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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.

ŘÍJEN
1.
2.

3.

Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle
evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat
Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu
celého lidstva.
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to
v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pro chytré hlavy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolik rýh je na dlouhohrající desce?
Maminka má sedm dětí. Polovina z nich jsou chlapci. Jak je to možné?
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je
sladká.
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré
vlasy. Jak je to možné?
Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu
je synem mého otce. Kdo je na obrazu?
Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu sestru. Kolik členů má rodina?
Kamarád, 2008-10 (řešení naleznete i v tomto čísle)

U
Zážitek v Kamenické Stráni
V sobotu 28. srpna jsme jeli s otcem Františkem do osady Kamenická Stráň na
vysvěcení znovu obnoveného kříže. Byli jsme trochu nejistí kvůli počasí, protože to
bylo v deštivých dnech, ale spoléhali jsme na Pána Boha. Za Růžovou jsme jeli
směrem na Kamenickou Stráň, tam pak jsme přejeli z asfaltované cesty na polní
a jeli loukou na místo konání. Veliký prostý kříž, vytvořený ze dvou kmenů jedné
borovice, kterou před nějakým časem vysušil blesk, nás již z dálky vítal na strmé
stráni. Před námi už stálo auto pana Miloše Boka, který nás radostně pozdravil.
Vyložili jsme přinesená zavazadla a nesli je vzhůru ke kříži. Tam byl pod křížem
připravený malý oltáříček, vytvořený z kmene a kamenného kvádru o rozměrech
asi půl metru krát půl metru, přikrytý bílým ubrouskem. Z přinesených tašek a kufstrana 2
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rů jsme vyložili všechno, co je potřeba ke mši svaté. Jelikož na tak malý oltář se
vše nevešlo, za přídavný stolek (abak se správně jmenuje) posloužila bílá židle.
Přijel i P. Martin Duchoslav ze Sázavy, který v té době pobýval se svými farníky na
faře v Bělé, a koncelebroval s otcem Františkem. Také ministrant se objevil, takže
vše bylo opravdu slavnostní, jen kadidlo chybělo. Mezitím napravo od kříže trochu
výše byl čilý ruch. Miloš Vavřička přivezl harmonium ze zámku a s muži budovali
dřevěné podium, aby ve svahu mělo harmonium na čem stát. Za ním se formoval
sbor asi 30 dětí z Ústeckého dětského sboru. Několik metrů od tohoto všeho dění se
shromažďovali příchozí. Když bylo vše připraveno, mohlo se v 14:15 začít.
Na začátku nás přivítal pan Miloš Bok, pak otec František posvětil kříž a začala
mše svatá. Slunce svítilo, ale nalevo na obloze se objevily černé mraky. Blížily se
stále více a při kázání začalo pršet a to tak, že museli přiběhnout pomocníci s deštníky i s igelitovou plachtou nad harmoniem a varhaníkem. Ale Bohu díky, byla to
jen přeprška a při přímluvách již déšť ustal a při svatém přijímání již zase zářilo
a hřálo slunce. Nejen krásné skladby skladatele Miloše Boka (Missa brevis Es dur
a další díla), zpívané dětmi a jím na harmoniu doprovázené, ale i výhled na protější
Růžovský vrch, krásná příroda kolem, pobíhající malé děti, jež si kousek od oltáře
mohly trhat ostružiny, asi 6 psů, kteří vše se zájmem sledovali a vůbec nevyrušovali, příznivé počasí, vše vytvářelo nádhernou harmonii. Nevím přesně, ale kromě
účinkujících, mohlo nás být tak kolem šedesáti lidí. Celá mše svatá byla opravdu
mimořádný zážitek. Přemýšlela jsem, co na mne tak zapůsobilo. Zřejmě ne jen toto
vnější dění, nýbrž to, co nebylo vidět, ale stálo za tím: nadšení několika málo lidí,
kteří vše iniciovali, připravili s nemalým nasazením. V místech, kde byl přerván
v minulosti duchovní život, nyní povstává život nový. A to je nemalý zážitek.
Marie Jirásková

.
Nesměř 2010
Poslední léta je stále víc slyšet o chlapech a jejich aktivitách. Dočtete se o nich
v novinách, dozvíte se v rozhlase i televizi a samo sebou na Internetu. Jeden z takových článků následuje za tímto příspěvkem.
Osobně jsem se zúčastnil několika chlapských akcí, regionálních i celostátních
a vždy s mimořádným zážitkem a posílením. Je to jen několik dní, co jsem prožíval
požehnaný čas ve velmi zajímavé krajině řeky Oslavy v okolí Eliášovy myslivny.
Nacházejí se tam balvany, které patří k nejstarším v Evropě a pamatují ještě Zemi
bez živočichů. Proto není divu,
že již jen samotné místo má své
kouzlo...
V tomto prostředí se letos již
posedmé konaly neobvyklé exercicie, zaměřené výlučně na muže. Doporučovány jsou pro
účastníky středního věku, ale
velice silné zážitky si odnesou
i starší muži. O celé náplni, ritu-
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álech nelze mnoho napsat, vše je nutno osobně postupně prožít.
Měl jsem možnost doprovázet nově iniciované muže v jejich závěrečných rituálech, stát při nich, slavit s nimi, ale prožít i další celý den v samotě nádherné přírody a připomenout si místa důvěrně známá z minulých let...

To ale nebylo vše. Následovaly tři dny, určené pro dříve iniciované muže, ve
kterých jsme měli možnost pokračovat v práci na sobě, prohloubit mužskou spiritualitu, zastavit se nad úryvky z Bible s naprosto neotřelým výkladem, zamyslet se
nad svým životem, sdílení se s ostatními účastníky... Opravdu to nezapomenutelné
chvíle, jiný svět!
Ke konci tohoto čísla ZzF uvádím text přihlášky na jednu z chlapských akcí
Chlapů ze severu, které se může zúčastnit každý. Jsou organizovány dvakrát do roka a na různých místech. Právě na podobných setkáních se muži dozvědí nejen více, ale atmosféra je obvykle osloví tak, že se začínají pravidelně scházet a na sobě
pracovat. Možností
pravidelných
setkávání
(obvykle měsíčně) je několik
a vznikají v místech, kde se více
chlapů na tom
dohodne.
Také
v tomto čísle jsou
uvedena
data
a místa nejbližších
setkání
Chlapů ze severu.
To ale zdaleka není vše. Jsou
pořádány velice
strana 4
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kvalitní víkendy otce se svým synem a letos poprvé i otce se svou dcerou.
Tedy chlapy, kde jste? Přijďte a uvidíte, že se nejedná o ztracený čas. Naopak,
je to obrovský přínos nejen pro samotného muže, ale i pro jeho rodinu, jeho manželku!
text i foto R. S.

.
·
„Dědo, neviděl jsi takový prášečky? Bylo na nich napsáno el es dé“. „Kašli na
prášečky, vole, viděls toho draka v kuchyni??“

U
Chlapi...
Aby chlapi byli Chlapy
Čistě pánskou společnost, možnost promluvit si o věcech bez obalu i velké zážitky nabízí mužům takzvaní Chlapi.
Desítky křesťanů bubnujících uprostřed lesů Vysočiny nebo na pohřbu v katolickém kostele. Skupina mužů, která vlastníma rukama porazí stromy, vyrobí z nich
dlouhé žebříky a pak po nich šplhá jako Jákobové z Bible a medituje na stromech...
To jsou některé z akcí sdružení Chlapi, které před několika lety vzniklo uprostřed
křesťanského společenství. Mužům, kteří ztrácejí v novodobé společnosti i rodině
své tradiční role, dopřává toto uskupení tradiční zážitek iniciace, tedy přechodu od
chlapce k dospělému muži. Ale především možnost sdílet čistě chlapskou společnost. Jedním z Chlapů je i Zdeněk Michalec z Brna.
„Myšlenka na podobné hnutí dozrávala mezi mými kamarády už hodně dlouho,“ pouští se do líčení vzniku ojedinělého křesťanského uskupení Zdeněk Michalec, který soudí, že za posledních sto padesát let zareagovaly ženy na změny moderní společnosti daleko rychleji než muži. „Vytratil se tradiční model, kdy muži
pracovali doma uprostřed rodiny a ženy se staraly o děti a domácnost. Se změnou
technologií a způsobu obživy došlo k tomu, že muži odcházeli brzy ráno do práce
a večer se vraceli, takže děti nevěděly, co jejich tátové vlastně dělají,“ myslí si jeden z Chlapů a vzpomíná, že když se jeho desetiletého syna někdo zeptal, co dělá
tatínek v práci, tak odpovídal: „No chodí tam pro peníze.“
Katolické společenství brzy usoudilo, že s novodobým ukotvením muže v životě se musí něco dělat. „Zjistili jsme, že takové skupiny, jako jsou Chlapi, vznikají
spontánně po celém světě, na všech kontinentech a nejen na křesťanské bázi,“ pokračuje v líčení počátků svého sdružení Michalec. O některých takových sdruženích se on i jeho kolegové dozvěděli z literatury, ale především je inspiroval františkánský kněz Richard Rohr. Ten dnes žije v Novém Mexiku, ale cestuje zároveň
po celém světě, kde zkoumá nejrůznější původní rituály a inspiruje další muže
k zakládání podobných sdružení. „Už jako mladík stál v americkém Cincinnati
u zrodu komunity mladých křesťanů Nový Jeruzalém, která se věnovala mužské
spiritualitě. Dnes ji nechává žít vlastním životem, což svědčí o jeho pokoře. Nikdy
totiž nechtěl být žádným mesiášem svých lidí,“ chválí inspirátora Chlapů jeden
z nich.
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Zrod Chlapů v České republice
Někdy počátkem adventu v roce 2000 se na chatě Fišerka v Krkonoších sešlo
pár budoucích pražských Chlapů. S Tomášem Holubem, pozdějším vojenským
kaplanem, je prý velmi zasáhlo, jaké společenství zde vytvořili při duchovní obnově (křesťanské setkání s možností zastavit se, modlit, vést duchovní rozhovor či
slavit svátost smíření). Ta měla však ještě hlubší kořeny v týdenních seminářích
Manželská setkání. Ta se pořádají v katolické komunitě pro páry, které si potřebují
pohovořit na klasická manželská témata, jako jsou komunikace, priority, sexualita,
sebevědomí, odpuštění a podobně. Za posledních dvacet let prošlo těmito aktivitami pro zlepšení partnerských vztahů zhruba pět tisíc manželských párů v České
i Slovenské republice.
„Inspirací pro Manželská setkání bylo něco podobného v protestantském prostředí ve Finsku, což někteří lidé od nás navštívili už v roce 1988. Velmi je to zasáhlo,“ tvrdí Zdeněk Michalec. Základem je zde totiž cyklus dvanácti přednášek
zkušenějších manželských párů, které toho mají za sebou už víc a ve svém vystoupení osobně svědčí, jak dané věci samy prožívaly. Na to pak navazuje setkání ve
skupinách asi čtyř manželských párů s jedním doprovázejícím, zkušenějším, který
vše moderuje. Jsou zde úkolové listy a páry se baví na daná témata nebo si přímo
zkoušejí, jak o nich spolu správně komunikovat.
„Úžasná zde však nejsou ani tak témata, která popsalo už mnoho odborníků, ale
právě atmosféra osobní hluboké zkušenosti, o níž svědčí přednášející manželé,
i když jsou to laici. Dávají do toho totiž to nejcennější - sami sebe,“ líčí Michalec.
Přítomné páry to obvykle natolik zasáhne, že jsou schopny mluvit o problémech, na
které se u nich v manželství třeba dvacet let nedostalo. „Pro těžší případy tu jsou
pak i skuteční odborníci, kteří párům poradí. A také kněží pro duchovní pohovor či
zpověď,“ chválí tuto terapeutickou i duchovní činnost Zdeněk Michalec, kterému
se však stejně jako ostatním mužům zdálo, že na Manželských setkáních se tak trochu nadržuje ženám. „Žena samozřejmě potřebuje, aby jí muž víc naslouchal, zajímal se, jak se cítí, co prožívá. Jenomže nás chlapy to málokdy někdo naučil,“ myslí
si.
A přiznává, že dětem dnes moc chybí mužský vzor. I proto, že samostatné ženy
mají pocit, že chlapy vlastně nepotřebují. „A úžasné dary, kterými se můžeme navzájem doplňovat, zůstávají nepředány. Moje žena ze sebe už roky dělá muže, ale
přitom by i pro ni bylo nesnesitelné, kdybych já se snažil ze sebe udělat ženu. Nezbude tedy, než si v naší rozdílnosti vyjít na půli cesty vstříc,“ poznamenává.

O některých věcech si můžou vykládat jen mezi sebou
Katolické společenství zúčastňující se Manželských setkání nakonec usoudilo,
že o některých věcech si můžou muži skutečně povykládat jenom sami mezi sebou.
„Nejenom že máme trošku jiný jazyk nebo způsob prožívání, ale zkrátka nám hodně chybělo společenství mužů. Kamarádi, s nimiž bychom sdíleli třeba to, že se
nám nedaří být dobrým tátou, manželem nebo že máme problémy v práci,“ popisuje, jak se nakonec daly dohromady party chlapů, kteří byli zvyklí spolu mluvit
i na vážnější témata. „Už tehdy v Krkonoších prý došlo i ke krásné společné modlitbě za věci, které je trápily. Všem bylo jasné, že něco podobného nesmějí nechat
strana 6
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umřít, a začali se v Praze scházet. S některými jsem se znal, takže počátkem roku
2001 jsme jejich aktivity přenesli do Brna,“ vzpomíná Brňan.

Impulz od Richarda Rohra
Když pražští Chlapi přemýšleli, jakou náplň svým setkáním dají, jeden z nich
přinesl do společenství slovenský překlad Rohrovy knihy Divý muž. V ní Rohr vysvětluje, jak to s muži bývalo dříve a proč na sebe ti moderní neumějí vzít odpovědnost a být sami sebou. „Všechny to velmi zaujalo. V Brně se toho chopil náš
přítel a shodou okolností můj dnešní zaměstnavatel Ludvík Hegrlík, který umí dávat věci do pohybu. Ten hned prohlásil, že toho Rohra tedy seženeme,“ vzpomíná
Michalec. Chlapi našli na internetu kontakt, napsali mu a Richard Rohr odepsal, že
v květnu 2001 jede do Evropy, shodou okolností má jeden volný víkend a může se
stavit. Teprve později zjistili, že má kalendář plný obvykle na dva roky dopředu.
Chlapi se pravidelně setkávají v menších skupinách, ale i při celostátních akcích, většinou v co nejskromnějším prostředí, aby odpovídalo mužské mentalitě.
Kromě přednášek, tvrdší práce, společného programu či rituálů, kdy účastník musí
překonat sám sebe, se konají i besedy v menších skupinkách. „Je tam vždycky dost
času být v přírodě jenom sám se sebou třeba při hodině ticha. Aby člověk jen přemýšlel o tom, co slyšel. A jak říká Richard Rohr, nejdůležitější je u toho mysl začátečníka, která odloží všechny předsudky a návyky, aby dokázala přijmout nové
pohledy,“ usmívá se Michalec.

Proč vlastně bubnují
Na první setkání s Chlapy v České republice přijel Richard Rohr s bubnem.
„Koukali jsme na to nejdřív velmi nedůvěřivě. Ale Rohr říkal, že to máme zkusit,
že bubnování pomáhá mužům být spolu, aniž by u toho museli mluvit. Že je důležité sedět vedle sebe rameno k rameni a shodnout se v rytmu. Umožní nám to prý
sejít se v čase. Být spolu právě teď a na tomto místě. Je neuvěřitelné, jak to funguje. Bubnujeme vždycky na začátku našich setkání. A okamžitě tak vstupujeme do
prostoru, kam by se nám jinak lehce vstoupit nepodařilo,“ tvrdí Zdeněk Michalec.
Od té doby Chlapi bubnují. Před nedávnem bohužel i na pohřbu svého kamaráda, který si to před svou smrtí velmi přál. Takže i babičky v bystrckém katolickém
kostele mohly uhranutě poslouchat partu mužů, většinou středního i staršího věku,
jak při pohřebním obřadu všichni bubnují. A zajímaly se, zda budou pánové hrát i u
hrobu. To by prý šly ještě s nimi až na hřbitov.
I vlastní ženy Chlapů přijaly bubnování velmi vstřícně. Nejenže jim teď nástroje dávají k různým kulatinám, ale navíc je povzbuzují, aby na ta setkání chodili.
„Vnímají totiž, že nám to dělá dobře. Muži se vracejí domů spokojení a šťastní,
protože se cítí být víc sami sebou,“ uzavírá své vyprávění Zdeněk Michalec.

Co to je hnutí Chlapi
Na křesťanské bázi v České republice vzniklo v roce 2001 hnutí, které inspiroval především americký františkánský kněz Richard Rohr.
Ten převzal iniciační rituály z původních kultur, obohatil je o katolickou spiritualitu a umožnil jejich prostřednictvím modernímu muži, aby zakusil rituální pře-

Zprávy z farnosti 10/2010, ročník XV.

strana 7

Dìèín

-

Podmokly

chod od chlapce v odpovědného muže i kouzlo čistě chlapského společenství, ve
kterém nejde o poměřování sil, ale o pomoc a sdílení.
Nejvýznačnějších akcí se účastní až pětistovka Chlapů z celé republiky.
Sdružení se schází pravidelně i vícekrát do měsíce po menších skupinkách.
Jednou ročně probíhá společný kmenový Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti, dále celostátní setkání v kempu v Křižanově, které se věnuje otázkám
mužské spirituality, a letos poprvé též společné setkání s pokračováním iniciace pro
muže, kteří už Mužským rituálem prošli.
Heslo Chlapů: „Mladý muž, který neumí plakat, je barbar. Starý muž, který se
neumí smát, je hlupák.“ Webové stránky: www.chlapi.cz.
podle regionální mutace Mladá fronta DNES - jižní Morava

U
Říjen – měsíc růžence
Co to je růženec?
Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická,
směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova
zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.
Růženec je modlitba pro ty (či pro ty chvíle,) které by „rušilo“ absolutní ticho.
Slova zdrávasu se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají
se pomůckou k lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby
nás vedly. (Naše víra, str. 233-234)

Vznik růžence
Modlitba růžence má své kořeny v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku
přejali žalmy jako podklad pro svou modlitbu. V žalmech totiž každý člověk snadno poznává Boha, jako svého nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému je
možno se obracet s díky a od něhož se může s důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdensví a odpuštění hříchů.
Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. V jejich společenství se
každý zavázal alespoň jednou týdně pomodlit se nad všemi stopadesáti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému žalmu přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života.
Tak vznikl soubor stopadesáti tajemství k jednotlivým žalmům. Protože ale někteří
bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo stopadesáti žalmů 150
„otčenášů“ a „zdrávasů“. Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější Trojice ve zvolání: „Sláva Otci...“. Později se počet tajemství snížil na patnáct, takže
bylo možné se je naučit nazpaměť. Křesťanská víra začala později nahlížet na tajemství Ježíšova života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která Boha plně
přijala do svého života, jeho slovo slyšela, uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho (srv. Lk2, 51; 11, 28). Růženec tak lidem připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy.
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V 21. článku apoštolského listu „Rosarium Virginis Mariae“, který vydal papež
Jan Pavel II. 16. října 2002, bylo vyhlášeno znění 5 nových tajemství modlitby růžence - tzv. tajemství světla.
Růženec by neměl být samoúčelnou modlitbou, ale modlitbou, která křesťana
učí, podněcuje a pomáhá se otevřít Bohu a jen na Něm založit osobní život a naději.
Toto vše je zvláště zřejmé ze závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej
nám, prosíme, abychom na přímluvu Panny Marie podle těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.“
Kamarád, 2008-10

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

SVĚTLO - týdeník Matice cyrilometodějské
Modlitební skupina v největší hloubce
38. číslo, XVIII. ročník, 26. září 2010

Od 5. srpna 2010 je 33 horníků uvězněno v chilském dole San José v hloubce
700 m pod zemí. Záchranné práce budou trvat 3 až 4 měsíce. Aby mohli snáze snášet velkou duševní zátěž, přijal každý člen skupiny zvláštní úkol. Jeden je „doktor“,
jeden „básník“, jiný „televizní reportér“, jiný „kněz“. Tuto úlohu přijal Mario Gomez, kterému je 62 let a je ve skupině nejstarší. Zve muže každý den k modlitbě
v „kapli“, kterou si zřídili v jednom koutě. Svatý otec jim poslal 33 malých Biblí
a růženců. Byly jim předány spolu s denní dávkou potravin. Otvor pro styk se světem má průměr 15 cm. Ihned poté, co byli objeveni, žádal jeden z postižených svou
ženu, aby zařídila jejich církevní sňatek. Jsou 25 let civilně sezdáni a mají tři děti
a dva vnuky.
Kath-net, vybrala M. J.

U
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
Farní rada
Zpráva ze 6. zasedání Farní rady ze dne 19. září 2010
·

Biřmování

Zjistit, zda je zájem o biřmování v naší farnosti. Vyhlásí
otec František a zároveň bude toto oznámení vyvěšeno v kostele.

· Latinské mše svaté
Každou třetí neděli v měsíci bude sloužena mše svatá v la-
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tinském jazyce. První se uskuteční v říjnu 2010.

· Vystoupení v kostele sv. Václava v Rozbělesích
Iniciativa pro Děčínský zámek bude pořádat komponovaný pořad slova a hudby
v kostele v Rozbělesích. Účinkovat bude pan Linhart (kytara) a pan Radek Fridrich
(mluvené slovo). Je potřeba kostel na tuto akci připravit. Do budoucna se počítá
s dalšími podobnými pořady.

· Kostel Javory
Kostel v Javorech - bylo zjištěno, že nebyla podána žádost na získání financí na
opravu kostela. Pokud to bude možné, po komunálních volbách by kostel přešel do
majetku obce. Pomoc při vypracování projektu na opravu kostela v Javorech nabídlo sdružení MAS Labské Skály. Tento projekt by však mohl být podán až v roce
2011.

· Výuka náboženství
Vyhlásí otec František. Rodiče předškoláků a menších školních dětí mohou získat materiály pro výuku náboženství, aby mohli učit děti doma. Vždy po určité době proběhne setkání, které prověří znalosti dětí.

· Žehnání zvířátek
V sobotu 2. října 2010 před kostelem sv. Františka z Assisi se uskuteční žehnání
zvířátek.

· Poutní mše svatá
V neděli 3. října 2010 se koná v 9 hodin poutní mše svatá.

· Charita Děčín
Charita ve farnosti existuje, ale její praktická činnost je nulová. Na toto téma se
musíme v budoucnosti zaměřit.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 10. října 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…
strana 10
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Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2010
3. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných 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

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

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
7 373 Kč
0 Kč

1 447 Kč
1 773 Kč
1 914 Kč
2 642 Kč
1 658 Kč
1 013 Kč
2 138 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

69 066 Kč

14 621 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

Růženec – Před každou mší svatou bude v říjnu modlitba růžence.
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Žehnání zvířátek – V sobotu 2. října 2010 před kostelem sv. Františka
z Assisi se uskuteční od 16 hodin žehnání zvířátek.
F Pouť u sv. Františka v Podmoklech – V neděli 3. října 2010 se koná
v 9 hodin poutní mše svatá. Zpívá děčínský sbor.
F Latinské mše svaté – Každou třetí neděli v měsíci bude sloužena mše
svatá v latinském jazyce. První se uskuteční 17. října 2010.
F Změna času – V neděli 31. října 2010 se mění letní čas z letního na
zimní. Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na
2:00. Ráno si přispíme, hurá!
F Změny začátků mší svatých – V době zimního času budou ve všední
dny večerní mše svaté v kostele sv. Františka z Assisi od 17 hodin. Sobotní mše svaté v Bynově budou v době zimního času začínat v 15 hodin
a budou v pečovatelském domově.
F Víkend pro chlapy ze severu – se koná ve dnech 22-24. října 2010
v Domě Setkání v Albeřicích (Dolní Albeřice 1, Horní Maršov). Příjezd v
pátek mezi 18:30-19:00. Ukončení v neděli cca. ve 14:00. Základní cena
je 900 Kč za víkend a 100-200 Kč na občerstvení v sobotu večer. Je nutno
se přihlásit (frantisek.ruzicka@mukrupka.cz, mobil: +420 602 282 520).
O tématu více v samostatném článku tohoto čísla ZzF.
F Setkávání chlapů – Termíny pravidelných setkávání chlapů ze severu
do konce roku 2010: 21. října 2010 Teplice (Milan Pekárek), Petr Krčula
- Římanům 7; 18. listopadu 2010 Bohušovice fara (Kosatka), ?-Římanům
8; 16. prosince 2010 Krupka u Růžičků doma (František), Vánoční besídka.
F Tyto a další informace – na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!
F

U
Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství
Vychází Směrnice České biskupské konference (ČBK) pro přípravu na svátost
manželství s platností od 1. 10. 2010 na dobu šesti let.
Text dokumentu Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR
schválilo 81. plenární zasedání ČBK dne 4. července 2010 na dobu šesti let s platností od 1. října 2010. Orientující, motivující a kritická vize Směrnice je formulována záměrně jako doporučení. Po uplynutí zkušební doby šesti let budou na základě vyhodnocení a studia připomínek a odborných studií revidovány na Směrnice
s vyšší mírou závaznosti.
Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR odpovídá na požadavky postsynodálního dokumentu Jana Pavla II. Familiaris consortio i dokumentu Papežské rady pro rodinu Příprava na svátost manželství. Realizuje také některá doporučení Plenárního sněmu katolické církve v České republice. Směrnice je zásadním orientačním textem, není ani vzorovou přípravou na manželství, ani sbírkou
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snoubeneckých katechezí. Vychází z požadavků magisteria a z reflexe života naší
společnosti a situace katolické církve v ní. Bere proto v úvahu velkou rozdílnost
podmínek a způsobu života farností i jednotlivých křesťanů v různých oblastech
naší země a také různou výchozí situaci těch, kdo se na manželství připravují. Proto
jsou zde formulovány jen zásadní otázky a v příloze přidány inspirující texty, to vše
s přesvědčením, že se Směrnicí je nutno pracovat na úrovni diecéze, farnosti i jednotlivého snoubeneckého páru, aby byla pokud možno vůči každému páru dobře
naplněna pastorační role církve.
TS ČBK

U
Biblický koutek
43. část
Tržnice. Ježíš se obořil na ty, kdo v chrámu nakupovali a prodávali: na obchodníky a směnárníky. Směnárníci vyměňovali peníze poutníkům: jedno nařízení totiž
zakazovalo přinášet do chrámu římské peníze, na kterých byla znázorněna tvář císaře.
Být rozhněvaný. Evangelisté zdokumentovali různé stavy a pohnutí Ježíšovy
duše: od soucítění až k afektu, od slz až po hněv… Každý takový „obraz“ vypovídá
o nějakém rysu lásky, která sídlí v jeho srdci: také smutek a hněv mohou být v určitých případech plodem lásky.
Dům Boží. Chrám vznikl proto, aby nabídl izraelskému lidu posvátný prostor,
který by připomínal Boží přítomnost a jeho tajemnost. Přítomnost obchodníků
a zájem o výdělek velmi snižovaly posvátnost Božího domu a dělala z chrámu
místo, kde každý hledal jenom svůj prospěch.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Poselství papeže pro Světové dny mládeže Madrid
Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo (ve čtyřech jazycích)
v pátek 3. 9. 2010 poselství Svatého otce Benedikta XVI. pro XXVI.
světový den mládeže, který se bude slavit v Madridu během Světového setkání mládeže ve dnech 16.-21. 8. 2011. Jako téma poselství
pro setkání v Madridu zvolil Benedikt XVI. slova z listu sv. Pavla
Kolosanům: „Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve
víře.“ (srov. Kol 2, 7).
Poselství je rozděleno do šesti částí. V úvodu papež přiznává, že
se často ve vzpomínkách vrací k poslednímu Světovému dni mládeže v Sydney v roce 2008 jako k „velkému svátku víry“, kdy Duch Svatý vytvořil
intenzívní společenství mezi účastníky, kteří pocházeli z celého světa. Nyní se pohled obrací k příštímu setkání, které bude v srpnu 2011 v Madridu. Papež v úvodu
připomíná, že již v roce 1989, několik měsíců před pádem Berlínské zdi, vedla
pouť mladých lidí do Santiaga di Compostela ve Španělsku. „Ve chvíli, kdy Evropa
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velmi potřebuje znovu objevit své křesťanské kořeny, jsme si dali sraz v Madridu,“
říká papež a zve mladé lidi na tuto „tak důležitou událost pro evropskou i univerzální církev“. Přál by si, aby „všichni mladí lidé, nejen ti, kteří sdílejí naši víru
v Ježíše Krista, ale také ti, kteří váhají, pochybují nebo v něj nevěří, mohli prožít
zkušenost, která by mohla být pro jejich život rozhodující: zkušenost se zmrtvýchvstalým a živým Pánem Ježíšem a s jeho láskou ke každému z nás“.
V první části (U kořenů vašich nejhlubších tužeb) se papež zamýšlí nad hlubokou touhou mnoha mladých lidí, aby lidé prožívali své vztahy v pravdě a solidaritě
ve prospěch pokojné a šťastné budoucnosti. „Bůh je život, proto každá bytost směřuje k životu, jedinečným a speciálním způsobem lidská bytost, stvořená k Božímu
obrazu, touží po lásce, radosti a pokoji. Chápeme tedy, že je nesmyslná snaha odstranit Boha, protože Bůh je pramenem života a jeho odstranění znamená odstup od
tohoto zdroje a tedy zřeknutí se této plnosti a radosti,“ uvádí papež a vyzývá mladé
lidi, aby zintenzivnili cesty víry, a opakuje, že jsou budoucností společnosti a církve.
Druhá část (Zakořeněni v Kristu) se týká významu víry v životě věřících. Když
vstoupíme do osobního vztahu s Kristem, jak uvádí papež, odhalí nám naši totožnost a náš život se přátelstvím s ním rozvíjí a v plnosti se realizuje. „Budujte svůj
dům na skále. Snažte se i vy, všichni mladí lidé, následovat Kristova slova. Naslouchejte mu jako skutečnému příteli, se kterým sdílíte svou životní cestu. S ním po
svém boku dokážete čelit s odvahou a nadějí obtížím, problémům, zklamáním i porážkám,“ vyzývá v této části papež.
Dnešní dobu přirovnává papež v třetí části (Pevní ve víře) k situaci, v níž žili
Kolosané. Podle něj zde totiž existuje silný myšlenkový proud, který chce Boha
vytěsnit ze života lidí a společnosti tím, že ukazuje a vede k vytváření „ráje“ bez
Boha. „Ale zkušenost nás učí, že svět bez Boha se stává 'peklem': převládá egoismus, rozdělení rodin, nenávist mezi lidmi a národy, nedostatek lásky, radosti a naděje. Naopak tam, kde lidé a národy přijímají přítomnost Boha, kde ho uctívají
v pravdě a naslouchají jeho hlasu, se určitě buduje civilizace lásky, v níž je každý
respektován ve své důstojnosti, v níž se rozvíjí společenství a přináší své plody,“
uvádí Benedikt XVI. a pokračuje: „Kříž nám často nahání strach, protože se jeví
jako popření života. Ve skutečnosti je tomu naopak! Kříž je projevem souhlasného
'ano' ze strany Boha člověku, projevem jeho největší lásky a také zdrojem, z něhož
pramení věčný život.“
Ve čtvrté části (Věřit v Ježíše Krista aniž bychom ho viděli) se papež věnuje
výkladu pasáže v evangeliu, kde apoštol Tomáš popisuje zkušenost víry: v přijetí
tajemství kříže a vzkříšení Krista. Papež píše, že přístup k Ježíši je dnes pro mnohé
lidi obtížný. „Naučte se 'vidět' Ježíše v eucharistii a 'setkat se' se s ním tam, kde je
přítomný a blízký až do té míry, že se stává potravou na naší cestě; dále ve svátosti
smíření, v níž Pán prokazuje své milosrdenství a stále nám nabízí své odpuštění.
Poznávejte, jak sloužit Ježíši i v chudých, nemocných, v bratrech, kteří mají obtíže,
a v potřebných.“ Papež také mladé lidi vyzývá k pěstování osobního vztahu s Ježíšem Kristem ve víře.
Pátá část (Povzbuzeni vírou církve být svědky) ukazuje, že naše osobní víra
v Krista vycházející z rozhovoru s ním a je spjata s vírou církve, protože jako věřící
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nejsme izolovaní, ale křtem se stáváme členy velké rodiny. Právě víra, vyznávaná
církví, dodává jistotu naší osobní víře.
V závěrečné šesté části (Vstříc světovému dni v Madridu) papež znovu zve
mladé lidi do Madridu a říká: „Rozhodnutí uvěřit v Krista a následovat ho není jednoduché, je poznamenáno překážkami způsobené naší osobní nedůvěrou a také
mnoha hlasy, které nám ukazují jednodušší cesty. Neztrácejte však odvahu a podporu hledejte především v křesťanském společenství, v Církvi!“
Na závěr se Svatý otec obrací k mladým lidem slovy: „Drazí mladí lidé, církev
počítá s každým z vás! Potřebuje vaši živou víru, vaši tvůrčí humánnost a dynamiku vaší naděje. Vaše naděje obnovuje církev, činí ji mladší a dává jí nový elán.
Proto jsou Světové dny mládeže milostí nejen pro vás, ale pro celý Boží lid.“
TS ČBK

U

Přípravy na Světový den mládeže v Madridu
Ve dnech 6.-11. 9. 2010 podnikla delegace Sekce pro mládež
České biskupské konference pracovní cestu do Španělska v souvislosti s přípravou Světového dne mládeže v Madridu v roce 2011.
Příprava na Světový den mládeže (World youth day - WYD)
v Madridu vstupuje do posledních intenzivních měsíců. Sekce pro
mládež ČBK se již víc jak rok věnuje činnostem připravujícím účast
mládeže z České republiky na této významné události v životě světové církve.
Získávání kontaktů v Madridu, komunikace emaily, administrace
oficiálního profilu v českém jazyce na facebooku, jednání o prezentaci české kultury v rámci festivalu, který se uskuteční v rámci WYD, hledání dobrovolníků, příprava on-line přihlášky - to je jen malý výčet z mnoha organizačních okamžiků,
které se již uskutečnily. Vedle toho běží práce na duchovní přípravě mládeže (setkání s biskupy v diecézích, překlady přípravných katechezí, poselství papeže...),
neboť účast na WYD není pouhým zahraničním zájezdem, nýbrž v pravém slova
smyslu duchovní poutí za Kristem.
Nyní již nastala chvíle osobních setkání, během nichž se začínají domlouvat
konkrétní obrysy této pouti. Důležitým okamžikem v rámci přípravy byla pracovní
cesta zástupců Sekce pro mládež ČBK od 6. do 11. září 2010, které se zúčastnili
ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Vít Zatloukal, Anna Brabcová a překladatelka
Alexandra Ščasnovičová.
První zastávkou byla Tarragona. V diecézi Tarragona na východním pobřeží
u Středozemního moře prožijí mladí lidé z České republiky Dny v diecézích
(DED), které jsou součástí WYD a budou předcházet programu v Madridu (11.-15.
srpna 2011). Podobně jako v Tarragoně se připravují ve všech diecézích Španělska
na přijetí mládeže z celého světa, aby mladí lidé poznali lépe kulturu této země.
Katalánské město Tarragona leží asi 100 km jihozápadně od Barcelony na pobřeží při Středozemním moři. Již ve 3. století před naším letopočtem sem přišli Římané a brzy zde zřídili důležité vojenské a politické stanoviště. Tarragona je jedno
z prvních míst ve Španělsku, kde hlásal apoštol Pavel evangelium Ježíše Krista.
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Patronkou tohoto města je také svatá Tekla - učednice svatého Pavla. V římském
amfiteátru zemřelo pro Ježíše během pronásledování křesťanů mnoho vyznavačů,
mezi nimiž se připomínají především biskup Fruktuosus a jáhni Augurius a Eulogius.
Kromě organizačních jednání s delegátkou pro mládež Marisou Jimenez českou
delegaci přijal také tarragonský arcibiskup Jaume Pujol Balcells. Zdůraznil význam
hrdinství svého předchůdce na biskupském stolci sv. Fruktuósa a rovněž to, že naše
přítomnost bude poutí ke kořenům křesťanství podle hesla WYD. („V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ srov. Kol 2, 7)
V Madridu proběhlo jednání v centru organizačního týmu Světového dne mládeže s P. Gregoriem Roldánem generálním sekretářem pomocného biskupa v Madridu Mons. Césara A. Franca Martineze, který je generální koordinátor Světového
dne mládeže. Důležitým bodem jednání bylo umístění a příprava českého centra,
v němž budou probíhat katecheze biskupů a také možnost ubytování naší mládeže
v blízkosti tohoto centra, zajištění dobrovolnické služby apod.
Nezanedbatelnou částí jednání bylo také setkání s Evou Jánošíkovou, dobrovolnicí z komunikačního centra, s níž jsme mohli probrat některé aspekty propagace
WYD zejména přes sociální sítě.
Kromě praktických organizačních informací delegace navštívila důležitá místa,
kde se program WYD bude odehrávat, např. Plaza de la Cibeles (místo bohoslužby
na zahájení WYD) nebo letiště Cuatro Vientos, kde proběhne vigilie s papežem
a slavnostní nedělní bohoslužba 21. srpna 2011.
„Při návštěvě Velvyslanectví České republiky v Madridu a Českého centra jsme
jednali o účasti mladých lidí z ČR na tomto celosvětovém setkání a také o prezentaci české kultury v rámci Festivalu mládeže. Ředitelka Českého centra Věra Zátopková i pracovnice velvyslanectví Zuzana Skalná vyjádřily celkovou podporu
a pomoc Sekci pro mládež ČBK při organizaci pro české účastníky,“ říká členka
české delegace Anna Brabcová.
TS ČBK

U
Víkend pro chlapy ze severu
Téma „Cesta divého muže“
Každý z nás máme v sobě ukrytého „Divého muže“, ze kterého máme často
i strach.
Společnost byla po staletí doménou mužů, ale způsob, jakým se začali v druhé
polovině minulého století chovat, byl ve skutečnosti archetypálně ženský. Tato
forma okleštěné a „odmužštělé“ spirituality zbavila muže a jejich životy veškerého
zdravého riskování.
Mnoho mužů očekává dnes od státu, že se stát o něj postará. Když se v jeho životě objeví jakýkoli problém či obtíž, stát má hned povinnost je řešit a vyřešit.
Dnes si muži většinou nemyslí, že v sobě mají skrytého divého muže a byli
v podstatě „vykastrovaní“, nejen ve smyslu vztahů k ženám, ale i ve smyslu své
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schopnosti rozhodně jednat v okolním světě. Divého muže spoutali společenskými
řetězy vlastní leností a zbabělostí.
Někteří muži se naopak chovají, jako když jejich divoch utekl v tlupě z vězení.
Schovávají se ve skupině, troufají si na slabší, ale když jsou sami, anebo narazí na
silnějšího, zjistíte, že jsou to obyčejní zbabělci. Chovají se hrubě a bezohledně za
sebou zanechávají: slabé, hendikepované, ženy a outsidery, kteří se jim nedokážou
bránit.
Tím se stalo, že mužská síla začala být pro společnost nebezpečná, protože když
společnost přestaneme zasvěcovat své mužské nositele do správného zacházení
s mocí a silou, téměř okamžitě ji oni zneužijí, nebo před ní uniknou a stanou se
zženštilými.
Abychom se přestali bát divého muže a našli odvahu se ho dotknout, musíme ho
nejdříve pozorovat a seznámit se sním, k tomu budete mít příležitost, zúčastníte-li
se našeho společného víkendu.
Na tomto víkendu na téma „Cesta divého muže“ zjistíte, že divý muž v nás
skrývá sílu jednat, hnát se dopředu a být hybatelem věcí. Síla mužské energie spočívá ve schopnosti udeřit, ale i úder podržet. Mužský styl klade větší důraz na konání než na bytí. Dává přednost aktivnímu zásahu do běhu světa před teoretizováním a přemýšlením.
z pozvánky na víkend, Centrum pro rodinu, o.s., http://www.centrumprorodinu.cz/

U
Mladí spustili novou verzi signály.cz
Křesťanský komunitní web mládeže signály.cz má novou verzi. Kromě výrazných designových změn se mohou uživatelé těšit také na novinky v obsahu.
„Nejdůležitějším obsahem signály.cz je nástěnka akcí a blogy, na kterých uživatelé publikují vlastní články. Proto jsme chtěli dát těmto dvěma sekcím v nové
verzi větší prostor,“ popisuje vizi koordinátor projektu Jan Šedo. Například akce
tak mohou zájemci nově vyhledávat jednodušeji pomocí mapy nebo na základě
vytvořených kategorií.
Nejvýraznější změnou je propojení menu pro nepřihlášené a přihlášené uživatele. Nepřihlášení sice na stejné stránce vidí téměř všechno co přihlášení, nemohou
ale sledovat aktivitu svých přátel a aktivně se zapojovat - přidávat obsah, komentovat... Větší prostor na hlavní straně pro přihlášené tedy dostala sekce „Co se děje“,
ve které se objevují aktuálně přidaná fotoalba, videa nebo odkazy přátel. Uživatelé
tak rychle zjistí, jestli se od jejich poslední návštěvy něco událo nebo ne.
„Snažili jsme se, aby prostředí signály.cz bylo přehlednější a intuitivnější,“ komentuje změny v designu Ondřej Válka, hlavní designer, který svůj návrh nové
verze signály.cz obhajoval jako bakalářskou práci na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
Při přípravě nové verze brali programátoři ohled především na přání a podněty
samotných uživatelů, kterých se za tři roky provozu minulé verze nastřádaly
spousty. Přibude tedy například možnost vše komentovat, a také se zlepší nastavení
soukromí. Každý si bude moci vybrat, zda jeho osobní údaje mohou vidět všichni
nebo jen jeho přátelé.
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Nejvýraznější změnou v obsahu je nový s.magazín, ve kterém budou vycházet
pravidelné rubriky. „Patří mezi ně například zpravodajský Týden o aktuálním dění,
rubrika E-neděle sloužící především k zamyšlení nebo Události, které informují
o významných výročích nebo osobnostech spjatých s konkrétním datem,“ informuje o novinkách v obsahu šéfredaktorka signály.cz Aneta Macanová.
Internetové stránky by se měly stát také srozumitelnější pro nové uživatele.
„Mnoho lidí nám říkalo, že při první návštěvě webu signály.cz nevěděli, co by se
na něm mělo nacházet. Proto na úvodní stránku přidáme základní informace o tom,
co vše zde můžou najít,“ upřesňuje Válka.
Na tvorbě nové verze se již přes rok podílelo bezmála dvacet programátorů
a designerů z řad dobrovolníků. Novinky pomáhali testovat a připomínkovat samotní uživatelé komunitního webu. „Víme, že spuštěním to vlastně všechno teprve
začíná a čeká nás ještě hodně práce, abychom reflektovali zpětnou vazbu z ostrého
provozu,“ říká Šedo.
Novou podobu webu si můžete prohlédnout na www.signaly.cz.
Aneta Macanová

U
Biblický impulz
Biblický impulz je ekumenický projekt, jehož cílem je seznámit věřící studenty,
kteří se běžně potkávají ve školách, aniž by o své víře věděli, a zároveň prohloubit
jejich vztah k Bibli. Projekt bude probíhat po celý říjen.
„Jde o vlnu malých akcí pořádaných samotnými studenty. Měly by proběhnout
na co nejvíce školách, fakultách, kolejích a internátech po celé republice,“ říká jeden z hlavních organizátorů projektu Jan Šedo. Akce mohou být různého druhu, od
promítání filmů, přes rozjímání až po setkání u dobrého jídla. Společnými jmenovateli všech akcí jsou práce s Biblí, modlitba a vzájemné seznámení.
Organizátorem celého projektu je sdružení signály.cz, o. s. Záštitu nad celým
projektem převzali: Sekce pro mládež ČBK, Ekumenická rada církví, olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner a biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský. Projekt podporuje mnoho studentských a mládežnických organizací po
celé České republice.
„Kdokoliv ze studentů může například u sebe doma, na privátě nebo koleji
uspořádat jednu z akcí a pozvat na ni prostřednictvím plakátů, vizitek a registrace
akce na webu další věřící studenty, kteří se navzájem seznámí při společném setkání u Bible,“ popisuje reálný průběh projektu jeho koordinátorka Petra Vašíčková.
Pro ty méně zkušené jsou ve větších městech k dispozici „parťáci“, což jsou skupiny zkušených lidí, kteří mohou poradit a pomoci s organizací akce.
V rámci projektu probíhají i dvě soutěže. Prvních sto, kteří zorganizují akci pro
svoje spolužáky, dostane knihu ze speciální nabídky Karmelitánského nakladatelství. Obdobně bude odměněno prvních 50 lidí, kteří se na webu podělí o svoji inspiraci, jak uspořádat akci v rámci Biblického impulzu. Speciálními cenami jsou
nepromokavé Bible do nepohody, kterou věnovala Česká biblická společnost, a Jeruzalémské Bible v novém menším formátu od Karmelitánského nakladatelství.
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Veškeré informace, jak se zapojit, uspořádat akci nebo se jí jen zúčastnit, je
možné nalézt na www.biblickyimpulz.cz. Do akce je zapojeno již přes 200 studentů
a zastoupena je ve všech deseti největších městech České republiky.
Petra Vašíčková, projektová manažerka signály.cz, o. s.
media@biblickyimpulz.cz; mobil: +420 606 453 430

U
Řešení Pro chytré hlavy:
1. Dvě. Na každé straně jedna.
2. Všech sedm dětí jsou chlapci, tedy i polovina.
3. Měsíc.
4. Mrkev.
5. Třetí muž byl holohlavý.
6. Můj syn.
7. Všechny mají 28 dnů.
8. Devět - otec, matka, šest synů a jedna dcera.

U
· Jožo nastoupí do autobusu a usedne do sedadla. Za chvíli přijde starší pán a říká: „Tady sedím já.“ „Ale já jsem tu byl první.“ „Ale já jsem řidič.“
· „Ahoj, Karle. Jak se ti vede.“ „Skvěle. Prodávám poštovní holuby.“ „Jo? To
máš určitě veliký chov…“ „To ne. Mám jich jen deset. Ráno je výhodně prodám
a večer jsou zpátky.“
· Studentský život v kostce: Do školy – prrr. Ve škole – brrr. Ze školy – frrr. Na
hřiště – hrrr. Nad učebnicí – chrrr.

U
Slavnosti a svátky
3.
18.
24.
28.
31.

10.
10.
10.
10.
10.

Pouť v našem kostele sv. Františka z Assisi
Svátek svatého Lukáše
(Den modliteb za misie)
Svátek svatého Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost posvěcení kostela

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy

U
Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský
4. 10. Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
Mons. Baxant

narození (1939)
svátek
svátek
jmenování biskupem (2008)
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8. 10. Mons. Baxant

narození (1948)

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
3. neděle v měsíci od 9:00 - latinská mše svatá
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 10:00 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
17:00

+/

17:00
17:00

+/

07:00

Sobota

15:00

+/

Bynov*/

*/ Přes období zimního času jsou mše svaté v pečovatelském domově, vždy od 15:00
+/ Přes období zimního času jsou večerní mše svaté ve všední dny od 17:00

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 31. 10. 2010, před 1. nedělí v listopadu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)
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