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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.

ČERVENEC
1.
2.
3.

Aby ve všech státech světa probíhaly volby veřejných činitelů spravedlivě,
otevřeně, čestně, s respektem ke svobodnému rozhodnutí občanů.
Aby se křesťané všude, kde žijí, zvláště ve velkých městech, snažili účinně přispívat k podpoře vzdělanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje.
Za prohloubení vztahů mezi kněžími a Božím lidem, aby se účinněji šířilo Boží království v našich farnostech a v celém národě.
texty byly převzaty z http://www.modlitba.net/

U
Zemřel biskup Jaroslav Škarvada
V pondělí 14. června 2010 ve večerních hodinách zemřel v Praze ve věku nedožitých 86 let Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, emeritní pomocný biskup pražský.
Často se o něm hovořilo jako
o „nenapravitelném optimistovi“,
který svou dobrou náladou dokázal
„nakazit“ všechny kolem sebe.
A přitom prošel tolikerou beznadějí a zažil mnoho těžkých chvil
20. století. Sám jeho život byl
ovšem svědectvím o naději. Jeho
životní pouť dávala tušit, z jakého
životadárného pramene čerpal.
V den jeho smrti u něj dopoledne
sloužil mši svatou kardinál Miloslav Vlk, který se nedávno vrátil ze
svého pobytu ve Svaté zemi. Až do poslední chvíle s ním byli lidé z okruhu jeho
nejbližších.
Jaroslav Škarvada se narodil 14. září 1924 v Praze na Královských Vinohradech. Gymnázium, kde pomalu dozrávalo jeho přesvědčení o kněžském povolání,
dokončil za okupace v roce 1943. Za války navštěvoval přednášky Studia catholica,
neakademického semináře, kde po uzavření vysokých škol bylo možné studovat teologii. Po osvobození ve studiu pokračoval v Římě, kde byl od roku 1945 posluchačem papežské Lateránské a Gregoriánské univerzity a později alumnem české
papežské koleje Nepomucenum. Studium ukončil doktorátem. Na kněze byl vysvěcen 12. března 1949. Díky politické situaci v bývalém Československu (vzhledem
k internaci kardinála Berana a dalším zásahům proti katolické církvi) byl ovšem jeho návrat do vlasti znemožněn.
Místo návratu domů byl poslán jako kaplan do farnosti San Vito al Tagliamento
v Benátsku. Po čtyřech letech, která strávil ve městě, jehož obecní rada ho potom,
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co se později stal biskupem, jmenovala čestným občanem, působil jako profesor
dogmatiky v regionálním semináři v Chieti. Tam vyučoval deset let. Od roku 1965
působil jako sekretář kardinála Berana. Po jeho příjezdu z internace v Radvanově
do Říma s ním Škarvada spolu s Karlem Skalickým spolupracoval až do jeho smrti
v roce 1969. Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů rozptýlených po celém světě a v letech 1970-1991 byl rovněž spolupracovníkem vatikánského Státního sekretariátu.
Činnost koordinátorů duchovní služby pro uprchlíky z komunistických zemí
byla posílena s nástupem papeže Jana Pavla II., který dal exilům komunistických
zemí biskupy. Dne 18. prosince 1982 byl Škarvada jmenován titulárním biskupem
litomyšlským a 6. ledna 1983 byl papežem Janem Pavlem II. v bazilice sv. Petra
vysvěcen. Úkolem jeho biskupské služby bylo nadále řízení pastorace českých
krajanů v zahraničí. Kromě toho se však na vlnách Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu snažil bránit svobodné a nezávislé myšlení.
V listopadu 1989 se podílel na přípravě svatořečení blahoslavené Anežky. Po
pádu komunismu se biskup Škarvada snažil co nejdřív dostat do revolučním děním
rozvířené Prahy. Pro Svatého otce sepsal zprávu o dění v Československu a doručil
mu pozvání pozdějšího prezidenta Václava Havla k návštěvě. Biskup Škarvada se
stal pověřencem papeže pro přípravu tehdejší slavné cesty do Československa.
Dne 28. srpna 1991 byl Škarvada jmenován pražským světícím biskupem. Od
listopadu 1991 do února 2001 zastával funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze a od ledna 1993 do září 2002 byl proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta
v Praze. Po dovršení 75 let požádal papeže o uvolnění z úřadu biskupa. Jan Pavel
II. jeho žádosti vyhověl 25. září 2002.
Dokud mu to zdraví dovolovalo, pomáhal v pastoraci. Dne 28. října 2003 mu
prezident republiky Václav Klaus udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající
zásluhy o demokracii a lidská práva. Dne 18. prosince 2003 byl jmenován delegátem Svatého stolce pro rytířský Řád křížovníků s červenou hvězdou.
Aleš Pištora, www.apha.cz

U
Nová vatikánská ročenka
Vatikán uveřejnil novou statistickou ročenku s údaji o období 2000-2008. Za
toto období vzrostl počet katolíků ve světě z 1,045 mld na 1,166 mld. V Africe
vzrostl o 33 %, v Evropě je stabilní, v Asii vzrostl o 15,61 %, v Oceánii o 11,39 %
a v Amerikách o 10,93 %.
Počet biskupů vzrostl z 4 541 na 5 002, tedy o 10,15 %. Počet kněží vzrostl
o necelé procento, v Africe o 33,1 %, v Asii o 23,8 %. V Amerikách je počet stabilní, v Evropě klesl o 7 %, v Oceánii o 4 %. Řeholnic je ve srovnání s kněžími téměř dvojnásobek, ale jejich počet klesá - za dané období z 800 000 na 740 000.
Z nich žije 41 % v Evropě, 27,47 % v Amerikách, 21,77 % v Asii a 1,28 % v Oceánii. V Africe vzrostl počet o 21 %, v Asii o 16 %. Počet seminaristů celosvětově
vzrostl z 110 538 na 117 024. V Africe a v Asii výrazně vzrostl, v Evropě klesl.
Res Claritatis
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Noc kostelů u nás
V pátek 28. května 2010 se poprvé v Děčíně a okolí uskutečnila prospěšná aktivita - Noc kostelů. Podařilo se otevřít opravdu nečekaně hodně míst: Děčín-Bělá,
kostel sv. Františka Xaverského; Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého; Děčín-Podmokly, kostel sv. Františka z Asissi; Děčín-Rozbělesy, kostel
sv. Václava; Děčín - zámek, kaple sv. Jiří; Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže; Javory, kostel sv. Prokopa; Jílové, kostel Nejsvětější Trojice.
Podle sčítání se uskutečnilo přes 11 000 vstupů do sakrálních objektů v Litoměřické diecézi (údaje zhruba z 95% zapojených kostelů či modliteben).
Více na www.nockostelu.cz.
R. S.

.
Jákobův žebřík
Jákobův žebřík, to byl pracovní název pro netradiční duchovní obnovu pro chlapy, toužící se setkávat s Bohem. Proběhla v prodlouženém víkendu od 27. do 30. května 2010
v Křižanově na Moravě. Provázel nás na ní páter Václav Vacek
z Letohradu, který se již řadu let na chlapská hnutí specializuje.
Jaké bylo téma: Čím žijeme, k čemu a kam jsme zváni? Co
můžeme nabídnout těm, kteří hledají?
V Bibli nám Bůh vypráví, kým jsme a také kým je Bůh pro
nás. Narodit se do dobré rodiny může mnoho znamenat, ale nám
byla navíc nabídnuta urozenost synů Božích. Máme tak dvojnásobný důvod pečovat o poctivé jméno, svou hodnověrnost
a spolehlivost svých slov. Setkávat se s Bohem, porozumět mu
a přátelit se s ním, je uměním, které jsme schopni si osvojit.
Byli jsme pozváni k dalšímu vystupování vzhůru. Do ticha,
k naslouchání, ke společnému hledání a k rituálu, který nám
může sdělit víc, než slova. Druhým mohu svědčit jen tím, co
jsem prožil.
Akce byla určena pro
všechny zájemce o chlapskou spiritualitu. Tohoto
setkání se mohli účastnit
i chlapi s tělesným handicapem. Na programu
byly přednášky, rituály,
chvíle ticha a práce ve skupinách. Bylo však
i dostatek prostoru pro vzájemné neformální sdílení a výměnu zkušeností.
Účast na setkání byla i dobrou přípravou na
„Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“,
který se již po několikáté koná opět v září,
v úžasné přírodě v Nesměři.
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Jako přípravu si všichni účastníci předem přečetli z Bible následující kapitoly:
Gn 2, 7-3, 24 (Lidé v zahradě Boží), Gn 25, 19-34. a 27, 1-28, 22 (Jákobův příběh).
Že se jednalo o exercicie vskutku netradiční, lze usuzovat i podle toho, co
jsme si měli vzít s sebou: Bibli, sešit
a tužku, pracovní oděv a obuv, malou sekeru, nůž, klubko pevného provázku
(nejlépe sisálový), buben nebo jiný hudební nástroj.
K informačnímu příspěvku přikládám
několik ilustračních fotografií, ale více již
neprozradím. Nebylo by to férové pro
další chlapy, kteří by si tento rituál chtěli
někdy příště, bude-li se opakovat, prožít.
A že by si to opravdový chlap neměl nechat ujít, tak to myslím nemusím zdůrazňovat!
R. S.

.
Kdo je ten chlápek? A kdo je ta slečna?
Tento zvláštní název je umístěn nad příspěvkem z akce, která se konala o víkendu
od 18. do 20. června 2010 v Domě Setkání v malebné obci Dolní Albeřice ve východní
části Krkonoš. Tuto světovou premiéru připravilo chlapské hnutí, které již řadu let organizuje velice úspěšná setkání otce se synem.
Letos bude již 5. pokračování s rituálem přechodu
syna v muže. Paralelně běží každý rok další „kurzy“ od jedničky, takže začíná být vidět kus práce.
Již delší dobu bylo z velmi mnoha míst slyšet
přání uskutečnit podobné akce i pro otce a dceru.
Letos se podařilo poprvé tuto akci uskutečnit.
Dvojicím otec - dcera (věk 16-19 let) byla nabídnuta možnost strávit společně dva dny a prožit
snad i něco, nač v běhu normálních dní a známého prostředí není dostatečný prostor fyzický ani
časový. Zde bylo místo a čas pro to být spolu,
moci si říci, co jsme možná už dlouho chtěli,
možnost objevit něco, o čem jsme nevěděli
a třeba bychom měli, a nebo spolu třeba naprosto
jednoduše a v klidu jen pobýt. Důležitý byl společně strávený čas při, poměrně příjemných aktivitách…
Z prostorových i praktických důvodů se sešlo
18 dvojic. A podle závěrečného zhodnocení lze
říci, že akce se líbila tak, že je nejen zájem ji opakovat pro jiné, ale i vymyslet další pokračování,
podobně, jako je to u otce se synem.
Za sebe mohu říci, že je škoda, že i když mám
4 dcery, „stihla“ to už jen dcera nejmladší L. Prožili jsme velmi příjemné chvíle a přálo
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nám počasí, jak již na podobných akcích bývá - jak by také ne, když ho má ve své režii
Duch svatý! Paráda…
R. S.

.
Grygar a Ludvík v Petrovicích
V rámci Iniciativy pro naše kostelíky OSTROV přijali pozvání na sobotu
26. června 2010 do Petrovic astronom Jiří Grygar a písničkář Bedřich Ludvík. Připravili noční povídání a zpívání o nebesích pod nebeskou klenbou (petrovický
kostel sv. Mikuláše nemá střechu). Z Ústí byl vypraven i speciální autobus, který
„sbíral“ zájemce po obcích. Mimo Ostrov - iniciativa pro naše kostely se na přípravě podíleli další organizace: o. s. Středohoří sobě, nadace VIA, MAS Labské skály,
Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic. Účast byla až nečekaně velká.

U
Tento prostor – kostel bez střechy – jsme vybrali záměrně, neboť našimi hosty
byli astronom Jiří Grygar, který má, jak známo, ke hvězdám velmi blízko, a písničkář a dramaturg České televize Bedřich Ludvík, který má zase blízko k přírodě, což
prokázal jako spolutvůrce úspěšných místopisných seriálů o památných stromech,
pramenech řek či rozhlednách.
Hostitelem a patronem této akce byl Petrovický spolek pro obnovu a zachování
tradic. Jeho předsedkyně paní Ing. Jana Jirásková přítomné přivítala a pohovořila
o historii petrovického kostela. Jejímu povídání předcházelo tradiční zahájení Honzy Kvapila, který přítomným připomněl náplň Iniciativy Ostrov a navazujícího
projektu Naše živé kostelíky. Pozval na další akce, a sice na svatoprokopské poutní
setkání v Javorech, na Anenskou pouť v Tisé, kde bude koncert Miloše Boka a divadelní sekce občanského sdružení Středohoří sobě předvede svoji velmi úspěšnou
a mnohokrát reprízovanou divadelní frašku „O neplodnosti sv. Joáchyma a Anny“.
Dále připomněl plánovaný srpnový „kostelní letňáč“, kdy bude v Petrovicích promítnut celovečerní film o lidovém léčiteli Eleazarovi Kittelovi a hostem bude hlavní představitel filmového Kittela pravoslavný kněz Přemysl Ivan Hadrava.
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Poté se už rozezvučela kytara Bedřicha Ludvíka první písní „Rozhlédni se člověče“ ze seriálu o českých rozhlednách. Pan Ludvík v průběhu celého programu
zahrál písně i z dalších místopisných seriálů o památných stromech, o neznámých
pramenech našich známých řek, na závěr píseň „Na cestu domů.
Jiří Grygar přítomným v několika blocích, oddělených písněmi Bedřicha Ludvíka, poutavě vyprávěl o hvězdách, a tak
jsme se dozvěděli zajímavosti o hvězdách
naší sluneční soustavy, o Měsíci i o Slunci,
o dalekohledech, kterými se hvězdy pozorují
a mnoho dalšího. Prostor dostaly i zvídavé
dotazy, které Jiří Grygar zodpověděl s typickou „grygarovskou“ grácií a vtipem. Do našich domovů jsme se rozcházeli a rozjížděli
symbolicky v momentě, kdy se obloha nad
petrovickým kostelem pokryla hvězdami, a s
pocitem příjemně prožitého večera a části
noci. Ostatně, jak podotkl Jiří Grygar, v tento
den přišla noc nejpozději v celém roce.
Poděkování patří jak panu Grygarovi, tak panu Ludvíkovi, že přijali pozvání
a zavítali mezi nás, Petrovickým a dalším spoluorganizátorům za přípravu tohoto
nevšedního setkání. Tato akce byla spolufinancována Nadací VIA, které také tímto
vřele děkujeme.
JB a JK

U
Informace o kostele

V roce 1793 byl na vyvýšenině ve středu obce postaven nový barokní kostel,
zasvěcený sv. Mikuláši. Hlavní kamenný oltář měl po stranách dva sloupy, mezi
kterými se nacházely sochy sv. Petra a sv. Pavla. Střed vyplňoval obraz sv. Mikuláše, nad ním byla nástavba s obrazem
Nejsvětější Trojice s latinským nápisem
a zcela nahoře byly umístěny sochy
sv. Barbory a sv. Kateřiny. Klasicistní
křtitelnice pocházela z 18. století, kazatelna byla v roce 1894 vyměněna. Střechu kryl šindel, na patce byl devět stop
vysoký kamenný kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou byla k štítové stěně
přistavěna v roce 1904.
Během napoleonských válek sloužil kostel jako skladiště a lazaret. Zničeny
byly i varhany. Na poválečné obnově kostela se podílela široká veřejnost včetně
okolních obcí. Varhany postavili v roce 1818 bratří Fellerové z Libouchce, ze zrušeného kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti obdržel kostel lampy, svícny,
obrazy, mešní roucha a velkou dubovou skříň pro sakristii. Jistý Josef Schneider
věnoval obraz sv. Fabiána a sv. Sebastiána, továrníci Krieshce, Löbel, Schönbach
opatřili nové ciborium a věžní hodiny zakoupila obce.

Zprávy z farnosti 07/2010, ročník XV.

strana 7

Dìèín

-

Podmokly

Po neodborném stavebním zásahu ve vnitřním prostoru lodě kostela se 11. července 1988 v půl sedmé večer propadla střecha a kostel přestal sloužit svému účelu.
V roce 2007, u příležitosti oslav 655 let první písemné zmínky o obci Petrovice,
se začalo s využíváním otevřených kostelních prostor ke kulturním akcím. Tou
první byla výstava starých fotografií, která měla obrovský úspěch. Od tohoto roku
jsou v kostele pravidelně uváděny dětmi Základní školy v Petrovicích „Pašijové
hry“ a „ Živý Betlém“.
www.nockostelu.cz, www.maslabskeskaly.cz, ...

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Jaroslav Škarvada, Bohumil Svoboda
název:
Svedl jsi mě, Hospodine
z obsahu:

Kratinká úvodní poznámka – aby se čtenáři nelekli

&

Záměrem této knihy bylo zachytit prostřednictvím rozhovorů živý a plastický
obraz otce biskupa Jaroslava Škarvady, vynikajícího vypravěče a kazatele. Na
tomto místě je třeba zdůraznit slovo „rozhovory“ – to znamená, že šlo o jejich zaznamenání v hovorové podobě pokud možno s jejich originální svěžestí a šťavnatostí, aniž bychom ovšem upadli do slangu. Z hovorové formy logicky vyplynula
jistá uvolněnost větné stavby, která ji odlišuje od souvislého plynulého textu – nesporné novum v této tematické oblasti a v tomto okruhu osobností. Do jaké míry se
tento záměr podařilo úspěšně uskutečnit, musíme ponechat na laskavém čtenáři.
Otec biskup Škarvada však považuje za potřebné se tímto pro jistotu omluvit všem
těm, jimž prý neupravenost některých jeho vět půjde na nervy.
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 9:30 do 11:00 (K. Macoun). Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Farní rada
Zpráva z 5. zasedání Farní rady ze dne 13. června 2010
· Biřmování
Zjistit, zda je zájem o biřmování v podmokelské farnosti.
Příprava na sv. biřmování zatím probíhá v Jílovém.

· Noc kostelů
28. května 2010 proběhla „Noc kostelů“. Akce byla velmi
úspěšná a proto by bylo vhodné připravit na příští rok podrobnější program (např.
vystavit ornáty, vhodná by byla také přítomnost duchovního, na kostely v předstihu
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umístit upoutávky, na začátku akce nechat rozeznít zvony na všech kostelech, vydat
informace o historii církve na CD apod.)

· Latinská mše
Diskuse o možnosti sloužit mši svatou jednou měsíčně v latinském jazyce.

· Tři hlavní pilíře církve
Liturgie, evangelizace, charita.
zapsala Eva Pohořelá

Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 12. září 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
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.
1. srpna
5. září
Rok 2010
4. července
3. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
7. listopadu
5. prosince

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:00 15:00 16:45 Dolní Žleb
14:09 16:09 17:03 18:09
Čertova Voda 13:09 15:09 16:54 Čertova Voda 14:15 16:15 17:08 18:15
Dolní Žleb
13:15 15:15 17:00 Děčín hl. nádr. 14:24 16:24 17:18 18:24

U
· Malá Maruška jde za ruku s tatínkem po hřbitově. Chtějí navštívit babiččin
hrob. Se zájmem čte nápisy na náhrobcích: „Zde leží naše drahá, náš milovaný…“
Po chvíli se zeptá: „A tati, kde jsou vlastně pohřbeni zlí lidé?“
· V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel farář obálku
s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku bylo: „Ukradl jsem z kostela 100 korun.
Protože mě trápí svědomí, posílám vám tímto 20 korun zpět. Bude-li mě svědomí
trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami.“
· Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže…

Zprávy z farnosti 07/2010, ročník XV.
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2010

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden

19 304 Kč

2 036 Kč

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

7 038 Kč
7 234 Kč
0 Kč
6 290 Kč
0 Kč

1 447 Kč
1 773 Kč
0 Kč
2 642 Kč
0 Kč

12 873 Kč
2 150 Kč
2 636 Kč
2 950 Kč
594 Kč
0 Kč
2 200 Kč

Součet

39 866 Kč

7 898 Kč

23 403 Kč

Účel
Na pomoc Haiti
Na katolické školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění
Na Svatou zemi
Na bohoslovce

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Grilování na faře – V neděli 27. června odpoledne byla možnost zúčastnit se

F

F

F

F

F

F

grilování na farním dvoře. Takovéto akce jsou dobré k posezení, vzájemnému
pobavení - prostě ke sblížení farníků...
Pouť v Javorech – V sobotu 3. července budeme slavit na Javorech v kostele
sv. Prokopa (svátek má v neděli). Začátek pobožnosti slova je v 15:30. Odjezd
autobusu z autobusového nádraží ve 14:40.
Z pastoračního plánu naší diecéze na červenec – 1.-6. je v plánu 10. diecézní
pěší pouť mládeže; 11.-16. v Příchovcích Kurz animátorů; 17.-24. týdenní letní
kurz Manželských setkání 2010 v Litomyšli.
Svátek sv. Cyrila a Metoděje – Na svátek sv. Cyrila a Metoděje v pondělí
5. července 2010 budou v našem kostele mše svaté ráno v 7:00 a odpoledne
v 18:00.
Bohoslužba na Sněžníku – V sobotu 17. července 2010 oslavíme na Sněžníku
svátek Panny Marie Karmelské. Shromáždíme se v 15:00 před kaplí, kde bude
bohoslužba slova a pak se vydáme, průvodem k opravené kapličce při silnici.
Arcibiskupský seminář v Praze – má nové webové stránky. Můžete se na ně
podívat na adrese: www.seminar.cuni.cz nebo www.arcs.cuni.cz. Odkaz naleznete i na oblíbených stránkách naši farnosti. Na oplátku je umístěn banner našeho webu i na jejich stránkách.
Tyto a další informace – na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte
naše/vaše stránky!
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Biblický koutek
40. část
Otec. Otec stojí v centru podobenství o marnotratném synu. Je pozorný a citlivý
k oběma svým synům a klidně by kvůli nim podstoupil cokoli, jen aby respektoval
jejich rozhodnutí a jejich slova. Jestli je v podobenství někdo „marnotratný“, tedy
příliš velkodušný a štědrý, pak to není syn, který všechno utratil, ale právě milující
otec, jehož „marnotratná“ láska nezná hranice.
Prasata jsou známa jako „špinavá“ zvířata. Židé se jim až do dnešních dnů vyhýbají a nejedí ani jejich maso. Jejich přítomnost v podobenství zdůrazňuje, do jakých ponižujících podmínek se mladík dostal, když opustil dům svého otce.
Objetí. Obejmout někoho znamená dát mu najevo svou lásku, přijetí a radost,
která se zrodila ze setkání. Když otec objímá svého ztraceného syna, vyjadřuje tím
své odpuštění a opětovné bezpodmínečné přijetí do svého domu.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Želva Loudalka
7. Svatostánek

Milé děti, Loudalka si pamatuje tatínkovo vyprávění o tom, že na konci mše
svaté dostáváme všichni od Pána Ježíše důležitý úkol: nezapomenout na něj a všem
lidem ukazovat, jak je Pán Bůh dobrý. Včera se ale tatínka zeptala: „A když my
odejdeme z kostela a nemáme na Pána Ježíše zapomenout, jak to dělá Pán Ježíš?
On taky odejde z kostela a přijde tam zase až další neděli?“ Tatínek s maminkou se
upřímně zasmáli a řekli: „Kdepak, Loudalko, Pán Ježíš zůstává v kostelíčku stále.
Víš přece, že zůstává s námi v proměněném chlebu a ten proměněný chléb se ukládá do zvláštní skříňky, které říkáme svatostánek. Tam s námi Pán Ježíš zůstává
stále. Pořád na nás myslí, i když my lidé na něj často zapomeneme. Má nás stále
rád, i když my lidé na něj mnohdy nemyslíme.“
Nakonec Loudalka říká: „My máme strašně zapomnětlivého pana kostelníka,
vždycky zapomene zhasnout jedno světlo a ono pořád svítí. Je takové červené.“
A tatínek jí odpověděl: „Naopak, Loudalko, to světélko má stále svítit, protože nám
připomíná, že Pán Ježíš s námi ve svatostánku bydlí stále. Tomu světélku říkáme
věčné světlo. Vždycky když přijdeme do kostelíčka a vidíme to malé červené světýlko, víme, že ve svatostánku je přítomen Pán Ježíš a pěkně ho pozdravíme.“
„A jak? Dobrý den, Pane Ježíši? Není do divné?“ „Pána Ježíše můžeš pozdravit
svými vlastními a nejkrásnějšími slovy. Ale všichni ho ve svatostánku zdravíme
tím, že poklekneme na jedno koleno. Je to náš král a my se mu takto klaníme.“
„A tati, nebojí se Pán Ježíš, když je v kostele tak dlouho sám?“ „On tam sám
není, Loudalko! Především je s ním jeho Otec Bůh, jsou s ním i andělé a ani lidé ho
nechtějí nechat samotného. A proto i během dne můžeme přicházet do kostelíčka
a Pána Ježíše ve svatostánku navštívit, poklonit se mu a něco pěkného mu říci. Je to
moc krásná návštěva, navštívit Pána Ježíše.“ A tak se želvička těší, že až půjdou ve
městě kolem kostelíčka, že se na chviličku u Pána Ježíše zastaví.
(pokračování příště)
http://olomouc.op.cz/loud_mse_sv.htm
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Zamyšlení
Ne já, ale Kristus ve mně žije.
Pokaždé, když se na někoho usměješ, je to úkon lásky, dar tomu člověku, krásná věc. Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky. V životě nemůžeme
dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Když chceme, aby
lidé poselství o lásce slyšeli, musíme ho vyslat. Abychom uchovali lampu hořící,
musíme do ní stále přidávat olej. Nečekejte na to, až vás někdo povede, začněte
sami, člověk člověku. Svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je
tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti,
nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.
Nejhorší chudoba je osamělost a pocit, že nejste milováni. Nejhorší nemocí není
malomocenství nebo tuberkulóza, ale pocit, že člověk je nechtěný.
Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat. Paradox: když milujete až to bolí, pak
už to není bolest, ale jen víc lásky. Když je člověk nechtěný, nemilovaný, zanedbaný, všemi zapomenutý, to je větší hlad, větší chudoba, než když člověk nemá co
jíst. Aby láska byla pravá, nemusí být mimořádná. Je zapotřebí, abychom milovali
neúnavně.
Matka Tereza, převzato z www.kopretinka.cz

U
Noc kostelů
Po loňské premiéře v brněnské a plzeňské diecézi se letos konala Noc kostelů
na území celé republiky 28. května 2010 pod záštitou všech diecézních biskupů
a řady veřejných činitelů. Iniciativa má ekumenický rozměr a dává možnost nejširší
veřejnosti seznámit se zajímavou formou s kulturním a duchovním dědictvím sakrálních prostor. Letos možnosti využilo téměř 250 000 návštěvníků ve více než 400
církevních objektech.
…
Noc kostelů v litoměřické diecézi hodnotí její organizátoři jako velmi úspěšnou.
K projektu se přihlásilo 65 církevních objektů, z toho osm ještě v poslední den. Do
dnešního dne (1. 6. 2010) bylo zaznamenáno téměř osm a půl tisíce návštěvnických
vstupů, přičemž ještě nejsou k dispozici údaje ze všech míst.
Největší zájem byl o komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů
a předmětů spojené s výkladem i o koncerty. Návštěvníci přijímali tuto akci
s vděčností a hojně využívali možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostanou
(na kůry, do sakristií, do věží), oslovit přítomné kněze či zapálit si svíčku. Překvapením byla poměrně velká návštěvnost kostelů v malých obcích nebo v jinak zcela
běžně přístupných církevních objektech.
…
Krátce po úspěšné Noci kostelů 2010 již vyhlásili organizátoři v Rakousku termín pro Noc kostelů v příštím roce. Bude se konat v pátek 27. května 2011. V České republice proběhne již třetí ročník této akce.
TS ČBK
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Polsko má nového blahoslaveného
Beatifikace P. Jerzyho Popiełuszky, mučedníka pro křesťanskou víru z dob komunistické diktatury v Polsku, proběhlo v neděli 6. června 2010 ve Varšavě. Kaplan odborového svazu Solidarity (Solidarność) byl v říjnu roku 1984 brutálně zavražděn agenty tajné komunistické státní bezpečnosti.
TS ČBK

U
Rok kněží skončil
Svatý otec během mše svaté na svatopetrském náměstí na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (11. 6. 2010) zakončil Rok kněží. Slavnostní eucharistické bohoslužby se zúčastnilo přes 15 tisíc kněží z 91 zemí světa a 10 tisíc věřících laiků.
Kněží připutovali do Říma na Světové setkání kněží, kterým Kněžský rok v Římě
ve dnech 9.-11. června 2010 vyvrcholil.
RV Kathpress

U
XXI. Katolická charismatická konference
Pontifikální bohoslužbou ve středu 7. 7. 2010 v 19:00 v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, slavnostně
zahájí XXI. ročník Katolické charismatické konference (KCHK).
Letošní ročník Katolické charismatické konference proběhne v Brně ve dnech
7.-11. července 2010. Pavilon F brněnského výstaviště se tak již po čtvrté stane na
několik dnů útočištěm více než dvou tisícovek věřících, kteří přijedou do jihomoravské metropole, aby vyslechli přednášky i osobní svědectví, a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry i služby.
Nedílnou součástí programu bývá „dětská konference“, proto konferenci navštěvuje stále více rodin s dětmi. K dění na konferenci patří i kulturní nabídka - divadelní představení, koncerty apod.
Katolickou charismatickou konferenci organizuje v České republice od roku
1989 hnutí Katolické charismatické obnovy.
Jak uvádějí organizátoři konference na oficiálních stránkách, účast letos přislíbil
také francouzský kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i autor několika knih
z komunity Blahoslavenství.
TS ČBK

U
Děláte svou práci rád? - Ne - Tak proč to děláte?
Před více než deseti lety přišel do mé pracovny v Yale mladý muž. Představil se
jako Fred Bratman. Měl se mnou udělat interview do connecticutského vydání nedělních New York Times. Rozčiloval mě i fascinoval zároveň. Nezáleželo mu totiž
na tom, co dělal, přesto jsem poznal, že mám proti sobě člověka naplněného velkými osobními dary.
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Když mi asi půl hodiny kladl otázky, které zjevně ani jednoho z nás moc nezajímaly, bylo jasné, že interview se chýlí ke konci. Měl být napsán článek, který by
si pár lidí přečetlo a mělo by z toho nepatrný - pokud vůbec jaký - užitek. Oba jsme
to věděli a oba jsme cítili, že jsme mohli ten čas využít lépe.
Právě když se Fred chystal dát notes zpátky do aktovky a říci obvyklé „Děkuji
vám,“ podíval jsem se na něj zpříma a řekl jsem: „Povězte mi, děláte svou práci
rád?“ K mému překvapení bez váhání odpověděl: „Ne, vlastně ani ne, ale je to
moje zaměstnání.“ „Když se vám to nelíbí, tak proč to děláte?“ „Pro peníze samozřejmě,“ řekl, a pak, netázán, dodal: „Já sice skutečně rád píšu, ale dělat tyhle malé
noviny mě otravuje, protože při té omezené délce a předepsané formě nemohu pojednat o věci pořádně. Jak mám například udělat něco hlubšího o vás a o vašich
myšlenkách, když se to musí vejít do 750 slov? ... Ale co můžu dělat?... Nějak si
člověk musí vydělávat.“
V jeho slovech jsem zaslechl hněv i rezignaci.
Náhle mě napadlo, že Fred se už začíná vzdávat svých snů. Za jeho sarkasmem
a cynismem jsem cítil krásné srdce, které chtělo dávat, tvořit, žít plodný život...
Stali jsme se blízkými přáteli.
Henri J. M. Noumen, ukázka z knihy Život milovaných dětí

U
Moudrost
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru
každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost,
hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš...“
autor neznámý

U
Strach je i prospěšný
Strach prožívá každý člověk. Prožíval ho i Ježíš. I Ježíš prožíval chvíle, kdy byl
zděšený a před apoštoly to dal najevo. Jeho strach vyvrcholil před jeho ukřižováním, kdy se ze strachu potil krví. Strach je pro člověka ale v určitých situacích
i prospěšný. Pomáhá nám, abychom přežili. Brání nám například skočit pod vlak
nebo do ohně. Strach v nás vyvolává prozíravost a chrání nás, abychom nedělali
věci se zbytečným rizikem. Existují ale i formy strachu, které nás zotročují.

V Bibli stojí „Neboj se“ 365 krát
V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu. „Neboj se!“ říkal Bůh prorokům,
„Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii,
„Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po
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vzkříšení. Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v Bibli nacházejí? Je to velmi zajímavé! Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát, kolik má rok dní. Jakoby nám Bůh říkal neustále, den za dnem: „Nebojte se!“

Příběh o orlu a kuřatech
V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty
octlo mládě orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je kuřetem,
a tak jedlo stejné jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata a létalo také jen jako
kuřata, sotva do výšky plotu. Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel. Podívalo se do výšky a zatoužilo být orlem. Přepadla ho
velká sklíčenost, protože bylo jen kuřetem. Ale orel na orlí mládě pohlédl a zavolal
na něj: „Vzlétni! Roztáhni křídla a leť! Vždyť ty jsi orel!“ Ale malý orel opověděl:
„Ne, ne, já jsem kuře.“ A zůstal zarmoucený, obrátil se a odešel za kuřaty. Tak celý
svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem. Nikdy si neuvědomil, že orlem
byl.
Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly. Vložil do nás srdce orla.
V každém z nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme. Proč? Protože
máme strach. Strach, který nás zdržuje od něčeho, co bychom mohli udělat.
Elias Vella: Ježíš – lékař těla i duše

U
· Zvoní mobil v posilovně, zvedne jej funící muž: “Prosím.“ „Ahoj, miláčku, jsi
v posilovně?“ ptá se žena. „Ano, jsem, co potřebuješ?“ odpoví muž otráveným hlasem. „Tak to je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich, jak stál šedesát tisíc,
tak jej zlevnili na čtyřicet. Že si jej můžu koupit?“ škemrá žena. „Ale jo.“ „Tak to
je super, ty jsi dnes tak zlatý! Tak čau,“ zaševelí sladkým hláskem žena a zavěsí
telefon. Muž v posilovně zavěsí také a se zvednutým telefonem nad hlavou zakřičí:
„Chlapi, nevíte, čí je to mobil?“
· Backerovo pravidlo: Neživé objekty se z vědeckého hlediska dělí do tří základních skupin: ty, které nefungují, ty, které jsou poruchové, a ty, které se věčně
ztrácejí.

U
Slavnosti a svátky
3.
5.
23.

7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

U
Výroční dny biskupů
1.
5.
10.

7. Mons. Hrdlička
7. Mons. Esterka
7. Mons. Radkovský

kněžské svěcení (1972)
jmenován tit. biskupem (1999)
převzetí diecéze (1993)
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Dìèín

-

Podmokly

Hezké zážitky o prázdninách a dovolených!

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

18:00

+/

Bynov*/

+/ Přes letní období (duben - říjen) jsou večerní mše svaté od 18:00
*/ Přes letní období (květen - září) jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském
domově, vždy od 18:00

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. 07. 2010, před 1. neděli v srpnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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