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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.

KVĚTEN
1.
2.
3.

Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.
Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.
Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání,
aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí.
texty byly převzaty z http://www.modlitba.net/

U
Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho
vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my. Prožít Velikonoce, to je přejít ze
smrti do života, znamená věřit ve vzkříšení. Není nic velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.
Sv. Augustin

U
Co tomu říkáte?
K diskuzi o liturgické praxi v církvi není, kdo by naslouchal. Jistě by (jako
v každé diskuzi) zazněly i nepřijatelné názory – ty přece tříbí vkus většiny. Ale není s kým se bavit. Diskuze laiků navzájem nepovede k cíli, jen to vzbudí emoce
a vytvoří protichůdné tábory.
Hierarchii nechybí zdravý úsudek – jen se příliš nepromítá do praxe. Viz Josef
Ratzinger: Základy křesťanské víry; vyšlo v roce 1968, český překlad 1973. Srovnejme pojednání 2. Vatikánského koncilu o biskupech s praxí při jejich jmenování… Vzpomínám na jednu diskuzi v rámci Manželských setkání s panem biskupem
Malým. Otázky byly hodně na tělo, ale jednal jako chlap. Nekroutil se, vysvětlil
oficiální stanoviska církve k palčivým otázkám (někdy poctivě přiznal, že žádné
oficielní stanovisko neexistuje). Neříkal laciné „já to mám jinak“, ale dokázal jasně
vyjádřit i svůj postoj: v rámci oficielního stanoviska církve nacházel pro sebe
smysluplnou interpretaci. Několik přítomných protestantů po besedě prohlásilo
„kdyby byli všichni biskupové jako on, vážně bychom uvažovali o přestoupení do
katolické církve“.
Lze v církvi mluvit aspoň o zásadních profánních věcech? Občas se zmiňuje
někdejší dohoda církve s ODS o vypořádání majetku, zaštítěná nevhodně KDUČSL. Tato smlouva je od počátku mrtvá:
1. Všechny politické strany, které se jednání nezúčastnily, ji budou z principu bojkotovat.
2. Pro společnost je nepřijatelná vidina platby nějakých 260 miliard Kč církvi.
3. Majetek, který dříve církev financoval, už ji financovat nemůže; nájmy by musely být dlouhodobě použity na reinvestice do objektů samotných a církev nebude mít finanční hotovost.
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4. Církev v budoucnu neumí efektivně spravovat nemovitý majetek (nemá to ani
v popisu práce). Již dnes jsou připraveny instituce, které bezmocnou církev
o tento majetek připraví.
Výsledkem jednání je jen pobouření nekřesťanské veřejnosti, problém se medializoval a předložené řešení je oboustranně nepřijatelné (církvi nepomůže a stát to
nepřekousne). Církev zastupovali přestárlí církevní hodnostáři nostalgicky vzpomínající, jak to bylo kdysi. Chtěli vrátit zpět nezákonný akt komunistů, ale svět i církev jsou už někde jinde. Předkládám k diskusi následující principy:
5. O osudu majetku církve by měli (alespoň s důležitým poradním hlasem) rozhodovat zkušení mladí manažeři, jichž se to bude týkat. Lidé rozumějící světu,
který je, a který přichází.
6. Církve by se mohly se státem dohodnout na nulové variantě: církev od státu nedostane nic a stát naopak bezúplatně převezme vše, co mu církev nabídne: kostely a další budovy, pole, lesy – a bude se o ně starat. Potřebné prostory si církev od státu (nebo od toho, komu stát nemovitosti prodá) symbolicky pronajme.
Pokud by např. nájemné kostela bylo neúnosné, církev si takový prostor nepronajme a najde jinou možnost.
7. Věřící zajistí financování farností i biskupství (mzdy i režijní náklady) a to i za
pomoci mecenášů (sponzoři nepřipadají v úvahu) i pořádáním benefičních akcí
apod. Stát podpoří mecenášství úlevami.
8. Na charitativní a sociální služby objednané státem bude stát účelově přispívat,
jiné služby budou financovány věřícími (spolufinancovány příjemci).
Takové řešení bude pro církev tvrdé, nicméně perspektivní.
9. Všichni věřící (především klerici) budou hmotně zainteresování na zastavení
úbytku věřících a na získávání nových (Kristus se zaraduje). Obnoví se původní
Kristem požadované misijní působení církve (hospody, sídliště, diskotéky…) –
a to nejen kléru, ale všech věřících.
10. Církev přestane podporovat neúčelné aktivity, které se často provozuji jen z novodobé tradice.
11. Církev nebude nikomu nic dlužna. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej – klérus by
měl jíst chléb svých věrných. Zbavíme se okázalosti (nezbude na ni) a začneme
se chovat skromně.
12. Opravuje-li dnes církev nemovitosti za miliony korun, musí platit nemalou
spoluúčast. Za tyto peníze lze zajistit církevní provoz a je třeba pěstovat rozumnou solidaritu mezi farnostmi / biskupstvími.
13. Věřící pocítí větší sounáležitost k farnosti a pochopí, že nemusí dávat jen peníze. Pomoc může nabídnout i nemajetný člověk.
14. Tak už funguje Proglas i TV NOE. Posluchači: chcete jejich provoz? Pak přispějte. Pokud jejich program neosloví dost plátců, zaniknou.
15. Věřící jsou členy církve i občany. Náleží nám dědictví otců a máme se o ně starat. Jenže ne pod hlavičkou církve (ta má jiný úkol), ale pod hlavičkou občanských či profesních sdružení, obcí… Začne-li skupina lidí pod jakoukoliv hlavičkou opravovat venkovskou kapličku, má je církev morálně i hmotně podporovat (pan farář půjde pro pivo, a třeba i na brigádu) – ale opravovat nemá církev.
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16. Hmotné zajištění církví se musí vyřešit do roku 2014, kdy splní islám v ČR
podmínky pro zařazení mezi církve vyšší kategorie – a měl by nárok na státní
dotace. (Při jejich aktivitě…) Politici tedy musí situaci brzy řešit – dokážeme
toho využít?
Teze jsem pro snadnější diskuzi očísloval. Diskutujme zcela otevřeně. Nicméně
se přimlouvám, aby hlasům byla dávána různá váha. Zkušenost by měla mít přednost před názorem, novodobá zkušenost by měla mít přednost před zkušeností
z první republiky, apod. Co tomu říkáte?
Jéňa, vybral R. S.

.
Víra
Úvaha
„…neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo
svět, je naše víra…“ (1. list Janův 5, 4)
Máme víru, chodíme do kostela, snažíme se vést správný způsob křesťanského
života. Jsme křesťané. Je to pravda? Neklameme sami sebe? – Přijdu, poslechnu…,
pomodlím se, dám do kasičky peníze a dluh je splněn. – Je to jako u kohouta: ráno
zakokrhám a potom ať se třeba nerozední.
Když čteme bibli, skutky apoštolů, vidíme, že tenkrát byli křesťané ve víře čistí.
A dnes co, dnes je jiná doba? Já si to nemyslím. My jsme dali na váhu, co je duchovní a co světské. Světská pomíjivost nás táhne více a více. Apoštol Jan nás upozorňuje: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova
v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho
oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“ (1. list Janův 2, 15-17)
Víra – co je to? My věříme dětem, rodičům, kamarádům a kdoví, čemu ještě
nevěříme. Víra v Boha, víra Bohu, poznat, cítit Ho, cítit jeho lásku, plnit to, co od
nás chce a čemu nás učí. Chceme to doopravdy?
Naše modlitba má jít od srdce. A jak my se modlíme? Pronášíme naučená slova
a nepřemýšlíme o jejich smyslu, hloubce. Modlitba, to je rozhovor s Bohem. Když
rozmlouváš se svým známým, přemýšlíš o tom, co mu říkáš. Tak proč to neděláš
při modlitbě? Zdrávas Maria…, Otče náš…, odříkávám jako dluh – automaticky.
A co učit se modlit se smyslem, s plným srdcem? Víme, že Bůh to slyší, Bůh to
chce slyšet. Tvůj rozhovor – modlitba – má být otevřený s vírou v to, že Bůh ti rozumí. Ježíš Kristus učí: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modlit se ke svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co
je skryto, ti odplatí.“ (Matouš 6, 6)
Přiznejme sami sobě, kdy jsme naposledy brali do rukou bibli, ne proto, abychom z ní setřeli prach, ale abychom ji četli? Nemáme čas nebo nechceme? Co může být důležitější než Bůh, co může být pro nás cennější a dražší? Bůh, to je vše - to
je život.
„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17, 3)
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Duchovní víra – ona nemůže být fanatická, malá nebo velká. Slyšel jsem, jak
někteří křesťané říkají – já věřím, já jsem to četl, já to vím, čas od času mohu jít do
kostela. Co to je, prosím vás, víra? Satan, ďábel, to také zná a ví a zná daleko víc
než my, ale to je satan a ďábel. Naše víra má být hluboká, čistá, bez lži a bez zatáček. Úcta k nebeskému Otci, Bohu, úcta k církvi Kristově – to je víra. Svaté Písmo
nás učí: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej Ho na všech svých cestách, On sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3, 5-6)
V době mše svaté u někoho zazvoní telefon. Tento bratr nebo sestra potichu
vyjde z kostela řešit nějaké problémy přes tento řvoucí mobil. Ale vždyť je bohoslužba, ale pro ni nebo pro něho jsou důležitější postranní problémy. Je otázka:
Může Bůh přijmout omluvu, když v ten daný moment mávli rukou, odvrátili se od
Ducha svatého a od Pána Ježíše Krista, kteří jsou s námi v kostele?
„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ (Matouš 6, 24)
Bratři a sestry, není důvod přesvědčovat, dokazovat, že jsme děti Boží a tak
i máme milující matku – Bohorodičku Pannu Marii. Čím hlubší je naše víra, tím více vidíme a cítíme starost o nás. A jak se chováme my, jeden k druhému? Někdo
má vzdělání, vysokou školu, obdarován uměním, svým postavením atd. Je možné
podle toho povyšovat se nad druhého, dávaje poznat – kdo jsem já a kdo ty? Pýcha
– hřích. V kostele si podáváme ruku, usmíváme se, přejeme si pokoj a mír, ale
uvnitř sebe zůstáváme chladní. Na ulici se při potkání nepozdravíme, otočíme se, že
nevidíme nebo nepoznáme. Nemluvím o velkém rozdílu věku, zde hraje hlavní roli
moudrost života a milosti, jak k mladším, tak i o mnoho starším. Jak být rovnocenným, přibližně rovným? Přemýšlej, může být tvůj duchovní bratr nebo sestra
chytřejší než ty, ale neukazují to, snaží se nevynikat. Před Bohem jsme si všichni
rovni, Bůh nedává nikomu privilegium. Královna nebeská, Maria, Matka naše je
milosrdná ke každému z nás. Krůček za krůčkem svým příkladem chce své děti naučit milosrdenství. Ježíš Kristus Pán volá: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý
váš nebeský Otec.“ (Matouš 5, 48)
Vladimír Kassev

.
Dobrovolníci uklízeli kostel v Rozbělesích
V sobotu 9. dubna 2011 se konala v kostele sv. Václava v Rozbělesích brigáda.
Cílem asi patnácti dobrovolníků bylo provést v kostele základní úklid. Stavba je
zanesena především holubím trusem, který je klasifikován jako nebezpečný odpad.
Z toho důvodu museli být dobrovolníci vybaveni ochrannými kombinézami, rouškami a brýlemi. Tento druh odpadu vyžaduje podle předpisů také odbornou likvidaci. Rozsah naplánovaných prací byl však tak velký, že se podobná brigáda bude
muset v brzké době konat znovu. Součástí záměru Iniciativy pro děčínský zámek,
která brigádu pořádala, je rovněž instalace ochranných sítí proti vnikání holubů do
interiéru kostela.
Kostel sv. Václava je velice cenným příkladem barokní architektury. Jedná se
zcela jednoznačně o jednu z nejvýznamnějších stavebních památek na Děčínsku.
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Kostel byl vystavěn v několika etapách v letech 1730-1783 a je spojen se jmény
známého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a významného pozdně barokního stavitele severočeského regionu Jana Václava Kosche. Rozběleský
kostel býval kdysi centrem velké farnosti. Dnes je bohužel opuštěný a zchátralý.
Vzhledem ke své poloze uprostřed tovární čtvrti byl za komunistického režimu dokonce předurčen k zániku.
Současné aktivity děčínského zámeckého spolku v Rozbělesích finančně podporuje Komunitní nadace v Ústí nad Labem a město Děčín. Jejich cílem je upozornit
na chátrající barokní památku a zároveň provést nejnutnější technické a statické
zajištění kostela, aby bylo zastaveno jeho další chátrání a stavba byla bezpečná pro
případné návštěvníky. Kostel sv. Václava v Rozbělesích bude otevřen pro veřejnost
stejně jako v loňském roce v rámci Noci kostelů již 27. května 2011.

och/idz, O. Ch.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
Rodinný život 1/11
z obsahu:

Rozhovor; Téma: Svatba včera a dnes; Vztahy (Od Mendělejeva po škvarky,
Svatební noc s prezidentem, Dialog před svatbou); Výchova (O psí věrnosti, Výchova je ukazování cesty, ne vedení za ručičku); Duchovní život (Mše svatá – rozeslání, Jednoduchý způsob modlitby, Jakub našel květinu); Recepty vážně nevážně
(Africké kuře a holub); Informace; Hry a soutěže; Nabídka knih; Novinky
Časopis vydává Centrum pro rodinný život.

&

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
· Třída má exkursi na kůru v kostele. „Kdo ví, proč jsou na manuálu černé a bílé
klávesy?“ ptá se učitel. „Bílé jsou pro svatby a černé na pohřby!“ hlásí se Pavel.
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Farní rada
Zpráva z 11. zasedání Farní rady ze dne 10. dubna 2011
Program jednání FR:

·

Noc kostelů

27. května 2011 se bude konat „Noc kostelů“. Kostely budou otevřeny od 18 do 24 hodin. Na tuto dobu je potřeba zajistit dozor. Bylo navrženo, aby byl otevřen i kostel v Bynově a
Dolním Žlebu.

· Vytápění kostela
Znovu se objevila připomínka ohledně topení v kostele sv. Františka z Assisi.
Bylo by nutné, navrhnout vhodný typ vytápění pro náš kostel. Velkým problémem
však zůstávají finance.

· Náplň práce farní rady
Otec František přednesl referát, ve kterém použil příručku, kterou napsal Mons.
arcibiskup Jan Graubner „Jak si představuji farnost dnes“.

· Kostel sv. Václava v Rozbělesích
M. Vavřička informoval o úklidových pracích v kostele v Rozbělesích.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 8. května 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
Nový web
A je to tady! Dlouhodobá snaha některých lidí z farnosti Děčín I se naplnila.
V nedávných dnech byly vytvořeny webové stránky této farnosti. Najdete je na adrese: www.farnostdecin1.webnode.cz, a nebo prostě kliknutím na odkaz, uvedený
na našich stránkách v části Zajímavé odkazy.
R. S.

U
· Potkaly se dvě žížaly a jedna se ptá té druhé: „Kde máš manžela?“ „Ale, chlapi
ho vzali na ryby.“
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2011

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

8 108 Kč
6 945 Kč
6 106 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 060 Kč
1 555 Kč
2 533 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 909 Kč Na katolické školy
2 804 Kč Svatopetrský haléř
2 162 Kč Na pojištění
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

21 159 Kč

6 148 Kč

6 875 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
5. června
3. července
7. srpna
1. května
2. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
6. listopadu
vlakové spojení:

4. září
4. prosince

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

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 Poutní mše na zámku – v zámecké kapli sv. Jiří začne 25. dubna 2011 v 16:00.

Bohoslužbu celebruje biskup litoměřický Mons. Jan Baxant.
F Modlivý důl – Mše svatá ve Svojkovské skalní kapli v Modlivém dole bude

letos opět 1. května odpoledne do 15:00.
F Tradiční setkání na Jalůvčí – V neděli 8. května 2011 odcházíme z lesního

„parkoviště“ mezi Jalůvčím a Maxičkami po silničce ve 13:45 směr „obrázek“.
strana 8
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Lze přijet na Jalůvčí autobusem, který odjíždí od muzea v Podmoklech ve
13:15. Návrat z Jalůvčí je možný např. v 15:45.
Sv. Jan Nepomucký – Neděle 15. května 2011 - procesí ke kostelu sv. Jana
Nepomuckého v Chrástu, odchod od kostela sv. Františka v Podmoklech je
v 17:15, mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého v Chrástu od 18 hodin.
GLOTRACH 2011 – je název celostátního setkání chlapů v Křižanově, které
proběhne od čtvrtka 19. do neděle 22. května 2011.
Otec a syn – Pokračovací víkend pro otce s dospívajícím synem II proběhne od
20. do 22. května 2011 v Běleči nad Orlicí.
Pouť Rokole – Schönstatská pouť je v sobotu 21. května 2011 v Rokoli.
Noc kostelů – Mezinárodní projekt Noc kostelů, jehož cílem je otevřít široké
veřejnosti kostely netradičním způsobem, se letos uskuteční již po třetí, a to
v pátek 27. května 2011. Seznamy otevřených kostelů a další podrobnější informace naleznete na internetu http://www.nockostelu.cz/.
Matka a dcera – Maminky přijeďte si zažít společný víkend s dospívající dcerou, více se poznat a obohatit se navzájem. Termín: 27.-29. května 2011. Téma:
Co Bůh šeptá maminkám? Místo: Dům kněží, Slavoňov. Duchovní doprovod:
P. Oldřich Kolář. Přihlášky a další informace: Alexandra Kubalcová, tel.: 724
018 857, kubalcovaa@gmail.com.
Pouť Jablonné – Program hlavní pouti 28. května 2011: 7:00 mše sv. / P. Jan
Rajlich OP; 9:00 mše sv. / Mons. Jan Baxant; 11:00 mše sv. / Mons. Dominik
Duka OP, během mše zazní Mozartova Korunovační mše, diriguje P. Bok;
14:00 mše dominikánské rodiny / P. Benedikt Mohelník OP, poděkování za 65
let existence sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy, po mši sv. scénka Návštěva paní Zdislavy pro děti a jejich rodiče (připravily sestry ze sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy); 15:30 litanie ke sv. Zdislavě a požehnání. Na
hradě Lemberk je po celý den otevřená Zdislavina světnička a vyhlídková věž.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Biblický koutek
50. část
Třicet osm let. Chromý, který prosil o almužnu u chrámové brány, je také obrazem izraelského lidu. dříve než vstoupil k branám zaslíbené země, musel lid třicet
osm let putovat a bloudit pouští.
Nechali je uvěznit. Chrámoví kněží měli k dispozici „zvláštní jednotku“ neozbrojených strážců, aby mohli čelit nejrůznějším kritickým okamžikům, které se
v blízkosti chrámu odehrávaly. Jednotka byla řízena jedním velitelem.
Dva tisíce osob. Počet prvních křesťanů se rychle zvyšoval. Před Letnicemi to
bylo něco kolem sta osob, po seslání Ducha svatého dosahuje počet tří tisíc osob.
Po prvním zázraku apoštolů už jich je pět tisíc.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.
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Světové dny mládeže 2011 - Madrid
Hymna XXVI. světových dnů mládeže v Madridu
Pevní ve víře - Firmes en la fe
česká slova Vendula Krůlová
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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.
31. „Bůh čeká na to, aby pro Vás mohl učinit dobro!“ - Jsem schopen tomu věřit?
Mám v to důvěru?
32. Co teď Bůh ode mne nejspíš čeká?
33. „Kdo překotně spěchá, odchyluje se od věci Boží“ (Vincens de Paul): zasahuje
mě toto slovo?
34. Kde se to jeví v mém životě? Věřím v moc Boží?
35. Co je můj osobní „příspěvek“ k mé spiritualitě? Z čeho vychází má spiritualita? Jaké jsou její hlavní zdroje a opěrné body?
36. Co mne z Ježíšova života a jeho nauky obzvláště oslovuje? („Žij to, co jsi
z evangelia pochopil, byť toho ještě bylo sebeméně“) (Roger Schutz).
37. V čem v přítomné době spočívá nejspíše můj život učednictví?
38. Z čeho má víra, mé křesťanství teď nejvíce žije?
39. Kříž v mé světnici - co pro mne znamená?
40. Kdyby u mne bydlel nekřesťan: nad čím by v mém křesťanství kroutil hlavou?
Co by ho naopak mohlo přesvědčit?
pokračování příště

přetištěno na pokračování ze stránek kostela Nejsvětějšího Salvátora, Praha
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Dům setkání
Milí přátelé, příznivci Domu setkání, s nastupujícím jarem vám zasíláme nabídku akcí, které připravujeme v nejbližším období a jsou na nich volná místa.

Tvoří celá rodina
6.-8. května 2011 – Víkend pro rodiny vyplněný malováním horkými vosky enkaustikou, lepením, pletením, savováním ale také výletem, hrami, modlitbou
a odpočinkem… Krásná příležitost pro rodiče a jejich děti strávit tvořivý, ale zároveň odpočinkový víkend v křesťanském společenství, sloužící k prohloubení jejich
vztahu. Účastnit se mohou jak pouze maminky, nebo otcové s dětmi tak i celé rodiny, případně i staří rodiče s vnoučaty.

„Žádné husto!!“
13.-15. května 2011 – Víkend pro otce se staršími(-náctiletými) dětmi. Prostor
pro více samostatnosti a iniciativy dětí pod bezpečným dohledem otců v drsné krkonošské přírodě. Příležitost také popovídat si o věcech, na které otcové s dětmi
většinou doma nemají tu správnou atmosféru. Doporučený věk 12-16 let.

Hudební tábor rodin
2.-9. července 2011 – Nový typ programu pořádaný pro rodiny s dětmi, zaměřeny na společné muzicírování v dopoledních hodinách na jakékoliv nástroje, které
si účastnici tábora s sebou přivezou (kytara, flétna, housle, violoncello, percussion,
aj.). Odpoledne výlety, sport, odpočinek. Večer posezení u ohně, povídání, muzicírování, volno. Součástí je i duchovní program. Vedou zkušeni lektoři a hudebníci:
J.Hudec-učitel hudby a hry na kytaru, vedoucí hudebních táborů u nás i v zahraničí
a Renata Rollerová-vedoucí křesťanské folkové skupiny Petach ve Špindlerově
Mlýně.

Víkend pro otce s dopívajícími dcerami
10.- 12. června 2011 – Dvojicím otec - dcera (věk 16-19) nabízíme možnost
strávit společně dva dny a prožit snad i něco, nač v běhu normálních dní a známého
prostředí není dostatečný prostor fyzický ani časový. Místo a čas pro to být spolu,
moci si říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco, o čem nevíte a třeba
byste měli, a nebo spolu třeba naprosto jednoduše a v klidu jen být.

Posvátný kruh kříže - víkend pro muže
17.-19. června 2011 – Další ze série víkendů zaměřených na spiritualitu muže.
Tentokrát se dozvíme, co znamená symbol mužského hnutí „Posvátný kruh kříže“
a jak ho využívat na své životní cestě.

Dále připravujeme
31. 07.-06. 08. – Letní tábor rodin (výlety, sport, tvoření, odpočinek, ad. - vedou manželé Ševčíkovi a P. J. Peňáz)
21.-31. 08. – Work Camp - brigáda na Domě setkání
23.-25. 09. – Expedice Krakonoš - víkend pro otce s dětmi
07.-09. 10. – Víkend pro ženy
strana 12
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Informace a přihlášky k jednotlivým akcím najdete na www.setkani.org. Podle
zájmu je možné se na všechny uvedené akce hlásit už nyní. Sta čí vyplnit přihlášku
a zaslat na ymca@setkani.org.
Volné termíny na Domě setkání si můžete rezervovat také individuálně pro svou
rodinu, partu přátel nebo své farní společenství až rok dopředu.
S přáním Božího požehnání, pokoje a dobra za YMCA Setkání Miloš a Gita Vyleťalovi.

U
Akce Ostrov na květen 2011
27. 05. 2011 – Noc kostelů 2011 - autobusová exkurze po kostelících tentokrát
po „polabské straně“ pro zdatné turisty - pěší exkurze po kapličkové trase, informace o dalších kostelích z našeho regionu zapojených mezinárodní akce Noc kostelů
(www.nockostelu.cz) - v současné době se informace postupně na tyto stránky doplňují. Na autobusovou exkurzibude nutné rezervovat místa!
08. 05. 2011 – Kostel sv. Mikuláše Petrovice zakončení projektu Máchův Máj
(Divadlo dětí) - nenechte si ujít!
více web:

U
ZŠ Nativity přijímá nové žáky
Křesťanská základní škola Nativity přijímá žáky do šesté třídy.
Individuální přístup; bezpečné prostředí, prevence proti šikaně; nadstandardní
podpora, školní klub; výsledky SCIO testů nad celostátním průměrem; rodinná atmosféra, malé třídní kolektivy; škola je otevřená všem, i dětem bez vyznání.
Více na www.nativity.cz.
Z informačního letáčku

U
Hlavně staří lidé – POZOR!
Toto, pro farní časopis zdánlivě odtržité téma, jsem se rozhodl zařadit, protože
stále více lidí, ale ne jen starých, naletí na různé nástrahy dnešní agresivní doby.
Ať se jedná o níže popsané, či „výhodné“ půjčky (výhodné ano - záleží pro koho!),
důvěřivé pouštění lumpů do svých bytů. Zdravý rozum by měl včas „zasáhnout“,
jenže často se tak neděje, a tak policie radí, ale mnozí ji neposlouchají, televize občas na podobné praktiky upozorňuje, ale nic platné, v tisku se o tom píše, přesto se
nechávají každou minutu lidi napálit. Nejvíce jsou v tomto směru zranitelní právě
staří lidé a z nich pak ti poctiví, často věřící, kteří věří i věcem, kterým by neměli!
R. S.

Důchodce si rozmyslel „výhodnou“ koupi, dealer ho za to srazil
k zemi
Rvačka mezi dealerem a jedním ze zákazníků se strhla při reklamní akci spojené
s prezentací výrobků v Plzni. Invalidní důchodce si rozmyslel koupi, která se mu
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zprvu zdála výhodná. Jakmile ale dealer slyšel, že chce odstoupit od smlouvy, pe nzistu napadl.
Incident se odehrál při reklamní akci v centru Plzně, kam liberecká firma pozvala zákazníky a předvedla jim svůj sortiment.
„Třiašedesátiletý invalidní důchodce se nechal přesvědčit ke koupi, podepsal
kupní smlouvu, ale krátce poté si vše rozmyslel a chtěl od ní odstoupit,“ uvedla policejní mluvčí Simona Čejková.
Šestadvacetiletý obchodník si vzal zákazníka stranou na chodbu před sál. „Tam
zaměstnanec firmy napřáhl ruku na nespokojeného zákazníka a chtěl ho udeřit. Ten
ho upozornil, že pokud to udělá, vrátí se zpět do sálu a všem řekne, co se mu stalo.
Prodávající si stoupl před dveře a řekl, že nikam nepůjde. Pak do muže o francouzských holích strčil tak silně, až upadl na zem,“ uvedla policejní mluvčí.
Muž podle jejích slov utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření.
Policie mladého dealera obvinila z omezování osobní svobody a ublížení na
zdraví, za což mu hrozí až tři roky vězení.
iDNES.cz 29. března 2011

U
Od důvěry k teroru - studentka popsala obchodnické fígle na seniory
Promyšlený psychologický nátlak. Tak lze popsat předváděcí reklamní akce pro
seniory. Už od prvních minut si obchodníci vytipovávají vhodné „ob ěti“, nejdříve
se chovají přátelsky, pak autoritativně. Alespoň tak to popisuje studentka psychologie Romana Mazalová, která se tomuto „fenoménu“ v ěnuje.
„Chtěla jsem na vlastní oči vidět, co se na těchto akcích děje a vydala jsem se
na takovouto akci osobně. Brzy jsem ovšem zjistila, že to nebude tak jednoduché.
Prodejci nejsou ochotni na tyto akce pustit mladého člověka,“ popisuje Mazalová,
doktorandka oboru psychologie olomoucké univerzity.
Nenechala se ale odradit a podařilo se jí obchodníky přelstít. „Napadlo mě přijít
na další akci neupravena, nenalíčena, v nehezkém oblečení a v doprovodu mé babičky v důchodu. Takto jsem již problém se vstupem neměla,“ vysvětluje.
Prodejní taktiku mnohých obchodních zástupců popsala ve své diplomové práci.
Potvrzuje, že senioři jsou na akcích vystavováni silnému psychickému vypětí, je
s nimi neeticky manipulováno a díky různým praktikám pak nedokážou racionálně
a kriticky uvažovat.
Dojít může i k násilí, což dokazuje případ z Plzně. Tam se při úterní reklamní
akci strhla mezi dealerem a jedním ze zákazníků rvačka. Invalidní důchodce si totiž
rozmyslel koupi, která se mu zprvu zdála výhodná. Když ale dealer slyšel, že chce
od smlouvy odstoupit, penzistu napadl.
„O tom, že je na předváděcích akcích na seniory kladen psychický nátlak, svědčí i fakt, že pokud se seniorů před začátkem akce zeptáte, zda si na dnešní akci
chtějí něco koupit, každý vám odpoví, že ne. Uvedou, že přišli proto, aby zjistili, co
je nového, aby se viděli se známými, nebo aby obdrželi slíbené dárečky vyobrazené
na pozvánce. Nenosí s sebou ani žádnou větší finanční hotovost,“ popisuje studentka.
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Přesto nakonec řada z nich odchází s podepsanou smlouvou.
Efektivní dohled nad akcemi podobného typu ovšem neexistuje. A to i přesto,
že se o praktikách ví. Ve výroční zprávě České obchodní inspekce se například
můžeme dočíst, že nezákonné jednání je běžné na téměř dvou třetinách předváděcích akcí.
Nový občanský zákoník má nyní alespoň posílit práva klientů. Návrh zákoníku
počítá s tím, že od nákupu pod tlakem půjde snadněji odstoupit.
iDNES.cz 31. března 2011

U
Test iDNES.cz v terénu aneb proč jsme nekoupili titanové nádobí
Některé zboží v normálních obchodech neseženete. Dá se koupit jen od podomních prodejců nebo na prodejní prezentaci. Taktiky prodejců jsou přitom velmi
účinné a vynalézavé. Můžete podlehnout, aniž si pročtete smlouvu. Odhalil to test
iDNES.cz.
Vyrážím do kongresového sálu jednoho pražského hotelu na prezentaci zdravého stravování. Pozvánka, která dorazila do mé schránky dává tušit, že jen o vaření
nepůjde. Webová adresa uvedená na pozvánce mě nasměruje na českého výrobce
a prodejce hrnců.
Pokud přijdu i s partnerem, čeká nás i večeře a nový typ mobilního telefonu,
slibuje společnost, která má za sebou 11 let činnosti. Účast ale musím potvrdit.
Obchodní taktiky umocňuje šarm
Aleš a Martin, kteří se živí prodejem nádobí v předváděcích akcích, zvládají
svou práci mistrně. Devítce párů, která na prezentaci dorazila, nalijí sklenku sektu
a po přípitku volí hned na úvod první obchodní taktiku. „Zboží není levné, celý set
nádobí přijde na 73 tisíc korun a koupit lze jen kompletní sadu,“ říká na rovinu
Aleš.
Oba prodejci srší šarmem a rozehrávají téměř dvouhodinové divadlo, během
kterého se snaží přítomné přesvědčit, že i přes vysokou cenu jde o špičkovou kvalitu a výjimečnou užitnost, která stojí za úvahu. „Uspoříte energii, čas, vaříte zdravě a vaše kuchyň nebude zamaštěná jako při vaření v běžném nádobí. I umývání je
snadné, co se připálí, lze snadno otřít,“ předvádějí prodejci a dávají nám ochutnávat
uvařené pokrmy.
Musíme uznat, že to, co hrnce a pánve umí, je opravdu jedinečné. V komínové
napařovací sestavě se dá během několika minut uvařit najednou několik jídel – maso, brambory i zelenina. Na titanové pánvi přikryté speciální pokličkou dostane kuřecí stehýnko zlatou kůrku po pěti minutách a za dalších deset minut je jídlo hotové
i s bramborem. Plotýnka je přitom nastavená na nejnižší stupeň a únik páry pod pokličkou je minimální.
Prezentaci Aleše a Martina podporuje i jeden z přítomných párů. „Vaří se v tom
opravdu skvěle, máme s nádobím zkušenost,“ přesvědčují ostatní. „A dá se v hrncích vařit i na indukční plotýnce?“ ptám se. „I takové vyrábíme, jsou ale dražší,“
reaguje prodejce. O kolik je cena vyšší, se však nedozvím.
Kupní smlouvu prodejci nepřibližují
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O tom, jak má kupec za nádobí zaplatit, nepadne během prezentace ani slovo.
Desetitisíce korun nikdo po kapsách nenosí a zaplatit kartou nejspíš nepůjde. Nedozvím se ani, zda je možné odstoupit od kupní smlouvy a jak se přitom postupuje.
Zda se dá zboží pořídit i na úvěr, o kolik korun se tím nákup prodraží a co se stane,
když se opozdím se splátkou.
Informace, které však na nás Aleš doslova valí, jsou o nebezpečnosti vaření
v nerezovém nádobí i ve starých smaltovaných hrncích. Opře se také do konkurence a kvalitu českého výrobku podtrhuje tím, že je na něj 15 letá záruka. „To nikdo
jiný nemá!“ zdůrazňuje a bravurně zvládá i kritické připomínky.
Že jsou hrnce kvalitní a oproti běžnému nádobí výjimečné, uznávají nakonec
všichni. "Ovšem ta cena!" ozývá se s povzdechem. Přesně do tohoto momentu nás
prodejci potřebovali dostat. Aleš vyzývá všechny pozvané, aby se zvedli ze židle
a přistoupili k němu.
Dozvídáme se, že nákup nechce nikomu vnucovat, příležitost koupit si předváděné zboží dostanou jen čtyři jím vybrané páry, a to za cenu, která bude nižší než
původních 73 tisíc korun. K celému setu nádobí přihazuje dárky – zdarma titanovou remosku v hodnotě sedm tisíc, ještě jeden napařovací nástavec i malou televizi.
„No nekupte to!“
Koupit nádobí mohou jen vybraní
Prodejce drží v ruce čtyři nablýskané obálky, které jsou vstupenkou k výhodné
koupi. Sál ztichne. První obálku vkládá Aleš do mých rukou. V připravené kupní
smlouvě se původních 73 tisíc korun smrsklo i s dárky na 48 tisíc, což je více než
dvojnásobek současného průměrného českého platu. „Na to nemám,“ říká žena,
kterou si Aleš také vybral. Nejspíš si přišla jen pro slibovaný mobil a večeři.
Beru do rukou kupní smlouvu a otáčím stránku, abych si pročetla obchodní
podmínky. Podepsat ji bez rozmyslu a pečlivého pročtení je vždy hazard. Zvlášť
když prezentace byla na tyto informace naprosto skoupá. Písmenka luštím bez brýlí
jen těžko. Aleš se snaží nedat najevo, že ho to zaskočilo. Není asi běžné, že po
dvouhodinové show má někdo chuť číst text obchodní smlouvy. Další vybraný pár
sedící u druhého stolku to ani nenapadlo.
Pročíst smlouvu musím na místě, domu si ji vzít nesmím. Hned v úvodu stojí,
že od kupní smlouvy může zákazník odstoupit. Další řádky ale dávají tušit, že budu
mít problém, pokud nádobí doma vybalím a vyzkouším. „Jde o běžné obchodní
podmínky,“ tvrdí prodejce.
Na dotaz, zda lze koupit na úvěr, se dozvídám výši měsíční splátky a jméno
úvěrové společnosti, která půjčku poskytuje. O kolik korun se tím zboží prodraží
a jak dlouho budu splácet, však Aleš nesdělí. Nabídku odmítám, vyndávám vizitku
iDNES.cz a ukončuji test. V prezentaci kupní smlouvy a vysvětlení detailů obchodních podmínek, které jsou pro zákazníka stejně důležité jako předvedení samotného výroku, prodejce propadl.
Společnost Top Moravia Q, která nádobí vyrábí a prodává, po testu iDNES.cz
přislíbila změnu. „Rozhodli jsme se vybavit každého obchodního zástupce samostatně vytištěnými obchodními podmínkami, které může na požádání zájemce obdržet,“ uzavírá Roman Zavadil, zakladatel a majoritní vlastník společnosti.
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Zapamatujte si:

Pokud máte o zboží zájem, ptejte se již během prezentace na podrobnosti kupní
smlouvy.
Zajímejte se:

·
·
·
·

Zda a za jakých podmínek lze od smlouvy odstoupit a jaké jsou případné sankce.
Zda je potřeba složit zálohu a do jakého termínu je nutné splatit celou částku.
Zda lze zboží koupit na úvěr a za jakých podmínek.
Jaká je na zboží záruka, jak lze zboží reklamovat a na co se reklamace nevztahuje.
iDNES.cz 3. srpna 2010

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

U
Nové zadání:

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

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

Zajištění místa
Kosatka
Petr Novotný
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.
Příprava
Roman Zima
Římanům 13
Římanům 14
Římanům 15
Římanům 16
Římanům 16
Vánoční besídka

U
Ohlédnutí za víkendem Chlapi ze severu
Na letošní jarní setkání, které jsem mohl spolu s dalšími 38 chlapy „ze severu“
prožít, opět jen tak nezapomenu. Atmosféru nelze lehce popsat, je nutno se zúčastnit! Přesto se pokusím aspoň náznakově přiblížit, jak jsme dny do pátku do neděle
v Domě rodin v Albeřicích měli možnost prožít.
Dolní Albeřice jsoupo silnici něco přes 170 km od Děčína, leží v horském údolí
na východní straně Krkonoš, kousek od polské hranice. Zázemím nám byl objekt
Dům rodin, patřící sdružení YMCA Setkání. Pro podobné akce je jako stvořený, jak
kapacitně, tak polohou a v neposlední řadě i místní hezkou kaplí, kterou vybudovali
před lety sestry, které zde sídlily.
Po ubytování, gulášové večeři, jsme se trochu seznámili. Jako vždy proběhlo
„kolečko“ se jmény a místem odkud přicházíme. Tím jsme zjistili, že záběr byl velký, prakticky celé Čechy. A jak to koresponduje s názvem akce Chlapi ze severu?
No dobře, bereme to jako severně od Šumavy J. Protože po vyhlášeném guláši je
žízeň, měli jsme „při ruce“ i pípu. S sebou jsme si tedy dovezli krom bubnů i půllitry… V pohodě jsme vyslechli první přednášku, ve které bylo lze nalézt i prvky
dramatické. Měli jsme možnost si připomenout, jak některé kultury pohlížejí na
dokonalou bytost.
A nastalo ráno, den druhý… Jak jinak, nechyběla příprava na rozcvičku J, rozcvička, snídaně, bubnování a druhá, navazující, přednáška. Po ní jsme se rozdělili
do skupinek a probírali se osmi otázkami psanými dost „na tělo“. Zvládli jsme to
velice dobře a čekal na nás oběd.
Samo sebou, jsme nežíznili, doplňovali tekutiny i na třetí přednášce. A protože
sezení není zas tak moc zdravé, vydali jsme se na celé odpoledne do hor… Cestou
kdo chtěl, mohl si s někým pohovořit o čem potřebovat, či jen tak jít, rozjímat a nechat na sebe působit jarní atmosféru našich nejvyšších hor. Prostě pohoda…
Po večeři a krátkém úvodu na nás čekal malý rituál. Byl vytvořen na praktické
ověření toho, jak nás mohou smysly šálit, a protože je hojně používáme, lehce se
nám stává, že dané situace ne vždy dobře vyhodnotíme a tak se dostaneme ke špatnému výsledku. Někdy je třeba aby i muž vnímal srdcem…
Následovala volná zábava, vyplněná „dopředstavením se“ – prozrazením co
vlastně děláme, čím jsme. Zde jsme si asi všichni hooodně prodloužili životy. Tak
jsem se dlouho již nezasmál! Následovalo vyprávění jednoho z nás, který měl možnost prožít několik měsíců v poušti, na Sahaře. Velice zajímavé…
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Postupně jsme chodili na lože a očekávali chlapskou bohoslužbu následující
Květnou neděli…

Mělo tomu tak být, byl mezi námi jeden se dvěma berlemi, který by se nedostal
k lesní kapli, kde jsme bohoslužbu opět po rozcvičce a snídani chtěli absolvovat.
Rozhodli, jsme, že ho tam prostě do toho děsně prudkého svahu, kde není ani cesta,
vyneseme – i s židlí! Jak se dohodlo, tak se i stalo. Náš průvod s ratolestmi, v jehož
čele nesli střídající se chlapi, co by oslátko maroda na židli, coby Ježíše doprovázely zvuky zvonků, bubnu a chvílemi i pravého židovského rohu! To vše v krajině
krkonošské přírody s výhledem do hloubky údolí mocně působilo. Jeruzalémem
nám byla malá horská kaplička, před kterou jsme se zastavili…
Bohoslužbou nám posloužil opět jeden z nás, jáhen, protože o takovéto neděli
neseženete kněze ani náhodou. Brali jsme to jako přípravu na doby blízké… Stejným způsobem jsme opět sešli dolů a loučili se neradi s naším Jeruzalémem.
Čekala nás ještě reflexe, kde slova mnohdy nestačila, a po obědě jsme se začali
vracet do svých domovů – do jiného světa…
Děkuji, že jsem se mohl zúčastnit.
R. S.

.
Slavnosti a svátky
3.
14.
15.
30.
31.

5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. Svátek sv. Matěje, apoštola
5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
5. Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky Ltm diecéze
5. Svátek Navštívení Panny Marie

U
Významné dny
8.
12.
15.
24.
25.

5.
5.
5.
5.
5.

Svátek matek
Mezinárodní den ošetřovatelek
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
Den modliteb za církev v Číně
Mezinárodní den ztracených dětí

U
Výroční dny biskupů
17.
30.

5. Kard. Vlk
5. Mons. Lobkowicz

31.

5. Mons. Radkovský

narození (1932)
jmenován diecézním biskupem (1996) - 15. výročí
jmenován diecézním biskupem (1993)
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V ím e o s o b ě?

Zn áme se?

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 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
Sobota

09:00
07:00

17:30
18:00

++/

18:00
18:00
15:00

++/

07:00
++/

Bynov**/

**/ Přes období letního času, mimo měsíc duben, jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském domově, vždy od 18:00; v dubnu ještě podle zimního času od 15:00.
++/ 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 29. 05. 2011, před 1. neděli v červnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)
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