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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2011
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.

BŘEZEN
1.
2.
3.

Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné evangeliu a velkoryse přispívaly k sociální spravedlnosti a pokoji.
Aby Duch Svatý dával světlo a sílu křesťanským společenstvím a věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu.
Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním poslání církve
a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha Svatého znovu narodili a oblékli v Krista.
texty byly převzaty z http://www.modlitba.net/

U
Ekumenismus…
„Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie
a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu, která je větší
než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl,
kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět...
Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji. Jestliže spravedliví nejsou
hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví, ani hříšníci neměli
ustávat v její chvále. Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha svatého, je
v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás.“
Mistr Jan Hus

.
Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka 2011 přinesla rekordní výsledek.
Letošní Tříkrálová sbírka poprvé ve své historii překročila hranici 70 milionů
korun. Charitní tříkráloví koledníci vysbírali do sedmnácti tisíc kolednických pokladniček částku 72,5 milionů korun.
Letošní leden tak přinesl rekordní výsledek v dosavadní, v celostátním měřítku
již jedenáctileté historii sbírky. Výtěžek sbírky podpoří stovky záměrů na podporu
nemocných, seniorů a lidí v sociální nouzi.
„Z té závratné finanční částky, ale především z vlny solidarity a podpory, kterou
Tříkrálová sbírka u české veřejnosti probouzí, se až tají dech,“ říká ředitel Charity
ČR Oldřich Haičman, a dodává: „Je pro nás nesmírnou ctí, že si lidé práce Charity
tak považují a cení, ale současně je pro nás velkou odpovědností, aby peníze byly
účelně využity. Především děkujeme našim dárcům, podporovatelům, přispěvatelům a velmi děkujeme našim koledníčkům, že se vydali na dlouhou a mnohdy nepohodlnou pouť, aby pomohli lidem v nouzi, a také rodičům těchto dětí. Bez tak
obrovské podpory by Charita nemohla pracovat,“ doplnil Oldřich Haičman.
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„Neubývá lidí, kteří potřebují naši pomoc. Já myslím, že to vnímají i naši dárci,
a tak mě asi nejvíce těší vědomí, že v tom nejsme sami a že nás v pomoci potřebným podporuje takové množství dárců a dobrovolníků. Je to skvělé a i já moc děkuji všem, kteří přispěli darem nebo vlastní aktivitou,“ říká hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
V průběhu února proběhne podrobná kontrola výnosu sbírky. Dokud nebudou
řádně překontrolovány všechny potřebné doklady, jsou uvedené výsledky pouze
předběžné. Podrobné výsledky jsou rovněž k dispozici.
Tříkrálová sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé
České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Sbírka se koná na území celé České republice každoročně již od roku 2001 (v roce 2000 proběhla pouze na Olomoucku).
Loni v celé ČR koledovalo celkem 16 041 skupinek, tedy téměř 50 000 dobrovolníků. Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2010 činil 68,715 milionů Kč. Během trvání celé sbírky se již (i s letošním rokem) podařilo získat 600 milionů Kč.
Do sbírky je možné nadále přispět prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru
DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této
částky 27 Kč) anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto
66008822/0800 u České spořitelny.
Součástí kampaně byl také Tříkrálový koncert, který v neděli 2. ledna 2011
v přímém přenosu vysílala Česká televize na programu ČT1.
Více informací Jan Oulík tiskové oddělení Charity ČR.
charita ČR

U
Homeopatie - okultní pozadí?
Homeopatie v mnohém připomíná astrologii
Léčebná metoda homeopatie je ve vatikánském dokumentu z roku 2003 na téma
New Age zařazena mezi terapie, které jsou dnes propagovány v souvislosti s myšlenkami a duchovním pozadím tohoto hnutí. Tato metoda je v naší republice velmi
rozšířená a naděje, které se do ní vkládají, se často vztahují i k tomu, co může člověku dát jenom Bůh. O homeopatii se diskutuje již od jejího objevu (od roku 1807),
ale se současnou okultní vlnou se její popularita ještě zvýšila.
Zakladatelem této léčebné metody je německý lékař a esoterik Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl zapojen do esotericko-iniciační tradice svobodného
zednářství, byl silně ovlivněn gnostickým učením a měl pohrdavý vztah k Ježíši
Kristu. On sám ve svém díle Organon tvrdí, že homeopatie je „božská“ metoda
a označuje ji za „spásnou pravdu“, kterou mu prý zjevil samotný bůh, kterého nazývá „Velký duch“, „Stvořitel“ a „Pramen Lásky“. Tím ovšem nemíní Boha křesťanů. Ve svém díle deklaruje svoji blízkost s Konfuciem a Ježíše nazývá snílkem
a fanatikem.
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Kromě toho se Hahnemann inspiroval také tzv. magnetismem, metodou léčení
svého přítele F. A. Mesmera (1734-1815), který zastával panteistický obraz světa,
spojený s vírou v astrologii. Také jeho „magnetické“ teorie byly inspirovány tajemnými zednářskými doktrínami. Hahnemann této metodě, které se také podle jeho zakladatele někdy říká mesmerismus, připisoval stejný božský původ jako homeopatii. Mesmerismus následně umožnil vznik hypnózy, přičemž hypnotický
trans má podobné rysy změny mysli jako při praktikování transcendentální meditace, jogínské meditace, Silvovy metody a z ní vycházející Modré alfy. Všechny tyto
metody včetně homeopatie slibují uvedení do harmonie s přírodou a kosmickými
silami, včetně smíření člověka se smrtí. Tím se stávají jakýmsi náboženským systémem bez Boha. Homeopatie tedy není přirozenou a přírodní metodou léčby, ale
uceleným filozoficko-náboženským systémem s okultními rysy. Český propagátor
homeopatie Jiří Čehovský na svých stránkách otevřeně píše, že právě religiózní
podstata homeopatie je nejlepší zárukou toho, že se tato metoda bude dál šířit
a zlepšovat život stále většího počtu lidí.
Sami zastánci homeopatie přiznávají, že homeopatie se nachází mimo myšlenkový rámec uznávaných přírodních věd. Princip podobnosti, který dal této metodě
jméno (homeos v řečtině znamená podobný, pathos je nemoc) a který je základním
zákonem homeopatie, je spojen s magickým simile antické a magické lidové medicíny a pochází z „magického, kosmického obrazu světa“. Hahnemann tvrdí, že člověk je zevnitř ovládán duchovní životní silou (autokracií), která řídí i jeho hmotné
tělo. Narušení této síly se v těle projeví jako nemoc. Proto směřuje homeopatická
léčba k ovlivnění této životní síly, jejíž uzdravení má následně vést i k uzdravení
hmotného těla.
Učení o ředění a potenciaci léku má také okultní pozadí. Do roztoku má při jeho
přípravě vstupovat kosmická síla, která pak působí uzdravení. Mnozí homeopati
často nezůstávají u samotné léčebné metody, ale připojují k ní i jiné okultní praktiky. Poněvadž je homeopatická typologie, podle níž se předepisují homeopatické
konstituční léky, rozvinuta na základě astrologické a horoskopické symboliky, každý lékař, který předepisuje homeopatickou konstituční léčbu tím samým, používá
astrologii. Také Jiří Čehovský uvádí, že homeopatie v mnohém připomíná astrologii.
Mezi lékaři homeopaty jsou jistě i poctiví a svědomití lidé, kteří hledají způsob
použití homeopatie odděleně od jejích tajemných praktik. To ovšem neznamená, že
tím samým vliv temných sil okultismu, které jsou ze své povahy skryté, jen tak
zmizí. Žádná z vědeckých teorií nemůže tento okultní vliv zneutralizovat jenom
tím, že v něj nevěří. Z tohoto pohledu je homeopatie opravdu nebezpečná a duchovně škodlivá. Dlouhodobé užívání homeopatie vede k závislosti na silách okultního původu. Z hlediska duchovního může dojít až ke spoutání konkrétním démonem homeopatie, ze kterého musí být člověk osvobozen modlitbou za rozvázání.
Právě zkušenost s konkrétními případy spoutanosti a následného osvobození jsou
pro mne subjektivně nejjasnějším důkazem okultního pozadí této léčebné metody.
www.vira.cz, vok
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Vatikánský rozhlas vysílá již 80 let
V sobotu 12. února 2011 tomu bylo 80 let, kdy poprvé (12. 2. 1931), na popud
papeže Pia XI., vysílal Vatikánský rozhlas. Při příležitosti oslav tohoto výročí byla
10. února 2011 ve Vatikánských muzeích zahájena výstava, dále byl vytvořen multimediální zpravodajský portál pořadů a vyjde kniha o historii vysílání Vatikánského rozhlasu.
ČBK

U
Přípravy na Cyrilometodějské výročí
Biskupové v Římě začali přípravy na Cyrilometodějské výročí
Slavnostní mše svatá u hrobu sv. Cyrila v římské bazilice sv. Klimenta zahájila
14. února 2011 tříletou přípravu české církve na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Příprava se zaměří na prožívání iniciačních svátostí. První rok to bude křest, poté biřmování a třetí rok eucharistie.
ČBK

U
Zázrak? – zázrak - zázrak!
Záhada v Santa Fe…
Asi mnoho z vás dostalo tento řetězový e-mail: „Záhada stará 130 let, nad níž
vám zůstane rozum stát“…
Zkrátka v USA, Novém Mexiku, stojí kaple Loretto Santa Fe, přitahující každý
rok více než 250 000 návštěvníků. Tato kaple se odlišuje od ostatních tím, že se v ní
pravděpodobně stal zázrak. Byla postavena okolo 19. století, ale když už byla postavená, sestry zjistily, že chybí schody na kůr. A tak se celých devět dní modlily ke
sv. Josefovi, který byl truhlářem.
Devátého dne prý zaklepal na dveře cizinec a řekl, že je truhlář, který jim pomůže se zhotovením schodiště. A pak sám, bez cizí pomoci, zhotovil schodiště, které
se považovalo za pýchu truhlářského řemesla.
Na závěr ještě jeden detail, který posiluje víru v možný zázrak: schodiště má 33
schodů, což je věk Ježíše Krista. Nikdo si nedovedl vysvětlit jak je možné, že schodiště dokáže stát samo bez centrální opory. A že truhlář, jenž při stavbě nepoužil
ani jeden hřebík a ani lepidlo, beze stopy zmizel a nečekal ani na odměnu. Po městě
se poté začalo povídat, že tím truhlářem byl samotný sv. Josef, kterého poslal Ježíš,
aby pomohl sestrám. Nu, a od té doby se považuje schodiště za zázračné a je cílem
poutníků.
Tak, a nyní sejměme gloriolu nadpřirozena a poslechněte, jak to s tím schodištěm opravdu je:
Kaple V Santa Fé je známá hlavně proto, že její majitel (je to soukromé muzeum) má z legendy, kterou se pokouší oživit, nemalý finanční prospěch. (Svatba se
vším všudy tam vyjde i na 5 500 Euro). A točil se tam i film. Ano, u každé takovéto
legendy, než jí uvěříme, se musíme zeptat: „qui bono?“ (Komu může sloužit tato
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legenda?) Samozřejmě - majiteli kaple, a je vidět, že mu slouží velmi dobře. Věřící
lidé jsou náchylní věřit všemu, co zavání božským zásahem, a tak je tato legenda
namířena na ně. Dává jistotu, že bude velmi účinná...
Toto schodiště však není ničím zvláštní. V jeho středu je podpěra tenká, spirálovitá, tedy si její přítomnost lidi pouze neuvědomují - co ovšem vůbec nesnižuje
její funkci. Z boku je stabilita schodiště jištěná konzolou o vedlejší sloup, jak si
můžete všimnout na obrázku na webu. Taky toto schodiště nebylo takové hned od
začátku, neboť dříve nemělo vůbec zábradlí. To vyhotovil o mnoho let později řemeslník Phillip August Hesch. Do té doby chodily některé jeptišky po schodech
v strachu i po čtyřech. A to, že při stavbě nebyly použity hřebíky a lepidlo? To je
normální - v té době byly tyto materiály drahé a tesaři se proto bez nich běžně obešli. Kaple byla mnoho desetiletí uzavřena, zřejmě pro nestabilitu schodů, na kterou
mnoho návštěvníků upozorňovalo - prý to houpalo nahoru a dolů jako na velké
pružině. Co se týče dřeva - je to dřevo smrkové.
To, jak se devět dní sestry modlily a jak přišel chudý tesař s oslíkem, se již nedá
dokázat ani vyvrátit. Ale fyzikální principy stability schodiště (spíše počáteční nestability) jdou dokázat dobře. Tvrzení, že žádný vědec si s tím neví rady, je nepravdivé. Přispívá však k legendě a k tučnému zisku majitele kaple, tak je nutno to tvrdit.
www.kudlanka.cz

U
Stalo se u nás…
Bůh miluje i Země Koruny České, dále je příběh, jehož jsem byl svědkem.
V roce 1944 pomalu končila II. světová válka a Třetí říše ještě chtěla odvrátit
svou zkázu další konfiskací barevných kovů, a tak nechala sundat dva zvony v německé vesnici v západních Čechách jménem Chlum svaté Maří (Mariakulm). Za
bolševika Chlum nad Ohří.
Po několika letech tam byl „odkopnut do ústraní“ jako farář bolševikům velmi
nepohodlný otec Method Petr Habáň, O.P. (Prof. ThDr et PhDr). Otec Method
s lítostí viděl ty zvony posrané od holubů na podlaze zvonovny - Wehrmacht už nestihla je odvézt, pouze sundat ze závěsů.
A vyrazil otec Method za důlními zámečníky do mohutných povrchových dolů
v Habartově a žádal je o zavěšení zvonů. Ti řekli: „Pane doktore, máte peníze?“
Neměl. Takže ani nehrábli.
A tak zvony ležely pod holubím trusem dál - až jednou přijel na kole z nedalekých Dasnic drobný mužíček, drážní zámečník, na kole a ptal se, zdali může ty
zvony zavěsit... že „počul, že je to treba.“ Habáň - jako bych ho viděl - se asi usmál
a řekl, že parta svalnatých řemeslníků to vzdala, že když nejsou peníze, nebudou
ani zvony viset. Leč ten mužíček dojížděl dál, něco si vozil na nosiči svého velocipédu. A ani svačinu (tu by si Habáň ještě mohl dovolit) nechtěl.
Po několika týdnech mužíček řekl: „Pán farár, zvony zvonia.“ A zvonily. To
jsem už zažil osobně. Byly zavěšeny ve vagónových ložiskách, trámy byly zpevněny, lana navázána. Kdo a jak ty zvony vážící okolo 500 kg zvedl do výšky asi
4 metrů? Asi archanděl Gabriel...
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A když se otec Method ptal, co by - alespoň symbolicky - mohl tomu mužíčkovi dát, ten odpověděl: „To je ku cti Matky Božej!“ A zmizel někam...
Dnes už tam zvoní, pravda, elektrika. Ale bylo to tak.
Alexandr Sv

U
Milý příběh z Mexika…
V jedné zapadlé mexické vesnici měli malý kostelík. Jako kostelník tam sloužil
jeden indián. Jednou mu farář nařídil, aby očistil a opravil sošky svatých, co tam
byly. Tak ten indián ty sošky vyndal, omyl, a případně domaloval, kde byly oprýskané barvami, které si den před tím přinesl z městečka.
Bylo poledne, tak si rozdělal ohýnek a ohřál si na něm fazole. A pak si schrupnul. Mezitím tam tudy proběhli psi, a jak se tam honili, převrhli jednu sošku a ta
spadla do ohně. Byla to zrovna soška Panny Marie. Když se ten indián probudil, tak
se zděsil, protože sošce mezitím ohořela ruka. Už nebyl čas ohořelé dřevo uříznout
a vyřezat druhou ručičku, protože se blížil večer a on musel otevřít kostel. Snažil se
panenku Marii strčit nějak do stínu a upravit jí šatečky tak, aby ta ručička nebyla
vidět... Ale tak jako tak, při pozornějším pohledu to vidět bylo.
Pak se najednou přihnala krátká bouřka a jeden blesk praštil přímo do kostela.
Seběhli se vesničané a šli se do kostela podívat - ale kupodivu, k žádné škodě nedošlo. Najednou začaly nějaké ženy křičet „Stal se zázrak, veliký zázrak se stal,
Panna Maria obětovala vlastní ruku, aby zadržela blesk a ochránila kostel!!!“ - no
z kostela se stalo známé poutní místo a vesnice zbohatla. A indián? Ten mlčel jednak by mu stejně nikdo nevěřil a druhak je pořád lepší být kostelníkem v bohatém kostele, než v chudém kostelíku jako před tím.
Nakonec, kdo ví, jestli to všecko nebyla vůle Boží…
podle povídky B. Travena
Tip: Seznamte se s životopisem autora – dost nevšední…

U
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Dnes vám nabídneme seznam knih, které máme v knihovně na téma: Svatá zpověď – svátost smíření. Je dobré na oživení vztahu k této svátosti si o ní občas něco
přečíst a podívat se na svou zpovědní praxi z nového úhlu.

&

O svaté zpovědi:

· Dej mi své raněné srdce (Slavko Barbaric)
· Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (P. Marek Dunda)
· Jak se zpovídat (P. Józef Augustyn)
· Jak se zpovídat (P. L. Simajchl)
· O svátosti smíření jako cestě k uzdravení (Jim McManus)
· Svátost smíření (P. Józef Augustyn)
· Také se neradi zpovídáte? (P. Petr Kolář)
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· Z duchovního života (P. A. Stork)
· Zpověď, čili přijetí svátosti smíření (P. Michel Quoist)
· Zpověď, svátost smíření (P. Piťha)
Zpovědní zrcadla - pro dospělé:

· Confiteor (P. Jiří Plhoň)
· Jak se změnit (Basilea Schlinková)
· Ježíš vás chce vidět radostné (Josef Havelka)
· Něco víc než jen návod k použití (strojopis)
· Praktické rady ke svátosti pokání
· Příprava k přijetí svátosti pokání (strojopis)
· Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání (Česká katolická Charita)
· Příprava ke svátosti smíření (Pastorační středisko Praha)
· Příprava na svátost smíření (P. Józef Augustyn)
· Zpytování svědomí (strojopis)
· Zrcadlo svědomí (Basilea Schlinková)
Zpovědní zrcadla - pro děti:

· Jdu po prvé ke svaté zpovědi
· Návrat k Otci (Křesťanská akademie – Řím)
· Příprava k první svaté zpovědi a k prvnímu svatému přijímání (kard. F. Tomášek)
· S čistou duší k Pánu Ježíši (P. Pavel Kopecký)
· Svátost smíření (J. Brtník, Z. Nečasová)
· Zpytování svědomí
vybrala M. J.
&

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

U
Farní rada
Zpráva ze 9. zasedání Farní rady ze dne 13. února 2011
Po čase odpočinku se konala opět Farní rada. Co bylo její
náplní? Prosím, čtěte:
· Tříkrálová sbírka
Dne 8. února 2011 se uskutečnila v Děčíně tříkrálová sbírka. Od fary v Podmoklech byl vypraven průvod, kterému požehnal otec František. V jeho čele jeli tři králové na koních.
Průvod mířil přes Labské nábřeží do Křížové ulice ke kostelu „Povýšení sv. Kříže“,
kde byl připraven krátký program ze scének a písní. Celkem se během sbírky vybralo 23 463 Kč. Příští rok bude sbírka opět uspořádána.

· Kostel v Javorech
Bylo dohodnuto, že obec Malšovice převezme kostel v Javorech do pronájmu.
Na jeho opravu obdrží dotaci.
strana 8
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· Fond pro lidi v hmotné nouzi
V kostele byla umístěna kasička, do které mohou lidé přispívat podle svých
možností pro potřebné.

· Struktura setkání FR
Na začátku jednání farní rady oznámí její členové téma, o kterém chtějí mluvit.
Jednotlivé příspěvky budou trvat max. 15 minut.

· Farnost Trmice
Vzhledem k tomu, že v kostele byla umístěna petice ohledně situace v trmické
farnosti, chtěla farní rada podrobnější informace o tom, jak k celé události došlo,
jaké je další možné řešení a jak by mohla naše farnost trmickým pomoci. Po dlouhé
a vzrušené debatě s velmi nejednotnými názory, jsme se nakonec sjednotili, že je
potřeba vyčkat na další postup biskupství a správce konkurzní podstaty. Otec František včas oznámí, o jaký druh pomoci by se ze strany naší farnosti jednalo. Pokud
by se někdo chtěl o této kauze dozvědět více, lze si vyhledat na internetu stránky
trmické farnosti: http://faratrm.naseveru.info/.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. března 2011 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
Dávno tomu, dávno…
Největším ekonomickým problémem je v ČR deficit poctivosti…
Když kralevic Karel, později Otec vlasti, vstoupil do své korunní země, nechal
postavit i mnoho šibenic a katům svěřil zloděje, šizuňky, tuneláře, korupčníky - co
se stalo? Země začala kvést…
Nezapomeňme, že jedna koruna zlodějova stojí třeba tisíc korun daňových poplatníků.
AJS

U

· „Stará medvědice se probrala ze zimního spánku a vidí, jak si vzrostlá medvíďata pohrávají s vystrašeným myslivcem. Zlostně je okřikne: „Tak už dost! Kolikrát jsem vám říkala, že jídlo není na hraní!“
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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
6 995 Kč
8 462 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
1 251 Kč
1 770 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
2 355 Kč
1 887 Kč

99 896 Kč

20 385 Kč

31 379 Kč

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

Na diecézní charitu
Na misie
Na pojištění
Svatoštěpánská sbírka

U
Rok
2011

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

8 108 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 060 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 909 Kč Na katolické školy
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

8 108 Kč

2 060 Kč

1 909 Kč

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 2011
6. března
1. května
5. června
3. července
7. srpna
2. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
6. listopadu
vlakové spojení:

3. dubna
4. září
4. prosince

(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)

strana 10

Zprávy z farnosti 03/2011, ročník XVI.

Dìèín

-

Podmokly

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
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Pozor! – V neděli 6. března 2011 přijede do Jílového otec biskup Baxant a při

F
F
F

F
F

mši svaté v 10:45 bude udílet svátost biřmování. V našem kostele sv. Františka
bude tuto neděli mše svatá pouze večer v 17:30.
Pobožnosti křížové cesty – jsou i letos každý pátek po večerní mši svaté (kolem 17:30) a každou neděli v 17:00 před večerní mší svatou.
Víkend pro ženy – Přes víkend od 25. do 27. března 2011 se koná v Jiřetíně
pod Jedlovou Víkend pro ženy. (více ZzF 2011-02)
Změna „zimního“ času na „letní“ – letos připadá na neděli 27. března 2011,
kdy se místo 02:00 bude hned 03:00, což znamená pro praktický život, že budeme muset o hodinku dříve vstávat.
Manželská setkání – Do 30. března je možno ještě zasílat přihlášky na Manželská setkání 2011 v Litomyšli! (více ZzF 2011-02)
Tyto a další informace – na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Biblický koutek
48. část
Čtyřicet dnů. V biblických vyprávěních se vícekrát mluví o „čtyřiceti dnech“.
Eliáš putoval čtyřicet dnů pouští, než se setkal s Hospodinem, také Mojžíš zůstal
čtyřicet dnů na hoře Sinaj, než obdržel od Boha Desatero přikázání. I samotný Ježíš
žil po čtyřicet dnů na poušti, předtím než začal hlásat.
Vystoupil do nebe. Obvykle se hovoří o Ježíšově „nanebevstoupení“. Je to svátek, který si církev každoročně připomíná čtyřicet dnů po Velikonocích. Ježíš zaujal místo po Božím boku a pokračuje ve vedení a podpoře celého lidstva.
Matěj. Je velmi uctíván v Německu, kde jsou uloženy jeho tělesné ostatky („relikvie“). Matěj bývá obvykle zobrazován se sekerou, symbolem svého mučednictví.
Proto si ho vybrali za svého patrona řezníci a stavitelé.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
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Světové dny mládeže 2011 - Madrid
Světové dny mládeže v datech a číslech
V rámci slavnostního ukončení Svatého roku vykoupení pozval Jan Pavel II. mladé lidi na Květnou neděli 15. dubna 1984
do Říma. Během tohoto mezinárodního setkání mládeže mladým lidem svěřil kříž. Biblickým tématem setkání byl úryvek
z Matoušova evangelia „Hosana synu Davidovu! Požehnaný,
který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“
(Mt 21, 9).
Následující rok využil papež skutečnosti, že OSN vyhlásila rok 1985 Rokem
mládeže, a pozval mládež opět do Říma na Květnou neděli 31. března 1985, kdy
mladým lidem celého světa adresoval apoštolský list. Duchovním mottem tohoto
setkání bylo „Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ (1 Petr 3, 15).
Na konci roku 20. prosince 1985 pak Jan Pavel II. založil tradici Světových dnů
mládeže (SDM). Následně neustále vybízel biskupy, aby se na Květnou neděli
scházeli s mladými lidmi své diecéze, a tak prožívali diecézní oslavy SDM. Jednou
za dva až tři roky inicioval Světové dny mládeže na mezinárodní úrovni, kterých se
vždy účastnil, přičemž se postupně ujal zvyk střídavého uspořádání setkání v Evropě a mimo Evropu.
I. SDM: 23. března 1986, Řím, Itálie

První oficiální Světový den mládeže se slavil v jednotlivých diecézích na Květnou neděli.
Motto setkání: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.“ (Mt 21, 9)
II. SDM: 11.-12. dubna 1987, Buenos Aires, Argentina

Papež se vydal za mladými lidmi, kteří nemohli přijet na Světový den do Říma.
Na počátku nové tradice dal najevo, že je třeba, aby církev šla za mladými.
Motto setkání: „My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh
k nám.“ (1 Jan 4,16)
IV. SDM: 15. – 20. srpna 1989, Santiago de Compostela, Španělsko

V předvečer sjednocení Evropy papež apeloval na mladé lidi, aby nepodléhali
prostřednosti, ale aby se stali svatými. Vyzval je, aby se dali do náročné služby
znovu evangelizovat starý kontinent. Mezi účastníky bylo i několik mladých lidí
z České republiky.
Motto setkání: „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14, 6)
VI. SDM: 10.-15. srpna 1991, Częstochowa, Polsko

Setkání bylo pro papeže velmi důležité, vždyť mládež přijal ve své rodné zemi
a vlivem politických změn se uskutečnilo vytoužené setkání s mládeží východní
a západní Evropy. Z České republiky přijelo 8 000 mladých lidí a jistě lze říci, že
uprostřed světové církve prožili nesmírně krásné okamžiky.
Motto setkání: „Dostali jste Ducha Božích dětí.“ (Řím 8, 15)
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VIII. SDM: 10.-15. srpna 1993, Denver

Denver byl převratným setkáním, neboť se SDM neodehrávalo na poutním
místě, ale uprostřed velkoměsta. Od Denveru se základní struktura SDM již významně neměnila: Papež přijel ve čtvrtek. V pátek se konala křížová cesta a po večerech probíhal, i když se tak ještě přímo nenazýval, tzv. festival mládeže. Z České
republiky se zúčastnila skupina 56 mladých lidí.
Motto setkání: „Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“
(Jan 10, 10)
X. SDM: 10.-15. ledna 1995, Manila

Na závěrečné mši svaté se shromáždilo snad nejvíce lidí v dějinách lidstva vůbec. Odhaduje se, že bylo přítomno na 5 až 7 milionů účastníků. Papež se dokonce
ani papamobilem nemohl dostat k pódiu a nakonec musel přiletět helikoptérou. Vysoká cena letenky do vzdálené země dovolila, že se z ČR zúčastnil z každé diecéze
jen jeden zástupce.
Motto setkání: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20, 21).
V Evropě se na začátku září 1997 konalo Evropské setkání mládeže v Loretu.
Mezi účastníky bylo i 1 900 mladých lidí z ČR.
XII. SDM: 19.-24. srpna 1997, Paříž

Mnozí očekávali, že nadšení mladých lidí pro papeže, na němž bylo patrné postupující stáří a nemoc působící obtíže při mluvení, bude upadat. Zvítězila však odvaha papeže a pařížského arcibiskupa kardinála Jeana-Marie Lustigera. Na závěrečné mši svaté se sešlo přes 1 200 000 účastníků, což byl dvojnásobek nejodvážnějších prognóz. Novinkou, která SDM obohatila, byl pobyt mladých lidí v diecézích hostitelské země. Skupinu poutníků z ČR tvořilo 2 000 mladých lidí.
Motto setkání: „Mistře, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte.“ (Jan 1, 38-39)
XV. SDM: 15.-20. srpna 2000, Řím

Jednalo se jistě o nejdůležitější setkání v rámci oslav Jubilejního roku. Po všech
stránkách ho můžeme označit za nejkrásnější a programově i organizačně nejzdařilejší. Papež tehdy vyzval dva a půl milionu mladých lidí, aby neměli strach stát se
svatými! Jakýmsi vyvrcholením papežovy mnohaleté cesty s mladými byl moment,
kdy pět mladých lidí z různých kontinentů, držících se s papežem za ruce, prošlo
jubilejní branou symbolizující Krista do nového tisíciletí. Kolem basiliky Svatého
Kříže našlo svůj přechodný domov přes 4 000 chlapců a děvčat z ČR.
Motto setkání: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1, 14)
XVII. SDM: 23.-28. července 2002, Toronto

Jednalo se o poslední SDM s Janem Pavlem II., který se opět odehrával v moderním, multikulturním velkoměstě. Letadlem přiletěli i mladí lidé z ČR a to v počtu 120.
Motto setkání: „Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.“ (Mt 5, 13-14)
V tradici konání SDM pokračuje i papež Benedikt XVI., který se s mládeží
celého světa setkal již několikrát:
XX. SDM: 16.-21. srpna 2005, Kolín nad Rýnem

Jednalo se o první setkání nového papeže s mladými lidmi. Mnozí s napětím
očekávali, zda se podaří Benediktovi XVI. s nimi navázat kontakt a zda ho mladí
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lidé přijmou. Ukázalo se, že SDM jsou skutečným fenoménem, který je centrován
na osobu Ježíše. Mladí lidé z celého světa a s nimi 3 500 chlapců a děvčat z ČR,
uzavřelo s papežem přátelství.
Motto setkání: „Přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2, 2)
XXIII. SDM: 15.-20. července 2008, Sydney

Na australském kontinentě byl SDM uspořádán poprvé. Přestože byla vzdálenost veliká, sjelo se na statisíce mladých lidí z celého světa a mezi nimi i 220
účastníků z ČR. Papež byl očividně mezi nimi rád a projevoval se velice spontánně.
Motto setkání: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými
svědky“ (Sk 1, 8)
XXVI. SDM: 16.-21. srpna 2011, Madrid

Další SDM se připravuje na letošní léto do španělského hlavního mésta Madridu. Opět se počítá s pobytem mladých lidí v diecézích hostitelské země. Z České
republiky se předpokládá účast kolem 1 500 - 2 000 mladých lidí.
Motto setkání: „Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevní ve víře.“
(sv. Pavel)

Celostátní setkání mládeže ČR
Protože není vždy možné, aby se mladí lidé z ČR ve velkém množství SDM zúčastnili, biskupové se rozhodli pořádat Celostátní setkání mládeže. Od té doby Sekce pro mládež ČBK moderovala následující setkání:
1. celostátní setkání mládeže v ČR bylo uspořádání paralelně se SDM v Denveru v roce 1993. Konalo se na Velehradě a zúčastnilo se ho 8 000 mladých lidí.
2. celostátní setkání mládeže se konalo na Svaté Hoře v srpnu 1999 a jeho důvodem byla příprava na Jubilejní rok 2000. Celkem na něj zavítalo 4 000 chlapců
a děvčat.
3. celostátní setkání mládeže se konalo několik týdnů po SDM v Torontu v roce 2002 ve Žďáru nad Sázavou za účasti 4 000 mladých lidí. Zajímavostí bylo, že
z Toronta čeští poutníci dovezli do Žďáru Kříž světových dnů mládeže.
4. celostátní setkání mládeže našlo své místo na Klokotech u Tábora v srpnu
v roce 2007. Přijelo 5 000 mladých lidí. Důvodem konání byla skutečnost, že se perioda pořádání SDM prodloužila na tři roky. Snaha, aby každá generace mladých
lidí měla možnost prožít silnou zkušenost velkého společenství, vede k pořádání
celostátních setkání mládeže častěji.
Zcela zvláštní setkání mládeže tzv. Activ8 bylo připraveno v roce 2008. Jednalo
se o setkání, které probíhalo na Velehradě paralelně se SDM v Sydney za účasti
mladých z České republiky a Slovenska. Z celkového počtu 10 000 účastníků
z obou zemí jich bylo 6 000 z ČR.
podle knihy P. Jan Balíka: Jan Pavel II. v dialogu s mladými

U
Biskupem Jiřím Paďourem byla schválena modlitba za Světové dny mládeže
v tomto znění:
Pane Ježíši Kriste, jsi naší jistotou a pokojem. Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě, aby naše svědectví o Tobě pronikalo k srdcím všech. Prosíme Tě za přípravu
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Světových dnů mládeže v Madridu a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť
vydají. Na přímluvu Panny Marie nám dej svého Svatého Ducha, který promění naše srdce. Zdrávas Maria...
ČBK

U
Otázky k sebepoznání
Ve dnech životního zastavení mohou být následující otázky východiskem pro s ebepoznání, mohou zkypřit pole našeho života. Odpovídejme si na ně pravdivě
a střízlivě, nebojme se připustit, že někdy odpověď neznáme.
Důležité při hledání nápravy je omezit se na některé body, aby přeháněním nebyla pokažena serióznost našeho úsilí. Dobře nám pomůže rozmluva s tím, kdo nás
doprovází na naší duchovní cestě.
11. Na co myslíš, když jsi sám? Z čeho na tebe padá smutek, když to nemáš? Jaké
řeči druhých tě nejvíc povzbudí?
12. Kde je má pýcha?
13. Jak snáším kritiku?
14. Jak snáším úspěchy druhých?
15. Přebírám zodpovědnost, nebo se jí většinou vyhýbám?
16. Je na mne spolehnutí?
17. Které agrese se na mně v přítomné době dají poznat? Proti komu, proti čemu
jsou namířeny?
18. „Pokušení odpovídá podstatě pokoušeného“ (Chambera). V čem spočívá má
podstatná pokušitelnost?
19. V čem nepřijímám sebe sama? Jaké lidi ze svého okolí přijmu jen s velkými
obtížemi?
20. Existují v přítomnosti trvalá napětí v mém životě?
pokračování příště

přetištěno na pokračování ze stránek kostela Nejsvětějšího Salvátora, Praha

U
Hříchy v době digitalizace…
iPhone zaznamená vaše hříchy a poradí vám, co říct při zpovědi
Americký katolický biskup poprvé schválil zpovědní aplikaci pro mobilní telefony a tablety. S programem může katolík zaznamenávat hříchy a připravit se ke
zpovědi.
Kněze nenahradí, ale katolíkům pomůže. Takhle představuje svou aplikaci Confession: A Roman Catholic App softwarová firma Little iApps. Za dolar a 99 centů
(zhruba 36 korun) si od ní můžete koupit elektronického zpovědníka pro přístroje
značky Apple.

Záznamník hříchů i rádce v pokání
Podle internetových stránek výrobce má aplikace sloužit především k přípravě
na zpověď, především jako záznamník hříchů. Ukazuje vám vaší poslední návštěvu
u zpovědníka a ukládá si seznam hříchů, kterých jste se od té doby dopustili.
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Při zpytování svědomí vám program pomůže seznamem otázek, které pokrývají
různé okruhy katolických hříchů. Protože si v programu můžete nastavit věk, existuje jiná sada otázek pro děti, teenagery i dospělé. Vkládat se dají také nové hříchy,
které původní seznam nezahrnuje.
Telefon nebo tablet ovšem nemohou poskytnout rozhřešení, upozorňuje výrobce. Podle katolické doktríny je k němu zapotřebí skutečně fyzicky dojít ke zpovědi.
Obsahuje jen průvodce zpovědí, který kajícníkovi umožní se připravit. Také mu poradí, co přímo při svátosti smíření (zpovědi) v danou chvíli říct.
Navrhuje i různé způsoby a vhodné modlitby, jak vyjádřit lítost nad svými lehkými hříchy, které se u zpovědi neprobírají. Aplikaci obrazně řečeno požehnal katolický biskup Kevin Rhoades, který sídlí (stejně jako výrobce programu) v americkém státě Indiana. Program se podle něj pohybuje v mezích katolické doktríny.

E-církev
„Chceme dát katolíkům možnost, aby mohli ve svém náboženském životě více
používat digitálních technologie,“ řekl agentuře Reuters Patrick Leinen, šéf Little
iApps.
Nejde ovšem o první aplikaci pro katolíky či věřící vůbec. Například aplikace
iMass nabízí možnost podívat se na mši, kdykoliv se vám zachce. Z pohledu katolické církve to ovšem má hodně daleko k návštěvě kostela. Jiné aplikace jako iBreviary nebo iMissal nabízejí katolíkům v podstatě elektronickou náhradu za Bibli či
další náboženské texty.
Z hlediska katolické církve nejde o žádnou ideologickou úchylku. Papež Benedikt se už několikrát vyslovil pro širší využití elektronických médií a komunikačních prostředků. V roce 2009 také Vatikán spustil svůj kanál na YouTube.
Zdroj: http://mobil.idnes.cz/zhresil-jsi-tak-se-vas-s-biskupskym-pozehnanim-zeptaiphone-plc-/iphone.asp?c=A110209_112336_software_mla

U
Papežská ročenka
Papežská ročenka ukázala, že počet katolíků na světě roste
V sobotu 19. února 2011 představil vatikánský státní sekretář kardinál Tarcisio
Bertone Svatému otci novou Papežskou ročenku tzv. Annuario Pontificio. Ročenka
přináší různé statistické údaje o životě katolické církve ve světě za rok 2010.
Papeži Benediktu XVI. byla v sobotu 19. února 2011 představena Papežská ročenka (Annuario Pontificio), kterou zpracoval Mons. Vittorio Formenti a prof. Enrico Nenna z Centrální kanceláře statistiky Církve. Ročenka o 2000 stranách obsahuje mimo jiné informace o Svatém stolci, Kolegiu kardinálů a Římské kurii. Dále
v ní najdete seznam diplomatických misí Svatého stolce, diecézí, exarchátů a oblastí, které po celém světě spadají pod správu Vatikánu.
Z ročenky vyplývají zajímavá data za loňský rok. Svatý otec během roku 2010
ustanovil 10 nových biskupských sídel, jeden apoštolský exarchát a jeden apoštolský vikariát. Jedna diecéze byla povýšena na metropolitní sídlo, dvě prelatury na
diecézi a jedna apoštolská administrace na apoštolský vikariát.
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Data, která se týkají roku 2009, nabízejí pohled na vývoj v 2 956 církevních
okrscích na světě.
Počet katolíků vzrostl mezi lety 2008 a 2009 o 15 milionů, tedy o 1,3% z 1 miliardy 166 milionů na 1 miliardu 181 milionů.
O 1,3% vzrostl ve stejných letech také počet biskupů na světě. V roce 2008 jich
bylo 5 002 a o rok později 5 065. Nejdynamičtější je v tomto směru Afrika (1,8%)
nejméně naopak Asie (0,8%).
Počet kněží nadále roste již od roku 2000. Přibývá diecézních i řeholních kněží.
Za posledních deset let jich je na celém světě o 1,34% více. V roce 2000 bylo
405 178 kněží a v roce 2009 celkem 410 593. Počet kněží poklesl pouze v Evropě,
na ostatních kontinentech čísla rostou.
Přibylo také trvalých jáhnů a to o 2,5%, z 37 203 v roce 2008 na 38 155 v roce
2009.
Celkový pokles naopak zaznamenaly ženské řehole, přestože v Africe a Asii jejich počet roste. V roce 2009 byl počet sester 729 371 oproti 739 068 sestrám v roce 2008.
Vzrost také počet kandidátů kněžství (0,82%) a to především v Africe a v Asii
(2,39% a 2,20%).
TS ČBK

U
Biřmování
Někdy také svátost křesťanské dospělosti, kterou člověk říká ano svému křtu,
přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát zodpovědnějším ve své víře. Tuto
svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let.
Struktura přípravy je totožná s přípravou ke křtu dospělých. Na začátku kurzu
se zájemci rozdělí na dvě skupiny – tzv. rychlé a pomalé biřmovance. Rychlí biřmovanci jsou ti, kdo již chodí běžně ke svátostem (ke svátosti smíření a k přijímání) a nepotřebují tedy tak dlouhou přípravu. Pomalí biřmovanci jsou ti, kdo byli
v dětství pokřtěni, ale nedostalo se jim žádného nebo jen malého náboženského
vzdělání a vedení.
Před biřmováním je vhodné přijmout svátost smíření (není vázána na kněze farnosti). První svaté přijímání (u tzv. pomalých biřmovanců) předchází sv. biřmování. I k biřmování má mít každý kmotra, katolicky pokřtěného a biřmovaného, staršího 16 let.

Přestup z jiné církve
Pro pokřtěné v jiné církvi je k přestupu do římskokatolické církve nutné doložit
fakt křtu (písemně, prohlášením, svědky). Katolická církev má s většími církvemi
uzavřenu tzv. dohodu o křtu, anebo křest v jiné církvi jednoduše uznává za platný,
jestliže byl proveden trinitární formulí (Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého) a ke
křtu byla použita voda. Pokud by vznikla nějaká pochybnost, existuje tzv. křest sub
conditione (tedy pod podmínkou), který však neznamená překřtění dotyčného, nýbrž, jak to vyjadřuje křestní formule: „nebyl-li jsi dosud pokřtěn, já tě křtím…“, ru-
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ší onu pochybnost. Křest je nezrušitelným znamením, proto jej (a stejně i biřmování nebo svátost kněžství) nelze udělit vícekrát.
V případě jistoty o platném křtu absolvuje zájemce přípravu společně s biřmovanci (konfirmandy), avšak přijetí svátosti biřmování předchází ještě obřad vstupu
do katolické církve.
podle http://farnost.salvator.cz

U
Pro dlouhé ještě zimní večery
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?
Zde je výsledek:

U
Nové zadání (pozor je použito 10 znaků - všechny číslice + písmeno A):

U
· Adam s Evou se procházejí po ráji. Vtom se Adam ptá: „Evo, vezmeš si mne
za manžela?“ Eva: „No, nevím, nevím… To si musím, Adame, ještě promyslet.“
Adam: „Tak nepřemýšlej dlouho. Mám ještě dost žeber.“
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· „Mami, je pravda, že po smrti se proměníme v prach?“ „Ano, zlatíčko.“ „Tak
to za naší skříní už muselo zemřít hodně lidí!“

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
17. 03. 2011
14. 04. 2011
19. 05. 2011
16. 06. 2011
15. 09. 2011
20. 10. 2011
17. 11. 2011
15. 12. 2011

Místo
Krupka
Teplice
Bohušovice
Trmice - ???
Trmice - ???
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
František
Milan Pekárek
Kosatka
Petr Novotný
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.

Příprava
Římanům 11
Římanům 12
Římanům 13
Římanům 14
Římanům 15
Římanům 16
Římanům 16
Vánoční besídka

U
Slavnosti a svátky
9.
19.
25.

3. Popeleční středa - den přísného postu
3. Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie
3. Slavnost Zvěstování Páně

U
Významné dny
21.
25.

3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

U
Výroční dny biskupů
9.
17.

19.
27.
30.
31.

3. Mons. Esterka
3. Mons. Otčenášek
Mons. Graubner
Mons. Hrdlička
Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
3. Mons. Hrdlička
Mons. Kajnek
3. Kard. Vlk
3. Mons. Otčenášek
3. Kard. Vlk
Mons. Cikrle
Mons. Paďour

kněžské svěcení (1963)
kněžské svěcení (1945)
jmenován tit. biskupem (1990)
jmenován tit. biskupem (1990)
jmenován tit. biskupem (1990)
jmenován tit. biskupem (1990)
svátek
svátek
jmenován arcibiskupem (1991) – 20. výročí
jmenován tit. biskupem (1950)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
převzetí služby biskupa - koadjutora (2001) –
10. výročí
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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
18. v měsíci v 17:00 +/ ++/ - Obnova zasvěcení P. Marii, mše

U
Setkávání v Jílovém

¨ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba
a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

09:00
07:00

17:30
17:00

+/ ++/

17:00
17:00
15:00

+/ ++/

07:00
+/ ++/

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
**/ Přes období letního času jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském domově, vždy od 18:00
++/ Přes období letního času jsou večerní mše svaté 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 27. 03. 2011, před 1. neděli v dubnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)
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