Zprávy
z farnosti

04/2010
       
     
     
        

      
      
      

       
      


       
       
       



Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, ( 412 531 582
e-mail: rkf.dc.podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/

Dìèín

-

Podmokly

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.

DUBEN
1.
2.
3.

Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.
Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by
věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.
Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Noc kostelů
Jak bylo uvedeno ve ZzF 2010-01, Ekumenická rada církví letos uspořádala
Noc otevřených kostelů 18. ledna 2010. Noc otevřených kostelů se konala v Praze,
Plzni, Voticích, Merklíně a Přeštici... Zájemci mohli navštívit koncerty, filmové
projekce, ekumenické bohoslužby, studentské bohoslužby, sborovou čajovnu, výstavu... Program připravilo deset farností a sborů z Církve československé husitské,
Evangelické církve metodistické, Českobratrské církve evangelické, katolická komunita Chemin Neuf a Pravoslavná církev. Noc otevřených kostelů byla zahájena
ekumenickou bohoslužbou, která se letos konala v kostele sv. Tomáše v Praze na
Malé Straně. Předsedal kardinál Miloslav Vlk, kázáním posloužil předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE.
Tato iniciativa je z roku 2006 a každoročně se realizovala. Další zajímavou akcí
jsou dny otevřených dveří památek, kdy je možné se na vlastní oči mnohde přesvědčit, jak se často staráme nejen o kostely...
Brzo nás ale čeká další, tentokrát zřejmě „masovější“ Noc kostelů.

Noc kostelů poprvé v celé České republice
Noc kostelů se bude 28. května 2010 konat poprvé v celé České republice.
V současné době je zapojeno více než 180 kostelů a modliteben a stále přibývají
další zájemci, kteří chtějí představit své kostely a připravit v nich pro návštěvníky
večerní a noční program.
V Praze a ve Středočeském a Pardubickém kraji zatím plánují otevřít 20 kostelů
a modliteben, 30 kostelů se otevře také návštěvníkům v Ústeckém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. V Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji se
zatím připojilo celkem 41 kostelů. Po loňské zkušenosti je o zapojení největší zájem v Jihomoravském kraji, kde spolu s Krajem Vysočina připravuje program Noci
kostelů 73 kostelů a modliteben. V Plzeňském kraji, kde se Noc kostelů také konala
již v minulém roce, je nyní přihlášeno 22 kostelů.
Noc kostelů je ekumenická a zatím je do ní zapojeno osm křesťanských církví Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českostrana 2
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bratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev metodistická a Církev starokatolická.
Noc kostelů se koná pod záštitou diecézních biskupů, předsedy Ekumenické rady církví ČR, hejtmanů krajů a primátorů a starostů jednotlivých měst.

Litoměřická diecéze chystá Noc kostelů, otevře jich dvě desítky
Inspirací jim mohlo být právě setkání v Litoměřicích, kterého se zúčastnila koordinátorka akce v brněnské diecézi Zlata Součková, kde Noc kostelů probíhala již
v loňském roce. Přítomné seznámila s historií akce a shrnula její průběh u nás a dosavadní zkušenosti organizátorů. Poukázala na to, že zpřístupnění běžně nepřístupných míst církevních objektů (varhanní kůry, sakristie, krypty nebo interiéry klášterů) doprovázené rozhovory, komentovanými prohlídkami, hudbou, workshopy nebo divadelními představeními a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší
veřejnost.
Záštitu nad Nocí kostelů v litoměřické diecézi převzal litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant. „Křesťanství se má dostat ke každému člověku a Noc kostelů
tomu může pomoci. Jakákoli podaná informace může lidem pomoci pochopit,“ řekl.
„Příprava zatím probíhá především jako informační kampaň ve farnostech, kdy
se snažíme motivovat kněží, aby možnost zapojit se do této aktivity nabídli ve
svých farnostech. Dosud se přihlásilo 18 kostelů. Je důležité zdůraznit, že akce má
nejen dopad evangelizační, ale je také velkým přínosem pro život farnosti. Lidé se
spojí ve společném díle pro druhé, lépe se poznají a často zůstanou aktivními i po
skončení Noci kostelů, což je pro farnosti samozřejmě přínosem,“ uvedla koordinátorka akce v litoměřické diecézi Dagmar Pelcová.
Noc kostelů se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni. Loni akce poprvé probíhala
v České republice – v plzeňské a brněnské diecézi. Celkem v 35 kostelech a modlitebnách, zaznamenáno bylo na sto tisíc návštěvnických vstupů.

Noc kostelů v děčínských farnostech
Na níže uvedeném webu, stránce Kostely, můžete sledovat oficiální stav v zapojení jednotlivých kostelů v ČR. Za Děčín jsou tam uvedeny zatím 3 kostely, ale
počítá se s otevřením těchto kostelů a kaplí:
· kostel sv. Františka z Asissi v Podmoklech
· kostel sv. Václava v Rozbělesích
· kostel sv. Františka Xaverského v Bělé
· kostel sv. Prokopa na Javorech
· Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu
· kostel Nejsvětější Trojice v Jílovém
· kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně
· kaple sv. Jiří na děčínském zámku
Více informací např. na specielních stránkách: http://www.nockostelu.cz/
z webových stránek sestavil R. S.

.
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Svatý Josef je pro nás všechny naléhavou výzvou
Příklad svatého Josefa je pro nás všechny naléhavou výzvou, abychom s věrností, prostotou a skromností plnili úkol, který nám svěřila Boží prozřetelnost.
Mám na mysli především otce a matky rodin a modlím se, aby si vždy uměli
vážit krásy prostého a pracovitého života, aby starostlivě pečovali o své manželství
a s nadšením si uvědomovali své velké a nesnadné výchovné poslání. Kéž svatý Josef vyprosí kněžím, kteří působí v roli otců svých církevních společenství, aby milovali církev s velkou náklonností a naprostou odevzdaností, a kéž podporuje zasvěcené osoby v jejich radostném a věrném následování evangelia cestou chudoby,
čistoty a poslušnosti. Kéž ochraňuje dělníky na celém světě, aby svou prací přispívali k pokroku celého lidstva, a kéž pomáhá všem křesťanům plnit s důvěrou a láskou Boží vůli a spolupracovat tak na završení díla spásy.
www.pastorace.cz, podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI.

U
Nejdůležitější úkol starých lidí
Ukazovat na světlo, které je někdy skryté
Co nám pomůže zestárnout tak, abychom se stali moudrými, působili pokoj
a byli pro ostatní požehnáním? Moudrý se latinsky řekne „sapiens“. Toto slovo je
odvozeno ze slovesa „sapere“, což česky znamená „mít chuť“, „chutnat“. Moudrý
je proto člověk, který sám sobě chutná, a tudíž zanechává příjemnou chuť také
v ostatních lidech, se kterými se setká. Je spokojený se svým životem a žije v souladu sám se sebou. Proto z něj vychází „chuť“ pokoje a svobody, vyrovnanosti
a radosti.
Evangelium nám představuje starce Simeona. Je popsán jako spravedlivý
a zbožný muž, čekající na záchranu Izraele. Je v něm Duch svatý. Charakterizují ho
tyto čtyři vlastnosti: Zaprvé je spravedlivý: je vyrovnaný se sebou i se svým okolím
a vůči ostatním jedná spravedlivě. Zadruhé je zbožný. To znamená, že bere Boha
vážně a je na něj orientován celým svým bytím. Zatřetí očekává záchranu – nebo
jak stojí v řeckém originálu: útěchu, potěšení Izraele. Ten, kdo očekává útěchu Izraele, může v klidu stárnout. Útěchu Izraele poznává v Ježíši. Když tento starý
a moudrý muž vezme dítě Ježíše do náruče, spatří v něm světlo, které svítí lidem,
a spásu, která v něm vzchází všem národům. Začtvrté na Simeonovi spočívá Duch
svatý. Simeon není jen moudrý, ale je naplněn Duchem svatým, duchem Božím.
Duch svatý mu umožňuje poznat v dítěti světlo, které Bůh posílá na svět, zachránce, který osvobodí svůj lid.
To je asi nejdůležitější úkol starých lidí: ukazovat na světlo, které mezi námi září. Staří lidé hledí hlouběji. Vidí vlastní podstatu. Vidí světlo, i když se zdá být
skryté. Simeon vidí světlo v nepatrném, malém dítěti. Odhaluje v tomto dítěti působení Boží. Moudří starci rozumí životu. Chápou souvislosti. Odhalují spásu
a celek v úlomcích našeho života. Simeonovi po boku stojí Anna. Vdova se nemodlí jen za sebe, ale zástupně za celé společenství – zvlášť za ty, kteří nemají na
modlitbu čas. Anna se ve svém srdci zcela otevřela pro Boha. Takový postoj jí
strana 4
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umožňuje najít ta správná slova. Svým životem vypovídá o Bohu něco, co může říci jenom ona.
Anselm Grün: Umění stárnout

U
Jak slaví Velikonoce ve světě
Svátky jara patří k jedné z mála tradic, které se zachovaly, a které slavíme.
Pojďme se podívat, jak je prožívají v různých koutech světa. Více než kdy jindy zde
platí - jiný kraj, jiný mrav.
Velikonoce v Anglii
V Anglii a Holandsku chodí děti dům od domu a koledují o velikonoční vajíčka.
Velikonoce v Austrálii
Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřené, je Velký pátek.
V den Velikonoc hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček.
Bulharské velikonoční svátky
Den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské rodiny bochník chleba
a 10 - 15 vajec obarvených načerveno svým tureckým přátelům, kteří tento dar považují za čest. Posel, který ho předává, je tradičně obdarován malou peněžní částkou.
Francouzské Velikonoce
Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou
Velikonoce, kdy od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, že odletěly do
Říma, aby tam byly požehnány a zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné
děti. A když letí nad Francií, všechny ty dobroty - vajíčka, kuřátka, zajíčci - k velké
radosti dětí popadají dolů. Ty pak odpoledne vyrážejí do zahrad, aby tam poztrácené sladkosti posbíraly.
Velikonoce v Itálii
Kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu
a okolo nich rozmístí nádoby s jídlem.
Irsko ve víru Velikonoc
Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne
ten, kdo chce získat velikonoční koláč, musí zatančit.
Mexické svátky jara
V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata - papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše.
Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi
se snese záplava sladkostí.
Rusko také slaví
Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak je vařená konzumují k velikonočnímu obědu.
Velikonoce v Německu
V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče
schovají doma nebo na zahradě. Do nich velikonoční zajíček snese různobarevná
vajíčka. Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě vajíčka. Tuto tradici proslavila značka Kinder a její va-
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jíčka s překvapením. Dalším německým zvykem je velikonoční strom ozdobený
vajíčky a jinými velikonočními dekoracemi.
Řecké Velikonoce
V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva. Účastníci
se snaží házením svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se
pronáší věta: „Christos anesti“.
Martina Batelová, http://www.vareni.cz

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Ladislav Kubíček
Život, největší umělecké dílo

Když vidíme po dešti nad krajinou duhu, co nás napadá, co vnímáme? Lom paprsků slunečního světla v kapkách vody nebo krásu tohoto jevu? Napadne nás přitom, proč ten lom paprsků vyznívá vůbec v tak krásný jev? Nebo jsme už tak technicky a vědecky otrlí, opravdu „barvoslepí“, že se nad tím nepozastavíme? Stačí na
tuto krásu jako odpověď: „To je příroda“? A co jestli je taková obyčejná duha
uměleckým dílem? Uměleckým záměrem Někoho, kdo naplánoval do toho lomu
paprsků krásu barev? Je to ovšem fantastická představa, „nevědecká“. Ale jestli je
to krásné – pak přece krása je typickým projevem umění! A že by s tím opravdu
nějak souvisela zpráva z bible, kde je duha uváděna jako důkaz mimořádné přízně
Boží, kdy Bůh „podepisuje“ touto duhou svou mírovou smlouvu s lidstvem?!
Podobná situace se objeví, slyšíme-li Beethovenovu nebo Dvořákovu třebas devátou symfonii. Myslíme přitom na vlnovou délku chvění vzduchu – nebo vnímáme krásu tónů a akordů?! – a jsme ochotni za to zaplatit značné vstupné na koncert
a dovedeme se rozplývat nadšením! Tady nás však vyvede z míry člověk, který
nemá hudební sluch. „Pro mě je Beethovenova Devátá jen velký randál,“ prohlásil
jeden vzdělaný pan řídící. Jak to, že nevnímá nějaký příjemný požitek vlnového
chvění tónů? Vnímá randál. Naproti tomu – kdo vnímá krásu hudebního díla, nepochybuje o tom, že vnímá umělecké dílo, které nevzniklo náhodou, nýbrž tvůrčí akcí
nějakého umělce. Budeme o tom ještě mluvit. Zatím se zamysleme, jestli je nějaká
souvislost mezi krásou uměleckého díla člověka – a krásou v přírodě. Někde je to
činnost člověka – umělce – a někde je to záležitost přírody, náhody…?
vybrala 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
· Ptá se otec syna: „Co to tam gumuješ?“ „Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu pětku.“
strana 6
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Farní rada
Zpráva ze 3. zasedání Farní rady ze dne 14. března 2010
· Společná snídaně

Zajistit přípravu programu na společnou snídani s farníky 11. dubna 2010. Otec
František se nemůže zúčastnit, slouží mši svatou v Jílovém v 10:45. Je nutné postarat se o přivítání farníků a zajistit pohoštění. Bylo by vhodné poprosit o pomoc
i ostatní farníky při přípravě.

· Spolupráce
Zjistit, zda v Děčíně pracuje farní rada. Otec František se spojí s páterem Tomášem Kubou a prodiskutují možnosti, jak se vzájemně informovat o dění v obou farnostech.

· Akce ,,Noc kostelů‘‘
28. května 2010 budou ve večerních hodinách otevřeny kostely pro veřejnost.
Přesné podmínky akce zjistí pan Vavřička a bude o nich informovat otce Františka.

· Návrh změny
Byl předložen návrh změn začátku mše svaté ve všedních dnech – přizpůsobit
se letnímu a zimními času. Např. posunout začátek mše svaté v letním období na
18:00.

U
Setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 09. května 2010 v 18:45 (po
večerní mši svaté).

U
Kontaktujte členy FR - nezůstávejte v pasivitě!
Jméno
P. František Jirásek
Jiří Málek
Eva Pohořelá
Otto Chmelík
Antonín Musil
Jaroslava Škodová
Miloš Vavřička

Funkce
předseda Farní rady
místopředseda
zapisovatelka
člen
člen
člen
člen

U
Biblický koutek
37. část
Mesiáš. V překladu „pomazaný“. Toto slovo připomíná pomazání, kterým bývali ustanovováni králové, proroci nebo jiné osoby, které stály v čele společnosti.
Až ve 4. století před Kristem se toto slovo začalo používat v souvislosti s osobou
poslanou od Boha, která má osvobodit lid.
Na té skále. Bůh chce doprovázet každého člověka. Nejenže se stal jedním
z nás, ale svěřuje také jednotlivým osobám zvěstování evangelia a nechává církev,
aby postupně zrála, podle svých kvalit, limitů a omezení.
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Klíče. Obraz klíčů se dá pochopit ve světle dvou biblických úryvků: Iz 22, 22 –
tam Eljakim přijímá moc otevírat a zavírat vstup do paláce; Zj 3, 7 – tam klíč symbolizuje schopnost rozumět dějinám a mít na ně vliv.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

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

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

4. dubna
5. září
5. prosince
levnější je za17:03 18:09
17:08 18:15
17:18 18:24

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2010

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden
Únor
Březen

19 304 Kč
7 038 Kč
0 Kč

2 036 Kč
1 447 Kč
0 Kč

Duben

0 Kč

0 Kč

Květen
Červen

0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

Součet

26 342 Kč

3 483 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

15 023 Kč Na pomoc Haiti a na katolické školy
2 636 Kč Svatopetrský haléř
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
17 659 Kč

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
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F

Změny večerních mší - Po letošních velikonocích budou v „letním“ období večerní mše svaté ve všední dny od 18:00. To bude platit do konce
října. V „zimním“ období pak zase od 17:00.
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
Pořad bohoslužeb o velikonocích 2010
KDY

CO

28. 3.

Květná neděle

29. 3.
30. 3.
31. 3.

Pondělí sv. týdne
Úterý sv. týdne
Středa sv. týdne

1. 4.

Zelený čtvrtek

2. 4.

Velký pátek

3. 4.

Bílá sobota

4. 4.
5. 4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
Pondělí
velikonoční

KDE
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

OD KOLIKA
9:00 17:30
10:45
7:00
17:00
7:00
18:00
16:00
18:00
16:00
20:00
-

kostel sv. Františka - Podmokly

9:00

17:30

kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

10:45

-

9:00
10:45

Rozpis bohoslužeb přes svátky v Děčíně 1 nebyl do uzávěrky znám...

U
Želva Loudalka
4. Proměňování
Milé děti, Loudalka už dlouho ví, že když při mši svaté čteme z Bible, tak Pán
Bůh k nám mluví a je s námi. Ale tento týden se dozvěděla, že Pán Ježíš to zařídil
ještě i jinak, jak s námi může zůstávat – ještě daleko lépe a více než při čtení.
Bylo to při Poslední večeři, když se loučil s apoštoly před tím, než byl zajat
a ukřižován. Tehdy jim naléhavě připomenul, že se mají mít rádi a nevytahovat se
jeden nad druhého. Při té večeři vzal chléb, pomodlil se nad ním, rozlámal ho, dal
svým apoštolům a řekl jim: „To je moje tělo!“ A po večeři vzal kalich s vínem,
znovu se pomodlil, dal ho apoštolům a řekl jim: „Vezměte a pijte, to je moje krev!“
A ještě jim řekl: „To konejte na mou památku!“ Apoštolové si to dobře pamatovali
a až dodnes slavíme tuto Ježíšovu večeři vždycky, když jsme na mši svaté.
Dobře se podívejte: i my zde máme stůl, kterému říkáme oltář. I my jsme na ten
stůl přinesli své dary, zejména chléb a víno. A kněz nad tím chlebem a vínem vysloví slova samého Pána Ježíše: „To je mé tělo, to je má krev!“ V té chvíli se děje
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něco velikého. Už na tom stole neleží obyčejný chleba a obyčejné víno, ale to sám
Pán Ježíš je doopravdy přítomný v podobě chleba a vína s námi. Je zde s námi jako
náš král a my ho mezi sebou vítáme a proto také klečíme. Radujeme se, že On je
uprostřed nás.
(pokračování příště)
http://olomouc.op.cz/loud_mse_sv.htm

U
Změna, anebo proměna?
V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to, abychom byli silní... Často se setkáváme s výzvami k obrácení a změně života. Je ale vůbec možné se změnit?

Přehnaný optimismus
V rozhodnutí „změnit se“ a „obrátit se“ bohužel mnohdy převládá přehnaný
optimismus. Člověk by chtěl udělat všechno úplně jinak. To, co v něm existuje, nepovažuje za dobré. Mnohdy za dobrého nepovažuje ani sám sebe. Rád by se změnil
a přetvořil v někoho úplně jiného.

Proměna namísto změny
Něco podstatně jemnějšího oproti „změně“ přináší „proměna“. Proměňovat
znamená vědět, že to, co již existuje, je dobré, ale že je to jen mnohými okolnostmi
deformováno a zaneseno. Proměna pak spočívá v očištění od všelijakých nánosů
a umožnění růstu tomu, co je důležité.
Proměna je klíčovým pojmem křesťanského života. Nedokáže sice hned vymýtit všechny chyby a slabosti a škrtnout pokud možno všechny hříchy, nýbrž spoléhá
na to, že všechno v nás může mít nějaký smysl. Že smysl může mít dokonce náš
hřích, i když je zlem. A že Bůh s naším přičiněním v nás může a chce vše postupně
proměnit, aby náš život mohl být naplněný a plný krásy Boží slávy.

Hříchy a poklesky mohou ukazovat na Boží obdarování
Každý hřích může být rubem nějakého Božího obdarování v člověku. Naše hříchy a chyby mnohdy ukazují na poklad ukrytý v našich srdcích. Ukazují na obdarování, která do nás vložil Bůh a která využíváme nesprávným způsobem. Často
totiž platí, že čím jsme od Boha obdarováni, tím jsme našemu okolí nejvíce prospěšní, ale zároveň se v této oblasti můžeme dopouštět nejvíce chyb a hříchů.
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha… (Řím 8, 28)

Cesta proměny
V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to, abychom byli silní, a abychom se
vlastními silami napravili, změnili a osvobodili od našich chyb a hříchů. Jde o to,
abychom se obrátili k Bohu, byli k němu citliví a postavili se před něj takoví, jací
jsme a jak se cítíme.
Bůh nás přece zná, stvořil a určil nás k naplněnému životu lásky a je vždy při
nás. Je v našich radostech, ale i v našem trní, v našich ranách, v našich úzkostech
a v naší prázdnotě. Nepotlačuje naši přirozenost, ani jakékoliv naše touhy, které do
nás vložil. On nám pomáhá naši přirozenost kultivovat, rozvíjet a používat ve prospěch nás i druhých. Ve spojení s ním můžeme být proměňováni právě s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné situaci.
strana 10
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Kroky proměny
Vnitřní prázdnota a roztříštěnost v našich životech se může začít proměňovat:
· když se vzdáváme násilného boje proti svým chybám,
· když se odevzdáváme Bohu takoví, jací jsme,
· když Bohu odhalujeme a vyznáváme své touhy, svá očekávání, zranění, slabosti,
chyby i hříchy,
· když Boha vzýváme o pomoc,
· když hledáme Boží plány pro náš život,
· když hledáme a uskutečňujeme jednotlivé konkrétní kroky na cestě proměny.
Nedáme-li se proměňovat Bohem,
můžeme zůstat stát
s prázdnýma rukama…
www.vira.cz

U
Slavnosti a svátky
1.
2.
3.
4.
23.
25.
29.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Marka, evangelisty
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronka Evropy

U
Významné dny
7.

4.

Světový den zdraví

U
Výroční dny biskupů
4.
6.
7.

13.
18.
19.
23.
24.

4. Mons. Paďour
4. Mons. Herbst
4. Mons. Causero
Mons. Graubner
Mons. Hrdlička
Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
4. Mons. Otčenášek
4. Mons. Kajnek
4. Papež Benedikt XVI.
4. Mons. Koukl
Mons. Cikrle
4. Mons. Paďour

narození (1943)
biskupské svěcení (2002)
kněžské svěcení (1963)
biskupské svěcení (1990) - 20. výročí
biskupské svěcení (1990) - 20. výročí
biskupské svěcení (1990) - 20. výročí
biskupské svěcení (1990) - 20. výročí
narození (1920) ) - 90. výročí
narození (1949)
výročí zvolení (2005)
kněžské svěcení (1950) - 60. výročí
svátek
svátek
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4. Mons. Duka
4. Mons. Škarvada
4. Mons. Otčenášek

narození (1943)
svátek
biskupské svěcení (1950) - 60. výročí

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
18:00

+/

18:00
18:00

+/

07:00

Sobota

15:00

+/

Bynov*/

+/ Přes letní období (duben - říjen) jsou večerní mše svaté od 18:00
*/ 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 25. 04. 2009, před 1. nedělí v květnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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