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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.

PROSINEC
1.

2.
3.

Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a bolest,
jež jsou údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a velkoryse
jim pomáhali.
Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství
a spravedlnosti.
Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid
i těm, kteří s obtížemi hledají smysl života.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Tip nejen pro advent
Milí přátelé,
mám pro vás takový návrh. Zkuste si doma vzít encyklopedii, libovolnou, a pak
jít od A do Z a každý večer si přečíst jedno heslo, chvíli o něm přemýšlet a pak Pánu Bohu poděkovat za to, co je na tom hezké a jak pěkně to stvořil.
Příklad:
Vakoveverka létavá ... čtu cosi ... - Jé, Pane Bože, to je takové pěkné zvířátko.
Díky Ti, že je taková pěkná, díky Ti za roli, kterou plní v ekosystému, díky za...
Maxwellovy rovnice ... čtu cosi ... - Víš, Bože, vůbec tomu nerozumím, ale určitě to nějak vyjadřuje moudrost, kterou jsi do stvoření vložil, tak Ti za to díky.
Druhá světová válka ... - Hmm, Bože, díky Ti, že jsi nám dal svobodu, i když
ji můžeme takhle zneužít. Díky Tobě a všem těm statečným lidem, kteří bojovali za
naši svobodu, kteří bojovali a z nichž mnozí položili život, abychom my mohli žít.
Díky také za všechny ty technologie, jejichž vývoj to urychlilo (radary, letectví
obecně, počítače, jaderný výzkum, ...).
Myslím, že se to dá dělat i s malými dětmi, které se tak dozví spoustu nového
a zajímavého. A myslím, že tištěná encyklopedie je v k tomu lepší než Wiki, ale to
už nechám na vás. A ano, je to projekt na mnoho let a uprostřed to začne být rutina
a otrava (sám jsem se momentálně po skoro dvou letech dostal k písmenu M v oborové encyklopedii Lasery a moderní optika). Ale myslím, že to stojí za to.
námět Ó Bolek Vraný

U
Nefungující manželství – je jako život ve vězení
Jsem vdaná, ale před několika lety jsem udělala velkou chybu a od té doby se
naše manželství hroutí a náš vztah přestává fungovat. Už nevím, jak dál, nedaří se
mi mít manžela ráda, dělám teď vše už jen kvůli dětem. Tento stav už trvá hrozně
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dlouho, jsme jako dva nešťastníci, kteří si ubližují navzájem a nevím, jak z toho ven.
Nějakou dobu jsem měla snahu vztah napravit, ale on to vnímal jen jako pokrytectví. Svým chováním ubližuje mně i dětem a já už nevím, jak dál, přestávám vidět
smysl mé snahy, ale ještě pořád mám trochu naděje, že s tím něco jde dělat. Modlím se každý den i s dětmi, ale udělala bych cokoliv, aby to bylo dobré. Prosím poraďte mi, co bych mohla ještě udělat.
Je dobře, že jste našla odvahu, abyste napsala. Je dobře, že hledáte cestu z vězení. Zní to možná hodně tvrdě, když píšu z vězení, ale neodpuštění je opravdu vězení. „Vězení s klíčem uvnitř“ jak to výstižně nazvala K. Lachmanová ve stejnojmenné knize.
Odpuštění?
Zdá se mi, že jste s manželem zůstali zavření v době před několika roky. Nevím, co hrozného jste udělala, ale vím, co na naše viny a hříchy říká Bůh. Není nic,
co by nám neodpustil, když je nám to líto a stojíme o jeho odpuštění. Nevím, jestli
jste přijala Boží odpuštění a jestli věříte, že Vaši vinu úplně smazal a už na ni nikdy
nevzpomene. Jestliže ano, poproste ho, ať Vám pomůže odpustit sobě samé. To je
další krok. Pak se Vaše srdce začne uzdravovat a nebudete se tolik bát toho, že
manžel začne zase vyčítat a připomínat staré věci. Vaši hodnotu, neurčuje ani Váš
manžel ani nikdo jiný. Jste milovaná a chtěná Bohem - dovedete si představit, co to
znamená?
Kolik času spolu trávíte?
A teď se zkusíme spolu podívat na Váš vztah s manželem. Co můžete ještě
udělat, aby se váš vztah zlepšil? Vím toho velmi málo o tom, jak vlastně spolu žijete. Kolik času spolu trávíte? Jak a o čem spolu mluvíte? Sdělujete si, jak je vám,
jak se cítíte, jak bylo v práci, co zajímavého nebo i obyčejného jste ten den prožili?
Víte o svém manželovi, co mu ubližuje a co mu naopak dělá radost? Ví to on
o Vás? Můžete se spolu modlit? A odpouštíte si někdy?
V každém vztahu si někdy ublížíme
V každém živém – to znamená skutečně žijícím vztahu, si někdy ublížíme, dotkneme se něčeho citlivého v tom druhém. Právě proto, že jsme si velmi blízcí, je
každý nešetrný dotek tak bolestivý a tak nás zraňuje. A protože rána bolí a my se
bojíme, že přijde další, tak se raději uzavřeme. Tohle už nechceme zažít. Nic k nám
nemůže, ale ani my nemůžeme sami k sobě. Ani k druhým. A to je pak těžké někoho milovat. K našemu srdci totiž vede jen jedna cesta. A ta je buď otevřená nebo
uzavřená. Ale pokud odpouštíme a je nám odpouštěno, zranění je ošetřeno, drát je
napojený, zaletovaný, dveře vězení, do kterého jsme se sami uzavřeli se otevírají…
Odevzdejte své manželství Bohu a proste ho o pomoc
Zkuste si odpovědět na otázky, které jsem nabídla. Zkuste se dobře dívat
a vnímat, jak spolu zacházíte. Jestli to půjde, klekněte si spolu před kříž, odevzdejte
své manželství se všemi radostmi, starostmi i ranami Bohu a proste ho o pomoc.
A jestli to zatím nemůžete udělat spolu, udělejte to alespoň sama. A myslete na své
děti. Podle Vás a Vašeho manžela si vytvářejí obraz a představu o tom, jak má vypadat rodina, manželství, vztah mezi mužem a ženou. Od vás obou se učí milovat,
chybovat, znovu začínat, odpouštět…
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Přeji vám, abyste našli chuť a odvahu znovu k sobě hledat cestu, znovu se pomalu přibližovat, znovu si důvěřovat a riskovat i to, že to bude bolet. Určitě to stojí
za to!

U
Internetový dotaz pro web vira.cz zodpověděla soukromá psychoterapeutická
poradna v Sušici.
V dotazu a odpovědi byly provedeny redakční úpravy, které dotaz a odpověď
zcela anonymizují. Případná podobnost je proto čistě náhodná (a ev. způsobená
i tím, že popisovaný případ se vyskytuje obecně častěji...).
přetištěno ze serveru www.vira.cz

U
Církev
Myslím, že následující úvaha z konference chlapů, by mohla zajímat nejen chlapy. Jedná se o jednu z reakcí na téma „Kam zmizela mládež?“
R. S.

Zdravím,
je otázka, jak moc může vztah ke světu řešit instituce. Přinejmenším může vytvářet prostor pro jeho rozvoj. A to se podle mě v dnešní církvi moc neděje. Je to
téma, na které jsem tu už mockrát narazil: kde dneska v církvi je prostor bavit se
o matematice, fyzice, biologii, chemii, energetice, daňové politice, mezinárodní
bezpečnosti - prostě čemkoliv jiném, než poutích, Bibli, úklidu kostela, křesťanské
hudbě, rodině a rodinné politice, charitě, sociální službě a pár dalších věcech, které
se explicitně týkají víry? Kde? Znám lidi, kteří se těm věcem věnují a kteří by je
i rádi propojili s vírou a osobně to propojené mají, ale jejich zkušenost je taková, že
v církvi není, kde o tom mluvit. V kostele se baví o víře, v laboratoři o vědě. Mezi
tím díra, protože v kostele není, jak se bavit o vědě (vědci se naopak o víru často
zajímají). U Halíka se snaží o propojení se světem umění, ale ohledně přírodních
a technických věd mi přijde pusto, prázdno. A je otázka, jestli bych o tom Halíkovi
vůbec věděl, kdybych nežil v Praze a nechodil k nim.
Pár lidí chápe, co chci říct. Ale většinou se setkávám s reakcí, která naprosto
nechápe, proč bychom tohle měli dělat. Nejlepší, co jsem slyšel od běžných věřících, bylo, že kdesi (asi v Praze) přeci máme odborníky, kteří se tomu věnují - ale
proč bychom to měli řešit my tady? Vždyť tomu ani nerozumíme. Drobný detail, že
30% farnosti vystudovalo vysokou školu a tedy by přinejmenším tihle lidé měli mít
nějakou reálnou odbornost, unikl pozornosti. Další přístup je naprosto udivený pohled na téma, co má třeba energetika společného s vírou. A poslední je, že mě na
několika místech výslovně řekli, že tohle do víry nepatří a víceméně naznačili, ať je
s tím neotravuji, protože tím ruším společenství.
Ono nejde jen o takovéhle akademické věci. Tuhle jsem slyšel stížnost od pána,
který miluje zahrádkaření, že nemá, kde o tom v kostele mluvit. Řeší se zbožné věci, ale na kytičky nezbyl čas. Na to snad nepotřebujeme experty v Praze, ne?
Nemůžeme pravdivě hlásat Stvořitele vesmíru, když 95 % jeho díla nepatří do
našich společenství. A máme na vybranou - buď budeme světlem světa (a v tom
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případě nás musí ten svět zajímat celý a ne končit zdí kostela) a nebo folklórním
spolkem a charitativní organizací. Zatím vidím spíš to druhé.
Takže organizace může udělat hodně: může dát prostor lidem, kteří ten vztah ke
světu mají a rádi by o něm mluvili. Protože těch lidí je fůra, ale ten prostor chybí.
B. V. na chlapi-vsichni@googlegroups.com

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

PhDr. Radomír Malý
Jsou všechna náboženství stejná?

V posledních desetiletích to slýcháme stále častěji. Tendence pokládat všechna
náboženství za stejná, není nová. Už římský císař Alexander Severus ve 3. stol.
usiloval o jakousi „vzájemnou shodu“ všech stávajících náboženství, která jsou
údajně úplně stejná.

Církev však učila a učí pravý opak. Stačí jen zdravý rozum a patřičné srovnání:
Nikdo ze zakladatelů světových náboženství se nepovažoval a neprohlašoval za
Boha, který přišel na svět, aby lidstvo vykoupil smrtí na kříži. Mohamed, Buddha,
Konfucius, Vivekananda aj. se vydávali pouze za proroky, nikdy však ne za Boha.
Jediným, kdo to o sobě tvrdil a také o tom předložil důkazy, byl Ježíš Kristus. Pouze On je Spasitelem světa, On jediný je Bohem, jenž se vtělil a narodil se z panny,
byl ukřižován a vstal z mrtvých, z historických osob žádný jiný. Proto také pouze
jeho náboženství je pravé.
Co ale s jinými náboženstvími? Zaslouží si úctu? Sv. Tomáš Akvinský píše, že
i v nich jsou uložena „semena pravdy“. Každé z nich obsahuje určitý etický princip,
více či méně vycházející z přirozeného mravního zákona. Proto zasluhuje úctu každý muslim, buddhista, konfucianista apod., pokud se snaží konat dobro na základě
přirozeného mravního zákona, který ve svém náboženství poznává. Na této rovině
je také možná, a někdy i dokonce žádoucí spolupráce při řešení palčivých problémů
světa.
Jinak je to ovšem s vlastním kultem nekřesťanských náboženství. Kardinál Joachim Meisner z německého Kolína nad Rýnem už roku 2006 zakázal tamní multireligiózní setkání a církevním školám účast na podobných akcích a zvaní duchovních těchto kultů na besedy se žáky. Podal k tomu též náležité vysvětlení, že vyznavači jiných náboženství neuctívají Krista a Boží Trojici, nemodlí se k témuž
Bohu jako křesťané, proto nelze praktikovat s nimi společné modlitby a pobožnosti.
Krom toho nutno mít na zřeteli varování na mnoha místech Starého zákona i upozornění sv. Pavla, že pohané, kteří přinášejí svým bohům oběti, je vlastně – byť nevědomky – přinášejí démonům. Názor, že „všechna náboženství jsou stejná“, je tedy mylný a naplňuje skutkovou podstatu hereze. Jediným pravým náboženstvím je
katolické křesťanství, jak ho hlásá už dva tisíce let Katolická církev, založená samotným božským Spasitelem.
z časopisu Řád vybrala M. J.

U
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Knihovna je v přízemí farní budovy (Farní klub). Knihy si zde můžete půjčovat,
můžete si je zde i číst. Kromě domluvy s M. Jiráskovou je zavedeno půjčování
v neděli od 8:00 do 9:00 a po mši svaté do 11:00-11:30 (K. Macoun).
Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Farní rada
Zpráva ze 8. zasedání Farní rady ze dne 14. listopadu 2010
Nejprve omluva. Ve zpravodaji ZzF 2010-11 bylo uvedeno,
že se setkání FR (sedmé v pořadí v nové sestavě) uskutečnilo
10. listopadu. Správně mělo být napsáno 10. října. Ono aby
padlo datum 10. listopadu na 2. neděli, kdy bývají setkání plánovány, si budeme muset počkat až do roku 2013… (R. S.)
Na posledním, opravdu listopadovém, setkání se projednávalo:

· Diskuse k povolební situaci ve městě
· Předběžné jednání o organizování „Tříkrálové sbírky“ v našem
městě
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 12. prosince 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. prosince

3. ledna
6. února
Rok 2011
1. května
5. června
3. července
2. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
strana 6
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vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné koupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Uvedené časy platí pouze do 11. 12. 2010!
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

levnější je za-

17:03 18:09
17:08 18:15
17:18 18:24

Od neděle 12. 12. 2010 do soboty 10. 12. 2011 bude platit nový jízdní řád.
Děčín hl. nádr. 12:40 14:40 16:40 Dolní Žleb
15:03 17:03 19:03 21:03
Čertova Voda 12:48 14:48 16:48 Čertova Voda 15:08 17:08 19:08 21:08
Dolní Žleb
12:54 14:54 16:54 Děčín hl. nádr. 15:17 17:17 19:18 21:18

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2010
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

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
7 555 Kč
7 818 Kč
0 Kč
0 Kč

1 447 Kč
1 773 Kč
1 914 Kč
2 642 Kč
1 658 Kč
1 013 Kč
2 138 Kč
1 249 Kč
1 494 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
1 608 Kč
2 126 Kč
0 Kč
0 Kč

84 439 Kč

17 364 Kč

27 137 Kč

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

Na diecézní charitu
Na misie

U
Bude se mnou Bůh počítat?
Až budeš mít někdy pocit, že s tebou Bůh nic nesvede, vzpomeň si, že...
Noe se občas opil do němoty.
Abraham byl příliš starý.
Sára byla neplodná.
Izák byl přehnaně důvěřivý.
Jákob byl úskočný.
Lea byla ošklivá.
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Josef Egyptský prožil těžkou šikanu.
Mojžíše matka odložila a byl agresivní.
Gedeon měl strach a chtěl utéct.
Rachab byla prostitutka.
Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí.
David byl cizoložník a spáchal úkladnou vraždu.
Jonáš před Hospodinem utíkal.
Noemi byla vdova.
Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi.
Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz.
Svatý Josef neměl odjakživa mariánskou úctu – chtěl Marii poslat pryč.
Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh myslel.
Ježíš v pubertě utekl rodičům a ještě se divil, co mají za problém.
Učedníci usínali při modlitbě.
Petr se vytahoval, a pak zapřel Krista.
Marta byla tak trochu workoholička.
Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční.
Marie Magdaléna byla prostitutka a ještě k tomu posedlá.
Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila „na hromádce“.
Zacheus byl malý a zakomplexovaný a živil se daňovými podvody.
Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst.
Timotej měl žaludeční vředy.
První do Nebe vstoupil lotr po pravici Krista.
Tak se nelekni, kdyby Bůh počítal i s tebou :-).
vybráno z chlapské konference na chlapi-vsichni@googlegroups.com

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Veřejný život a křesťané - Občanské sdružení Nativity pořádá v sobotu 4. pro-

F
F
F
F

since 2010 od 9 do 14 hodin v kapli děčínského zámku setkání s českými jezuity na téma Veřejný život a křesťané. Účast přislíbili P. František Hylmar,
P. Václav Umlauf a jako host husitský duchovní Vladimír Volráb.
Pouť v Bělé - V sobotu 4. prosince 2010 oslavíme poutní mší svatou svatého
Františka Xaverského. Začátek v kostele v Bělé je v 16 hodin.
Mikulášská nadílka pro děti - kostel sv. Františka, neděle 5. 12. 2010 v 15:00.
Neposkvrněné Početí - mše svaté na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu budou ve středu 8. prosince 2010 v 7:00 a v 17:00.
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte
naše/vaše stránky!
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Přehled mší sv. a kulturních akcí přes vánoce 2010
Kdy

Co

Kde

kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
24. 12.
Pátek Vigilie Slavnosti
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel Povýšení sv. Kříže
Narození Páně
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
25. 12.
Slavnost Narození Páně
Sobota
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
26. 12. Svátek svaté Rodiny Ježíše, kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel Povýšení sv. Kříže
Neděle Marie a Josefa
kostel sv. Václava a Blažeje
27. 12. Svátek svatého Jana, apoštola kostel sv. Františka - Podmokly
Pondělí a evangelisty
kostel Povýšení sv. Kříže
28. 12. Svátek svatých Mláďátek,
kostel sv. Františka - Podmokly
Úterý mučedníků
kostel Povýšení sv. Kříže
29. 12. Pátý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Středa Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
30. 12. Šestý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Čtvrtek Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
31. 12. Sedmý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Pátek Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
01. 01.
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Slavnost Matky Boží,
2011
kostel Povýšení sv. Kříže
Panny Marie
Sobota
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
02. 01.
Druhá neděle po Narození kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
2011
Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
Neděle
kostel sv. Václava a Blažeje
Štědrý den

Pozn.:

Od
kolika
*
*
*
*
16:00 22:00
*
20:00
*
24:00
*
*
9:00 17:30
10:45
*
10:00
*
*
*
*
9:00
10:45
*
10:00
*
8:00
*
*
*
7:30
*
*
*
7:30
*
*
*
*
18:00
*
*
7:30
*
*
17:00
16:00
*
9:00 17:30
10:45
*
10:00
*
*
*
9:00 17:30
10:45
*
10:00
*
8:00
*

Na Štědrý den (24. 12.) je mše sv. v 16:00 určena hlavně pro děti a starší osoby
Na Štědrý den (24. 12.) při mši sv. v 22:00 bude zpívat chrámový sbor
Na Silvestra (31. 12.) po mši sv. bude děkovná pobožnost na závěr roku

F 12. 12. 2010 14:00 – kostel Jílové - Adventní koncert Renáty Vrátné
F 25. 12. 2010 14:30 – u sv. Františka - Vánoční koncert dětí BŘEZIŇÁČEK
Ø Letos máme včas kompletní přehled o vánočním režimu v děčínských farnostech (chybí
jen okolní spravované z Dc I). Nevadí nám ale faktická redukce mší svatých, resp. bohoslužeb slova v tak velkém městě jako je Děčín? Je pravda - nemusíme ještě jezdit do Ústí J.

U

· „Co udělali pastýři, když se vrátili od jeslí?“ ptá se kaplan o Vánocích dětí.
Zuzanka to ví: „Spěchali ozdobit vánoční stromeček!“
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Biblický koutek
45. část
Smlouva. Tímto tématem se myslí ujednání, závazek nebo důležitá přísaha. Ježíš se zavazuje, že přitáhne k Bohu celé lidstvo. Jeho „podpisem“ je dar vlastního
života, který obětoval ve svém utrpení a smrti.
Jidáš. Byl nazýván také „Iškariotský“ a byl jedním z dvanácti učedníků. Někteří
se domnívají, že patřil ke skupině takzvaných sikariů, kteří se násilným způsobem
stavěli proti římské moci, připlétali se mezi lidi v zástupech a zabíjeli Římany bodnutím „siki“ (nože).
Umývání nohou. Tato činnost se pokládala za zvlášť podřadnou a dokonce i židovští otroci byli zproštěni této služby v přítomnosti svých pánů. To je důvod, proč
Petr zpočátku reaguje odmítavě na myšlenku, že by mu Mistr mohl umývat nohy.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Světové dny mládeže Madrid
Na internetové adrese: http://madrid2011.signaly.cz/ nalezneme
vše, co se světového setkání mládeže příští rok týká. Je tam například možnost se na setkání přihlásit, naleznete program setkání,
společnou modlitbu, přípravné texty, logo a nejnověji jsou k dispozici i videoupoutávky, hymna atd.
Další možností, jak sledovat dění kolem světového setkání mládeže je, jak jinak, než na stránkách facebooku. Naleznete na adrese:
http://www.facebook.com/svetovychdnimladeze.
Máme možnost se tedy připravovat na celosvětovou akci mládeže, sledovat pomocí moderních technologií - jen mám pocit, že to není možná to
nejhlavnější. Nebylo by marné, kdyby i v Děčíně se mládež v tomto duchu setkávala? Ne že by tu mládež nebyla, potkáváme ji po městě, po parcích, na nábřeží,
často zahalenou v dýmu kolem sebe, v kině, autobusech, někdo na koncertech
a diskotékách - všude spousta mládeže. Mám ale pocit, že nesměřují duchem
k ideám Světových dnů mládeže i přes ty zmíněné nejmódnější technologie, které
tak rádi neustále používají. - Kde je chyba?
R. S.

U
Inteligence
Možná přesně nevíme, co slovo v nadpisu znamená, zda inteligence měřená
pomocí IQ je jediný „typ“, který lze zkoumat a zda inteligence je vůbec to hlavní
v životě…
Je samozřejmé, že u člověka lze nalézt i další hodnoty a nelze lidi „třídit“ pouze
podle IQ. Také testy na vyhodnocení IQ jsou zaměřeny různými směry, takže srovnávání není až tak jednoduché.
strana 10
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V přiloženém přehledu si ale můžeme udělat obrázek, jak tak asi v lidské populaci jsou zastoupeni různě „chytří“ lidé. Je dobré si při tom uvědomit, že dějinami, vědou, politikou „hýbají“ lidé, kteří se nachází na nejvyšších úrovních přehledu. Všimněme si, kolik jich asi tak je…
Také mě při zamyšlení napadlo, že komu je dáno, od toho se bude také vyžadovat…
Co se asi bude požadovat ode mne?
R. S.

U
hodnota
IQ

popis

nad 140 inteligence géniů
do 140

výjimečná superiorní
inteligence

do 130

vysoce nadprůměrná
inteligence

do 120

nadprůměrná inteligence

do 110

vysoce průměrná inteligence

do 100 průměrná inteligence
do 90
do 80
do 70
do 50
do 20

slabě podprůměrná
inteligence
nižší stupeň mentální
retardace
lehká mentální retardace
střední mentální retardace
těžká mentální retardace

%
lidí

předpokládané schopnosti jedince
absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání
mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost,
vynikající manažeři nebo odborníci
snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti
vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo
vysokou školu vystuduje jen s potížemi; důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie
dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se
uplatní ve středním postavení
dokáže absolvovat základní školu a dobře se
uplatnit v manuálních profesích.
s problémy zvládne základní školu, úspěšný ve
zvláštní škole

0,2 %
2,8 %
6,0 %
12,0 %
25,0 %
25,0 %
10,0 %
10,0 %

je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu

6,8 %

nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné
návyky

2,0 %

nevzdělavatelný a nevychovatelný

0,2 %

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence

U
Svatý Mikuláš
Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby,
biskup, mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi. Co všechno bychom mohli vyjmenovat, co vyznačuje a charakterizuje tohoto oblíbeného světce!
Dvě města se dnes dělí o slávu Mikulášova kultu: Demre v Turecku, dřívější
Myra, místo biskupova úmrtí, a Bari v Apulii, kde jsou uchovávány ostatky velmi
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uctívaného světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše od roku 1087 a jsou cílem
mnoha poutníků.
Obyvatelé Bari slaví „svého“ Mikuláše každý rok 8. května, v den přenesení,
ohromnou slavností. Slavnosti se odehrávají na moři, věřící přitom plují na člunech
k Mikulášově soše. Už večer předtím prochází historický průvod hýřící barvami, na
němž se účastní celé Bari, ulicemi města.
Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal kolem roku 300 jako mladý
muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování
křesťanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem roku 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil
roku 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec,
rok mezi 345 a 351.
Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí po smrti
uctívaného, přesáhl na celou řeckou církev, později i na
slovanské země. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem.
Váhavě se pak šířil Mikulášův kult také v Evropě, např.
od 10. století v Německu, Francii a Anglii.
Italští námořníci nebo piráti uloupili v roce 1087
ostatky biskupa Mikuláše ze sarkofágu náhrobního kostela v Myře a přinesli je do Bari v Apulii, kde tehdy
vládli Normáni. Prázdný Mikulášův kamenný sarkofág
můžeme ještě dnes vidět v obnoveném dolním kostele
Mikulášova chrámu v Demrel/Myře na jihozápadním
pobřeží Turecka. Antická Myra je ovšem už jen městem
zřícenin.
V Bari postavili k uchovávání drahocenných ostatků
na troskách byzantského guvernérova paláce baziliku sv. Mikuláše. Papež Urban II.
posvětil roku 1089 kryptu s Mikulášovou schránkou. Dodnes patří bazilika s kůry
k nejvýznamnějším románským církevním stavbám v jižní Itálii. Jejími největšími
drahocennostmi jsou vedle hrobu církevního patrona ciborium z 12. století, jediné
úplně zachovalé z té doby v Apulii, jakož i slavný biskupský trůn Eliášův z bílého
mramoru, který pochází z 11. století a patří k nejmimořádnějším uměleckým dílům
Apulie.
Úcta a tradice: tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer
6. prosince navštěvuje - často v doprovodu anděla a čerta (v Německu v doprovodu
čeledína Ruprechta) děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Punčochy nebo holinky postavené přede dveřmi, nebo za oknem jsou ráno o sv. Mikuláši
naplněny sladkostmi. V alpských zemích provozují zakuklené postavy v den sv.
Mikuláše své neplechy. V jihoněmecké oblasti, hlavně v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často Erasma jako pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš
po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou.
Mikulášovo uctívání se rozvinulo v Německu zprvu v 10. století v Porýní; bylo
podporováno císařovnou Theofanou, řeckou manželkou císaře Oty II. Ve stejném
strana 12
Zprávy z farnosti 12/2010, ročník XV.

Dìèín

-

Podmokly

10. století vznikl v Německu obyčej, který zůstal zachován dodnes: zvyk, že Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je. To se vztahuje na tuto historii: v klášterních
školách tehdy byla takzvaná „biskupská hra“; při ní jeden žák přebíral jednou v roce funkci opata nebo i biskupa a „vládl“ nad klášterem a nad školou. Zprvu se tato
hra konala 28. prosince, v den Neviňátek; asi od 13. století byla přeložena na den
sv. Mikuláše.
Krajově i národnostně se liší jak oblečení tak i jméno Mikuláše. Postava, která
dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem vytvořena teprve před 100 lety
malířem Moritzem von Schwind: Mikuláš s dlouhým vousem v plášti s kapucí, lemovaném kožešinou.
Znázorňování (a legendy): Mikuláš je znázorňován téměř vždy jako starší biskup s krátkým až dlouhým vousem. Velmi mnohá vyobrazení jsou dodnes na Východě, na nich je Mikuláš často holohlavý. Také znázornění na Západě se opírají
v četných případech o východní umění. Mikuláš mívá u sebe nejčastěji tři zlaté
koule na knize.
Toto znázornění se vztahuje na legendu: jeden šlechtic poslal své tři dcery do
veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však
hodil oknem v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly
ukončit svou činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky na peníze, tři zlaté pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Se třemi
chleby na knize je Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve štrasburském chrámě.
Také slavná žákovská legenda nachází často svůj výraz ve výtvarném umění.
Podle této historky prý Mikuláš jednou ochránil tři žáky před tím, aby je zlý hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do soli. Proto je Mikuláš často znázorňován
s nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci.
A ještě jedna legenda byla často znázorňována: Mikuláš pomáhá lodi, která se
dostala do tísně na moři a jejíž námořníci ho vzývali. S kotvou proto ukazuje Mikuláše malba na oltářním nástavci v lübeckém kostele P. Marie (15. století).
Také četné cykly se scénami z biskupova života jsou v celé Evropě. Příkladem
je dóm v Kostnici (15. století), kostel P. Marie v Gdaňsku (gotika), kostel sv. Mikuláše v Grimmě (od Lucase Cranacha).
Data: narozen kolem roku 280/286 v Patrasu, Řecko, zemřel: 6. prosince kolem
roku 345/351 v Myře, dnes Demre, Turecko. Svátek se slaví 6. prosince.
Patron: Ruska; Lotrinska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem,
výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců,
obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů,
knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na
moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; proti zlodějům.
http://www.vira.cz/mikulas/, zpracováno podle knihy Rok se svatými

U
· „Mami, stromeček hoří!“ „Neříká se, že hoří, ale, že svítí.“ - „Mami, záclony
už taky svítí...“
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Advent
„Toč se a vrč můj kolovrátku, vždyť adventu je už nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den.“
Možná, že v některých třídách základních škol si paní učitelka v prosinci vzpomene na krásnou Erbenovu báseň Štědrý den a školákům ji dá přečíst. Někdo si
připomene na zajímavou inscenaci Divadla Semafor, kde ji ještě za totality nastudoval scénicky se svým kolektivem Jiří Suchý. Střední generace si zabrouká jeho
a Šlitrovu „purpuru na plotně“.
V květinářstvích už koncem listopadu nachystali adventní věnce, které se staly
v posledních letech předvánočním hitem i v rodinách, kde o původu a smyslu adventu se nic neví. Babičky a dědečkové zavzpomínají na studená rána, kdy ještě za
tmy spěchali, třeba i do vzdáleného kostela, aby si zazpívali rorátní žalm „Ejhle,
Hospodin přijde…“.
Křesťanský advent je obdobím duchovní přípravy na oslavu příchodu Syna Božího skrze Pannu Marii na svět, mezi nás. Vždyť samo slovo advent znamená příchod nebo přijití. Již koncem V. století si křesťané v Galii začali období před narozením Páně zvláštním způsobem připomínat. S rozrůstajícím se stromem křesťanství se zvolna rozšiřovalo připomínání adventu i do dalších evropských zemí. Do
církevního roku byl advent přivtělen nejprve v liturgii římské, později se slavil
v celé Itálii, Německu a Anglii.
Slavení adventu bylo ustaveno na čtyři neděle před Hodem Božím vánočním.
Žalm „Rosu dejte nebesa shůry a oblaka dštěte spravedlivého, otevři se země
a vypuč Spasitele“, odkazoval na očekávání Mesiáše v biblické době. Počet čtyř
týdnů poukazoval na „čtvrtý příchod Páně“: vtělení, narození duchovním způsobem
v srdci člověka, příchod k soukromému soudu a příchod k všeobecnému soudu.
Vždy byl dobou pokání a niterného ztišení, naplněného očekáváním slavení Kristova narození nejen před dvěma tisíci léty v Betlémě, ale nyní při proměňování v Eucharistii a následného přijetí do srdce přijímajícího, aby se „Slovo stalo Tělem
a přebývalo mezi námi.“
Celou dobu adventu máme tedy prožívat v radosti a s vnitřní usebraností a s
touhou po spojení s Kristem. My, ze zábrdovické farnosti, budeme letošní advent
prožívat i v očekávání, zda se rekonstrukční práce v našem kostele Nanebevzetí
Panny Marie skončí včas, abychom Narození Páně mohli prožívat již v našem
chrámě.
Život v zábrdovické farnosti, ročník XIII (2005), číslo 8

U
Vánoce
Klid, odpočinek a samozřejmě dárky. To jsou věci, které se bezpochyby vybaví
téměř každému, vyřknu-li slovo Vánoce.
V poslední době se ale první dvě jmenované položky začínají spíše proměňovat
ve spěch a stres. Přeplněná nákupní centra o Štědrém dnu nejsou žádnou výjimkou.
Lidé, během roku zaměstnáni jinými starostmi, se snaží na poslední chvíli nakoupit
dárky pro své nejbližší.
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Během vánočních svátků se čím dál více lidí věnuje práci, kterou nestíhají mimo dovolenou. Jen letmo odbíhají k vánočnímu stromku a pak spěchají zase zpátky, před obrazovku počítače. Doba je uspěchaná, ale nebylo by lepší udělat si chvíli
čas i na rodinu?
Dalším strašákem Vánoc jako takových je přílišná medializace a materializace
Vánoc. Projděte se městem v říjnu. V některých výlohách na Vás bude více než dva
měsíce před Štědrým dnem mrkat a blikat vánoční výzdoba v čele s úžasnou vánoční výprodejovou akcí. Televizní a rozhlasové reklamní bloky nezůstávají pozadu. Ze všech stran se dozvídáme, že ideálním dárkem se stává „cool“ mobil, výkonný počítač, nová postel, rychlé auto nebo třeba napařovací žehlička. Než abychom mysleli na pravou podstatu Vánoc, jsme nevědomky nuceni koupit co nejdražší dárek.
Už před spoustou let odolal český Ježíšek náporu východního kolegy dědy
Mráze. Teď musí ještě silněji odrážet útoky z druhé strany. Ze západu přijíždí na
saních tažených soby Santa Claus a pozor - doporučuje ho i Coca Cola! A dalších
asi 10 výrobců, ke kterým se informace o tom, že tu Santu nemáme, záhadně nedostala. Jsou sami proti sobě. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění to naštěstí
i letos na plné čáře vyhrál Ježíšek. Ale abychom se náhodou v budoucnu nedivili...
Zamysleme se tedy, proč se Vánocům ne nadarmo přezdívá nejkrásnější svátky
v roce a uchovávejme jejich tradici i do budoucna.
slohovka z Lukášova blogu, http://djlj.mujblog.info/blbosti-do-skoly/uvaha-vanoce

U
Slavnosti a svátky
8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
27. 12. Svátek Svatého Jana, apoštola a evangelisty
28. 12. Svátek Mláďátek, mučedníků

U
Významné dny
1. 12. Světový den boje proti AIDS
10. 12. Den lidských práv

U
Výroční dny biskupů
3. 12. Mons. Paďour
Mons. Malý
12. 12. Mons. Kajnek
13. 12. Mons. Causero
18. 12. Kard. Vlk
21. 12. Mons. Otčenášek

jmenován titulárním biskupem (1996)
jmenován titulárním biskupem (1996)
biskupské svěcení (1992)
jmenován tit. arcibiskupem (1992)
svátek
jmenován diecézním biskupem (1989)
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24. 12. Mons. Posád
27. 12. Mons. Baxant

jmenován biskupem (2003)
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
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 26. 12. 2010, před 1. nedělí v lednu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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