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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.

ZÁŘÍ
1.
2.
3.

Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový společenský pokrok.
Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám a konfliktům, jimiž stále krvácí náš svět.
Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k osvědčeným mravním hodnotám.
texty byly převzaty z http://www.modlitba.net/

U
Sledujme cestu Svatého otce
Papež Benedikt XVI. podnikne ve dnech 16.-19. září 2010 apoštolskou cestu do
Velké Británie.

Čtvrtek 16. září
08:10 odlet z římského letiště Ciampino do Edingurgu
10:30 oficiální přivítání na mezinárodním letišti v Edingurgu
11:00 uvítací ceremonie v královském paláci Holyroodhouse v Edinburgu; přijetí u královny Spojeného království Alžběty II. v královském paláci Holyroodhouse
11:40 setkání s veřejnými činiteli v parku královského paláce Holyroodhouse; promluva Svatého otce
13:00 oběd s papežským doprovodem na arcibiskupství v Edinburgu
17:15 mše svatá v Bellahouston Park v Glasgow; homilie Svatého otce
20:00 odlet z mezinárodního letiště v Glasgow do Londýna
21:25 přistání na mezinárodním letišti Heathrow v Londýně

Pátek 17. září
08:00 soukromá mše svatá v kapli apoštolské nunciatury ve Wimbledonu
10:00 setkání se světem katolické výchovy v kapli a na hřišti St Mary’s
University College v Twickenhamu; pozdrav a promluva Svatého
otce
11:30 setkání s představiteli jiných náboženství ve Waldegrave Drawing
Roomv St Mary’s University College; promluva Svatého otce
16:00 přijetí u arcibiskupa z Canterbury v Lambeth Palace; promluva
Svatého otce
17:00 setkání se zástupci občanské společnosti, akademické obce, kulturního a podnikatelského světa; diplomatickým sborem a náboženskými představiteli ve Westminster Hall; promluva Svatého otce
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18:15 ekumenická bohoslužba ve Westminsterském opatství; promluva
Svatého otce

Sobota 18. září
09:00
09:20
09:30
10:00

setkání s premiérem na arcibiskupství ve Westminsteru
setkání s vicepremiérem na arcibiskupství ve Westminsteru
setkání s představiteli opozice na arcibiskupství ve Westminsteru
mše svatá v katedrále ve Westminsteru; homilie a pozdrav Svatého
otce
17:30 návštěva domova pro seniory v St Peter’s Residence v londýnské
části Lambeth; promluva Svatého otce
18:15 modlitební bdění za blahořečení kardinála Johna Henryho Newmana v Hyde Parku ve Westminsteru; promluva Svatého otce

Neděle 19. září
08:00
08:45
09:30
10:00

13:10
13:45

16:45
18:15
18:45
22:30

rozloučení na apoštolské nunciatuře ve Wimbledonu
odlet helikoptérou z Wimbledon Parku do Birminghamu
přistání v blízkosti Cofton Park v Birminghamu
mše svatá s blahořečením kardinála Johna Henryho Newmana
v Cofton Parku v Birminghamu; homilie a pozdrav Svatého otce;
modlitba Anděl Páně; promluva Svatého otce
soukromá návštěva oratoria sv. Filipa Neriho v Edggastonu
oběd s biskupy Anglie, Walesu, Skotska a se členy papežského doprovodu v refektáři Francis Martin House v Oscott College v Birminghamu
setkání s biskupy Anglie, Walesu a Skotska v kapli Francis Martin
House v Oscott College v Birminghamu; promluva Svatého otce
závěrečná ceremonie na letišti v Birminghamu; promluva Svatého
otce
odlet z letiště v Birminghamu do Říma
přistání na letišti Ciampino v Římě
Tiskové středisko České biskupské konference

U
Z naší farnosti
Není to poprvé, kdy se zmiňuji o tom, že základem farního časopisu jsou akce, dění,
radosti a starosti z vlastní farnosti. Když to budeme aplikovat na náš případ, dá se napsat, že by se zde měl odrážet život křesťanů z našeho města Děčína a dalších přilehlých obcí, které jsou z děčínských dvou farností spravovány.
Pokud si čte náš časopis někdo na druhé půlce světa (a těch lidí není málo), co se asi
tak o naší farnosti dozví?
V dnešní době máme nadbytek informací, dokonce tolik, že nás to nejen zmáhá, ale
mnohdy i zdravotně ničí. Vliv to má i na naše vztahy, na návyky. I když je nezbytné
sledovat dění kolem nás (nebýt kdesi „stranou“), tak je ale také potřeba nést určitou tra-
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dici, hodnoty, které byly před námi vytvořeny, ukázaly se být dobrými, pro člověka
prospěšnými. Stojí to ale trochu námahy. Pohodlnější je konzumovat, jistě. Pokud se ale
jen zběžně zamyslíme („dovolí-li“ nám to hektická doba…), můžeme lehce domyslet,
kam se ženeme, kde asi skončíme. Nebudeme v tom případě první a obávám se ani poslední. Platí docela trefně lidové rčení, že je třeba si nejprve nabít hubu, než se nám
„rozsvítí“ v hlavě. Někdy bohužel nepomůže ani to J.
Tedy máme tolik informací o dění křesťanů v našem okolí, že tento časopis je vlastně již nadbytečný, nepotřebný? A nebo si jej sice rádi přečteme, ale nedomyslíme, jak
se asi dává vůbec dohromady? Nechybí nám, že se v něm vyskytuje opravdu něco „od
nás“ tak sporadicky? Či jsme přímo naštvaní, když nám „někdo“ připomene, že bychom
se také mohli účastnit jeho tvorby?
Závěr. Rád bych zde uváděl příspěvky z našeho života. Ty příspěvky musí pramenit
z nás, nikdo je za nás nenapíše, nepřevypráví. Zde je ale možno je uveřejnit. Seznámit
druhé s našimi zkušenostmi, radostmi i starostmi.
R. S. (obdobně již před rokem, viz ZzF 2009-09)

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Jaro Křivohlavý (v rozhovoru s A. Palánem)
název:
Dvě lásky
z obsahu: výňatky z knihy

z kapitoly 7. Československý ústav práce
„Naše poznatky byly přijaty nejen do československých, ale i celosvětových norem. Ve fabrice vede například spousta různých potrubí. Ptali jsme se, co v nich je.
Zdaleka ne každý pracovník to věděl. Že by vedl stlačený vzduch v téhle trubce?
Ne, to bude spíš plyn. Nebo že by to byl přívod vody? Proč by to nemohlo být
označeno barvami? napadlo nás. Když tedy dnes vidíte žlutě natřenou trubku, víte,
že v ní vede plyn. A je to tak nejen v celé republice, ale dokonce v celém světě.
F

&

Co třeba ty žluté čáry na prvním a posledním schodu?
Ty jsou také „naše“. Vždyť právě první a poslední schod nejsnáze unikne pozornosti. Na nich se nejčastěji něco stane. Když jsem přijel na univerzitu v jihokorejském Soulu, měli tam schody barevně označené podle naší normy, stejně jako
v Los Angeles na UCLA.
Jak se vám z komunistického Československa podařilo proniknout se svými barevnými nápady do světa?
O všem, co jsme dělali, jsem se snažil dát vědět do odborného tisku. Narazil
jsem na jednoho pracovníka československého normalizačního úřadu, který ty práce znal. Vyzval mě, abych z nich vypracoval návrh technické normy. Udělal jsem
to podle jeho návodu, dal tomu název bezpečnostní barvy. Návrh začala projednávat jedna komise, druhá komise, pátá komise… A objevily se problémy: Jak si dovolujeme označovat tlačítko Stop červenou barvou? Červená nás přece vede kupředu ke šťastné komunistické budoucnosti, a my pomocí ní najednou zastavujeme
stroje! Nakonec snad pomohlo, že červená znamená Stop i na semaforech a naše
norma začala konečně platit. Hlášení o nově přijatých normách se posílá každým
strana 4
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rokem do Ženevy. Přeložili jsme ji do angličtiny a začali projednávat, jestli by nemohla platit celosvětově. Do Ženevy jezdili bezpečnostní technici a průmyslníci ze
všech končin světa a my jsme jim měli náš záměr vysvětlit. K tomu bylo zapotřebí
znát jazyky. Já je uměl, a tak – ačkoliv jsem nebyl politicky spolehlivý - poslali do
Švýcarska mě. Nebylo to zcela bezproblémové. Narazili jsme například na stanovisko, že oranžová nemůže označovat nebezpečí, protože v Indii je oranžová barvou života. Vedli jsme řadu jednání v Haagu, v Londýně, v Miláně, dokonce i do
Prahy jsme své kolegy z celého světa pozvali. Nakonec přece jen celosvětově platná norma ISO TC 80 vyšla. Významy barev týkajících se bezpečnosti práce jsou na
celém světě stejné.“
F z kapitoly 15. Předávání důvěry

„V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění
případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Na základě laboratorních pokusů psychologové zjistili zajímavé souvislosti mezi odpouštěním
a činností imunobiologického aparátu. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují („mstí“) na vlastním organismu. Lze to sledovat na imunobiologické reakci. Podstatné na těchto pracích je, že
to nejsou žádné „duchozpytné úvahy“, ale výsledky laboratorních studií prověřované klasickým statistickým aparátem průkazu signifikace rozdílů výsledků.“
„Když jsme s manželkou začali žít po vojně každodenně, vytvořili jsme si takový systém. Vyšli jsme si například občas na procházku a při ní jsme jeden druhému
řekli tři věci, které bychom si přáli, aby se v jednání toho druhého změnily. Nechtěli jsme o tom v tu chvíli diskutovat, jen si tu informaci předat, aby o ní mohl
druhý přemýšlet. Týkalo se to často drobností, jako že jednomu nechutná, když
druhý tolik sladí rajská jablíčka. Jindy se to týkalo i těch nejintimnějších detailů
v manželském soužití.
Stále se takto procházíte?
Procházíme, je to ohromná věc. Vyjasňuje to vzájemné postoje a posiluje vzájemný vztah. Po těch letech mám dojem, že se nám mnohé mušky podařilo vychytat. Tento druh procházek je vzácnější a vzácnější. Kdybych měl charakterizovat
náš vzájemný poměr, tak je to oboustranný respekt. Mám velkou úctu ke své manželce, celý život nevycházím z údivu, jak různé záležitosti moudře a dobře vidí
a řeší. A musím dodat: tohle bych já nedokázal. Musel jsem si uvědomit, že pro to,
aby druhý mohl mít ke mně úctu, musím já sám úctyhodně žít, něco úctyhodného
dělat. Podobně je tomu i s důvěrou. Tu manželce nemohu přikázat. Musím žít
a jednat důvěryhodně, aby ke mně mohla mít důvěru. A to není otázka jednoho jediného okamžiku. Důvěryhodně a úctyhodně je třeba žít každý den, ba každou minutu, aby to přinášelo ovoce.
Když se procházíme, pořád se ještě při tom držíme za ruce. Kolikrát jsem měl
dojem, že mi to pomohlo víc než všechno to přemýšlení a psaní o manželství. Držet
se za ruce je vyjádřením toho, že patříme k sobě a jsme za to oba vděčni.“
„S rozbitými manželstvími se setkávám nejen jako psycholog, ale i jako křesťan
věnující se pastýřské péči. Modlím se za taková manželství a děkuji Pánu Bohu za
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to, že jsem tím nemusel projít. Jedním dechem bych ale měl dodat, že na manželství je potřeba soustavně pracovat. Je to, jako když stavíte dům. Je to dřina. A když
už je postavený, je nutné ho udržovat a opravovat. Každý, kdo bydlí v domku, to
zná, každý, kdo je ženatý, to ví nebo by vědět měl.“
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
Farní rada měla prázdniny!
Setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. 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.
Rok 2010
5. září
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
strana 6

Zprávy z farnosti 09/2010, ročník XV.

Dìèín

-

Podmokly

Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2010

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

19 304 Kč

2 036 Kč

7 038 Kč
7 234 Kč
9 358 Kč
6 290 Kč
7 277 Kč
5 192 Kč
0 Kč
0 Kč

1 447 Kč
1 773 Kč
1 914 Kč
2 642 Kč
1 658 Kč
1 013 Kč
0 Kč
0 Kč

Říjen

0 Kč

0 Kč

Listopad
Prosinec

0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

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

61 693 Kč

12 483 Kč

23 403 Kč

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

Součet

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 Pouť Chabařovice – Byli jste někdy v Chabařovicích? A na pouti? Jsme na ní

nyní zváni! Neděle 5. září 2010, více: http://faratrm.naseveru.info/akce1.htm.
F Pouť Trmice – Na stránce http://faratrm.naseveru.info/akce1.htm se dozvíme

F
F
F
F

více i o druhé pouti, na kterou jsme rovněž zváni. Bude se konat v sobotu a neděli 10.-12. září 2010. Nenechte si ujít, zvláště pokud máte rádi procesí…
Diecézní pouť rodin – 11. září 2010, Bohosudov, začátek mše svaté v 10:00.
Netradiční duchovní cvičení pro muže – 11.-15. září 2010, Nesměř.
Víkend pro otce se synem I – 17.-19. září 2010, Běleč.
Zájezd na Sázavu – V sobotu 25. září 2010 je plánován odjezd z Husova náměstí v 7:00, mše svatá na Sázavě od 11:00. Předpokládaný návrat kolem
19:00. Pojede se autobusem - buď od Nativity (minibus pro 17 lidí + další auto
pro 7 lidí), anebo velkým autobusem (v případě většího zájmu). Cena 100 Kč na
osobu.
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F Svátek sv. Václava – V úterý 28. září 2010 oslavíme svátek sv. Václav mší

svatou v 17:00.
F Tyto a další informace – na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte

naše/vaše stránky!

U
Biblický koutek
42. část
Marta a Marie. Lazarovy sestry měly každá úplně jiný charakter. Marie byla
přemýšlivá a usebraná, Marta byla naopak dynamický a rozhodný typ. V obou se
ale projevovala tvář lásky, kterou přijaly Ježíšův příchod: Marie mu naslouchala,
Marta se pustila do „tisíce“ příprav.
Betánie. Malá vesnička, která dodnes stojí několik kilometrů od Jeruzaléma. Je
známá jako „město přátelství“ a „dům přijetí“. Pro Ježíše a jeho učedníky byl dům
Marty, Marie a Lazara důležitým útočištěm během jejich hlásání v Jeruzalémě.
Sláva Boží. Tímto spojením se označuje velké Boží zjevení. V příběhu o Lazarovi se projevuje jasným způsobem, když poráží sílu smrti více než čtyři dny po
pohřbu. Mnoho Židů po tomto zázraku v Ježíše uvěřilo.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Diecézní pouť rodin
Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického a Biskupské gymnázium
Bohosudov pořádají v sobotu 11. září 2010 v Bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově (7 km od Teplic) Pouť rodin. Zahájení v 10:00.
To nejdůležitější, co v životě máme, jsou vztahy s druhými lidmi a s Bohem.
Vztahy prožíváme nejčastěji ve své rodině a na té nám nejvíce záleží. Spojme se
v Bohosudově v této myšlence.
Mši svatou hudebně doprovází trnovanská rytmická kapela.
Na zahradě gymnázia bude možnost posedět s přáteli, opéci vuřty, pro děti budou připraveny hry. Přijďte strávit příjemný čas s přáteli a ostatními rodinami do
malebného poutního místa pod Krušnými horami.
Bohosudov a Krupka jsou výletní místa s mnoha historickými památkami, které
můžete s dětmi navštívit. Mezi ně patří gotický hrad Krupka s vyhlídkou a možností oběda, gotická prohlídková štola Starý Martin, městské muzeum s bohatou
hornickou tradicí a exponáty, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Anny,
kaple sv. Wolfganga na Komáří Vížce, kam můžete z města dojet lanovkou.
Na všechny poutníky se těší Iva a František Růžičkovi – Centrum pro rodinu
www.centrumprorodinu.cz

U
· Veverka najde tři oříšky. Rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý, vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí, vypadnou diamantové šaty.
„Hmm… Já se kvůli pitomé pohádce ani nenažeru.“
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Vyjádření představitelů litoměřické diecéze
Místo posledního odpočinku nedávno zesnulého emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla na Městském hřbitově v Litoměřicích zneuctil zloděj. Událost
šetří Policie ČR.
„Nejedná se jen o vykradení hrobky biskupa, ale i o zásah a zneuctění svatého
místa, kterým každý hřbitov je, což uznávají i lidé víře v Boha zatím vzdálení. Zem
hřbitova, svatého pole, je „zavlažována“ slzami truchlících pozůstalých, ale nyní
i slzami těch, kterých se bolestně dotýká zneuctění mrtvé lidské schránky biskupa,
který navíc vždy všechno, co měl, rozdal. To poslední, co měl, byl pektorál na hrudi a prsten na ruce… Zlovolnost některých jedinců, žijících mezi námi, nás vybízí
k úpěnlivým modlitbám, třeba zase i se slzami v očích, za jejich obrácení. Naštěstí,
duši zemřelému nikdy nikdo ukrást nemůže,“ uvedl litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant.
„Jsem v těchto dnech v zahraničí, takže jsem se o tomto zlém skutku dozvěděl
zprostředkovaně. Myslím si, že nejde ani tolik o ztrátu těch či oněch předmětů, jako
spíše o znesvěcení hrobu, a to hrobu biskupa. Je tomu podobně jako s každou krádeží; velmi často mnohem více bolí pošlapání lidské důstojnosti než ztráta nějakých
věcí. V tomto případě jde o ještě horší čin - jde o pošlapání důstojnosti biskupa,
člověka, který svým životem a službou, kterou vykonával, ukazoval cestu k důstojnosti každé lidské osoby coby Božího dítěte. A potom - jde o mrtvého, který se
nemůže bránit. Nechtěl bych být na místě toho, který to udělal, až mu dojde, co
spáchal. Zabránit se tomu dalo asi tak, jako u každého jiného hrobu na veřejném
hřbitově…“ napsal generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.
Tiskové středisko České biskupské konference, 9. 7. 2010

U
Máte kolem sebe malé děti?
Rodiče, babičky a dědové, taky tety a strýcové i kmotři a kmotřenky, pokud
máte počítač, připojení na Internet a máte kolem sebe děti, zkuste kliknout např. na
následující odkaz, myslím, že to nebude ztracený čas ani pro vás, ani pro děti (určitě lépe strávený než poslat dítě hrát počítačové hry, koukat na video,…):
http://www.vira.cz/katalog/katalog.php?hkat=26

U
Světové dny mládeže 2011 - Madrid
Ve španělském Madridu se ve dnech 16.-21. srpna 2011 bude konat již
26. světové setkání mládeže, jehož mottem jsou slova Svatého Pavla „V Ježíši
Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy a pevně se držte víry“.
On-line registrace na webových stránkách www.madrid11.com byla spuštěna
1. července 2010 a prvním přihlášeným byl Svatý otec. Registrovat se je možné
kdykoli a odkudkoli na internetových stránkách Světového setkání v pěti jazycích:
španělsky, anglicky, francouzsky, italsky a polsky. K dispozici je i telefonní linka
v angličtině a španělštině. Přihlásit se mohou jednotlivci, skupiny, veřejní činitelé
a novináři. Všechny druhy registrace zahrnují pojištění proti nehodám, hromadnou
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dopravu během akce, baťůžek s tričkem a kloboučkem, průvodce Madridem a texty
k obřadům, vstup zdarma na všechny kulturní akce a přednostní vstup do zón vyhrazených pro hlavní bohoslužby.
Sekce pro mládež České biskupské konference v současné době připravuje
společnou registraci mladých z České republiky na Světový den mládeže. Elektronická přihláška pro registraci jednotlivců přes Sekci pro mládež ČBK bude spuštěna během prázdnin. Při přihlášení přímo na stránkách http://www.madrid11.com/
nebude možné využít nabídky společné dopravy, organizace ubytování a tzv.
„předprogramů“ (Dní v diecézích) s českou skupinou, proto Sekce pro mládež
ČBK doporučuje společnou registraci.
„Registrace je důležitá. Potřebujeme vědět, kolik lidí přijede, abychom mohli
zajistit ubytování, stravu i prostor pro Festival mládeže,“ řekl generální koordinátor
Světového dne mládeže a madridský světící biskup Mons. César Franco. Organizátoři zatím zaznamenali zájem o mezinárodního setkání mládeže od 120 tisíc mladých z Itálie, 70 tisíc z Francie, 50 tisíc z Polska a 25 tisíc ze Severní Ameriky.
Celkem očekávají účast přibližně 600 tisíc účastníků.

U
„Logo Světových dní mládeže (World Youth Days - WYD) v Madridu 2011,
symbolizuje mládež z celého světa, která se sjednocuje, aby společně s papežem
Benediktem XVI. slavila svoji víru pod křížem a vytvářela korunu Panny Marie
Almudenské, patronky Madridu. V koruně je možné rozpoznat
písmeno „M“ – symbol Panny Marie a též počáteční písmeno
Madridu, místa setkání,“ řekl o logu jeho autor José Gil Nogués Villén. Kříž, symbol křesťanství, je vyzdvižen nad celé
setkání papeže s mladými. Ti vydávají svědectví o mottu Světových dní mládeže: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2, 7).
Logo WYD je samo o sobě katechezí, příležitostí k evangelizaci: Panna Maria,
Matka Boží a všech lidí je rychlou a spolehlivou cestou ke Kristu. Mladí lidé mají
v Mariině víře příklad a vzor, jak dosáhnout Krista a splnit primární cíl WYD –
hlásat světu Jeho poselství.
Grafika loga je tvořena spontánními, ale pevnými tahy - jako mládež 21. století.
Vyjadřuje blízkost, přívětivost, otevřenost, radost, nenucenost a pozitivnost. Použitá škála teplých barev (červená, oranžová a žlutá) vyzařují nezaměnitelné teplo
a horko, znázorňují identitu města Madridu i celého Španělska. Tyto barvy taky odráží „boží horkost“ trojjediné lásky.
Autorem loga je grafický designér, José Gil Nogués Villén z Valencie (1971),
který pracuje v Madridu a Oviedu. Je novinářem a designérem, který se specializuje na strategický design značek a typografie a kromě jiného je vydavatelem časopisu El Tipo, typografické experimenty.
Pro logo WYD Madrid 2011 autor použil písmo „Klavika“, které navrhl Eric
Olson v roce 2004. Je to moderní a zároveň střídmý styl písma, které je široce používané a dobře čitelné v nejrůznějších druzích tiskovin či elektronicky vydávaných
mediích.
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Na vznik loga bylo vypsáno výběrové řízení omezené na profesionální grafické
designéry působící ve Španělsku. Cílem konkurzu bylo získat logo Světových dní
mládeže Madrid 2011 s použitím pro nejrůznější komunikační kanály a vytvoření
grafického manuálu. Grafické návrhy musely splňovat tato kritéria: být originální
a doposud nezveřejněné, obsahovat iniciály WYD 2011, odrážet křesťanský charakter setkání, obsahovat kříž nebo jiný jasný a nezaměnitelný tvar odkazující na
tento symbol a nějakým způsobem reprezentovat město Madrid.
Tiskové středisko České biskupské konference

U
· V jednom kostele měli pamětní knihu, která byla na stolku u vchodu a návštěvníci do ní kromě jména rádi psali i poznámky. Jednou se tam objevil zápis:
„Váš kostel je pěkný, ale moje dívka je hezčí!“ Místnímu duchovnímu správci to
nedalo a připsal tam: „Počkej, až bude tvoje dívka tak stará, jako náš kostel!“
· Povídá velitel vojákovi: „Věříte na posmrtný život?“ „Nevěřím.“ „Tak to tedy
budete muset. Ten strýc, kterému jste byl minulý týden na pohřbu, vás přišel navštívit a čeká před bránou.“

U
Slavnosti a svátky
8.
14.
20.
21.
28.
29.

9.
9.
9.
9.
9.

Svátek Narození Panny Marie
Svátek Povýšení svatého kříže
Svátek Výročí zasvěcení katedrály v Litoměřicích
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

U
Významné dny
8.
16.
21.
26.
27.

9.
9.
9.
9.
9.

Mezinárodní den gramotnosti
Den církevních škol
Mezinárodní den míru
Mezinárodní den neslyšících
Den Charity

U
Výroční dny biskupů
11.
14.
21.
24.
25.
26.

9.
9.
9.
9.
9.
9.

Mons. Esterka
Mons. Škarvada (†)
Mons. Malý
Mons. Otčenášek
Mons. Paďour
Mons. Duka

biskupské svěcení (1999)
narození (1924)
narození (1950) - 60. výročí
jmenován arcibiskupem (1998)
jmenován diecézním biskupem (2002)
biskupské svěcení (1998)
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9. Mons. Graubner
9. Mons. Malý

jmenován arcibiskupem (1992)
svátek

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý 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
každý pátek od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer
18. v měsíci v 18:00 - 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 26. 09. 2010, před 1. neděli v říjnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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