
charita, dobrovolnictví a služba v církvi

Zprávy z farnosti 02/2010, ročník XV.

Dìèín

-

Podmokly

Zimní výlet
Máme zimu jak má být. Můžeme si užívat sněhových radovánek na lyžích, saních, bobech... V zimě lze ale prožít i jiné, nevšední, zážitky. Můžeme se podívat
třeba do skal za krásnými ledovými „krápníky“, můžeme obdivovat za třeskutého
mrazu i jarní travičku a další rostliny, a nejen to, dokonce se nechat v přírodě ovívat teplým vánkem jako fénem. Nevěříte?
Nemusíte. Můžete
se jít sami přesvědčit,
když se vydáte právě
nyní na kopec Boreč
nad
stejnojmennou
obcí, blízko u Lovosic.
Boreč je zalesněný znělcový vrch
(446 m n. m.), od roku 1951 i národní přírodní památkou, ze
kterého se za vhodného počasí v zimě kouří. Nebojte se, nejedná se o činnou sopku.
Více neprozradím, o hoře a jejím tajemství se dozvíte na tamní naučné stezce. Její
trasa začíná i končí v Režném Újezdu, kousek od E55 a budoucí dálnice. Ta je dobře značená, trasa je okružní a vede přes vrchol v délce asi 3 km. Celkem překonáme
převýšení takových 120 m. Na trase je osm zastávek s naučnými tabulemi, kde je
vše hezky napsané a nakreslené.
R. S.

U
Slavnosti a svátky
2.
17.
22.

2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
2. Popeleční středa - den přísného postu
2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

U
Významné dny
2.
11.
22.

2. Světový den zasvěcených osob
2. Světový den nemocných
2. Celosvětový svátek skautek

Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství (8. - 14. února 2010),
příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky
a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění
a radosti, které by v manželství neměly chybět.
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Dìèín

-

Podmokly

Výroční dny biskupů
14.
19.
23.
28.

2. Kard. Vlk
Mons. Cikrle
2. Mons Herbst
2. Mons. Paďour
2. Mons. Posád

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

jmenován biskupem (1990) - 20. výročí
jmenován biskupem (1990) - 20. výročí
jmenován tit. biskupem (2002)
jmenován biskupem – koadjutorem (2001)
biskupské svěcení (2004)

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
Středa

10:45
18:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 28. 02. 2009, před 1. nedělí v březnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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