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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.

ŘÍJEN
1.
2.

3.

Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru v Boha
a lásku svých bližních.
Aby Světový den modliteb za misie roznítil v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím.
Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, a za
odpovědné celoživotní naplňování tohoto závazku.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Prekopová ve Slaném
Večer 5. září 2011 se v klášteře ve Slaném uskutečnila přednáška paní doktorky
Jiřiny Prekopové o tom, co potřebují děti. Přesto, že bylo deštivé počasí a psa by
asi nikdo ven nevyhnal, tak zájemců o přednášku bylo tolik, že se ani do velkého
sálu nevešli a museli přijmout za vděk místy v přilehlé chodbě. Spektrum posluchačů bylo velké, od dětí v kočárku až po dědečky a babičky, ale převážně z řad
mladých rodičů, kteří chtěli načerpat inspiraci pro výchovu svých „nezvladatelných“ ratolestí.
Přednáška byla zajímavá, pestrá a jeden by neřekl, kolik let již energická paní
doktorka má… Výklad byl hojně doprovázen názornými ukázkami za pomoci nás
posluchačů, kteří jsme byli blízko „po ruce“.
I s malou přestávkou se jednalo o více jak 3 hodiny poučení, smíchu, odpovědí
na otázky… Navíc bylo možné si zakoupit knížky, jejichž je paní doktorka autorkou. Odhaduji to na přibližně 9 titulů! Kdo měl zájem, mohl si navíc koupit skleničky s vyhlášenou marmeládou, kterou místní komunita mnichů připravuje.
O čem, že se mluvilo? Účastníci to vědí J. A ostatní? Pokud by měl někdo zájem se to také dozvědět, mám k dispozici nahrávku, kterou až zpracuji, budu moci
zájemcům poskytnout k poslechu. Doufám, že záznam z mobilu bude dostatečně
srozumitelný.
R. S.

.
Sestup do Jordánu
Název v nadpisu v sobě skrývá velmi zajímavou, i když náročnou duchovní obnovu pro muže, kteří prošli iniciací a kteří nehodlají jen tak přešlapovat na místě
a snaží se i po duchovní stránce „něco“ dělat. Celý prodloužený víkend, od čtvrtečního večera do nedělního poledne byl vyplněn přednáškami, hodinami ticha, prací,
sdílením ve skupinkách, řadou specielně vymyšlených náročných rituálů, mší,
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promítáním vlastních filmů a i na klobásky zbyl čas. Výsledkem toho všeho pak je
naprosto nezapomenutelný zážitek, duševní občerstvení a větší porozumění některých detailů ze Starého zákona.
V dnešní době je hodně možností, jak nezakrnět, nezlenošit, atd., což platí ještě
víc v duchovní oblasti, než v té tělesné, na kterou spíš dbáme (viz. hojně navštěvovaná různá fitcentra, sportovní areály a parky, které spolykají hodně tisíc i díky
všestranně nabízené specielní drahé výbavě, cesty do ciziny, které již „musí“ být
pokud možno dvakrát ročně…). Přitom platí, že ne vždy za hodně peněz hodně získáme! A už vůbec to myslím neplatí v té duchovní oblasti. K Bohu se může přibližovat i nemovitý – možná i snadněji J.
Díky všem chlapům, kteří mají Boha v žebříčku hodnot na prvém místě a na
popisovanou akci do Nesměře přijeli! Spravedlivou odměnu tam dostali…
R. S.

.

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

P. Rainero Cantalamessa, kapucín
Život pod vládou Kristovou

Proč křesťan, dědic Kristův, nežije ze svého bohatství, ale živoří? Je tu pro nás
připravený skvělý lék. Ale jako každý lék přináší úlevu jen tomu, kdo jej užívá, nikoli těm, kdo s ním zacházejí nebo jej zkoumají.
P. Cantalamessa tuto knihu sestavil v souvislosti s postními kázáními v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě.

Nám může posloužit jako osa duchovních cvičení a rekolekcí, jako průvodce
„semináři nového života v Duchu“, zvlášť pro druhotnou a hlubší formaci lidí do
života v Duchu již uvedených, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních
příležitostech a jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.
vybrala M. J.

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

U
Už víckrát jsem na různých místech narazil na tuto moudrou radu: „Pokud tě
něco nebo někdo štve, přemýšlej o tom, co ti to má říct o tobě samém.“
Mockrát jsem už chtěl např. podrážděně reagovat na nějaký mail. Uvedená věta
mi v tom ale zabránila. Někdy jsem se naštval ještě víc (v lepším případě na sebe),
někdy jsem se i zasmál. S přibývajícími lety je taky čím dál víc čemu se smát.
…přinesl život…
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Farní rada
Zpráva ze 14. zasedání Farní rady ze dne 25. září 2011
O čem farní rada jednala? Prosím, čtěte:
· Diskuse o evangelizaci
Snahou věřících by mělo být šíření víry ve svém okolí.

·

Společné akce

Znovu se hovořilo o potřebě společně se setkávat na různých akcích. Například společné snídaně, křeslo pro hosta aj.

·

Promítání filmů

Bylo by vhodné obnovit promítání filmů, je celá řada zajímavých titulů, které
stojí za shlédnutí. Důležité je najít vhodný termín, který by vyhovoval většině lidí.
Farní rada uvítá jakékoli návrhy od členů farního společenství.

·

Křeslo pro hosta

Pan Musil se pokusí oslovit některé osobnosti pro tento pořad. Je však nutné,
aby se akce zúčastnilo co nejvíce lidí.

·

Kostel v Javorech

Byla uzavřena dohoda s obcí Malšovice o pronájmu kostela na 10 let. Část peněz na údržbu poskytne ministerstvo financí.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 9. října 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
· Misionář přistane na ostrově. „Dobrý den, pane,“ pozdraví ho slušně domorodý chlapec. „Neoslovuj mě pane, ale říkej mi otče,“ opraví misionář chlapce. „No
to je ale senzace,“ raduje se chlapec. „Moje máma bude moc překvapená a nadšená.
Říkala mi, že se už nikdy nevrátíš!“
· Ira, který se vrací z pouti do Lurd domů, kontrolují na hranicích celníci. „Co je
tady v téhle lahvi?“ ptá se ho celník. „To je svatá lurdská voda,“ odpovídá Ir. Podezíravý celník láhev otevře, přičichne a potom ochutná: „Ale to je koňak!“ říká rozhořčeně. „Zázrak, zázrak!“ křičí Ir: „Díky, svatá Panno!“
strana 4
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

8 108 Kč
6 945 Kč
6 106 Kč
7 885 Kč
6 584 Kč
6 167 Kč
5 668 Kč
5 544 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 060 Kč
1 555 Kč
2 533 Kč
1 212 Kč
1 911 Kč
1 234 Kč
1 405 Kč
1 148 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 909 Kč
2 804 Kč
2 162 Kč
0 Kč
0 Kč
1 685 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

53 007 Kč

13 058 Kč

8 560 Kč

Účel
Na katolické školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění

Na bohoslovce

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
4. prosince
2. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných 6. listopadu
vlakové spojení:
(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 Růženec – Před každou mší svatou bude v říjnu modlitba růžence.
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F Dvanáct příběhů o kostelích – Zajděte na zajímavou výstavu ve dnech 28. září

až 2. října do kostela sv. Václava v Rozbělesích!
F Pouť v Prostředním Žlebu – V neděli 2. října 2011 ve 13:45 bude sloužena

poutní bohoslužba.
F Pouť u sv. Františka v Podmoklech – V úterý 4. října 2011 se koná v 18 ho-

din poutní mše svatá.
F Žehnání zvířátek – V sobotu 8. října 2011 před kostelem sv. Františka z Assisi

se uskuteční od 15:30 hodin žehnání zvířátek.
F Diecézní setkání mládeže – Diecézní centrum pro mládež srdečně zve na

F

F

F
F

F

44. diecézní setkání mládeže ve dnech 8.-9. října 2011 a 11. reprezentační ples.
Tentokrát do Doksan.
Kurz animátorů – Diecézní centrum pro mládež 14. října 2011 otevírá nový
Kurz animátorů. Přihlášky můžete zasílat na adresu: Diecézní centrum pro mládež, Komenského 4, 412 01 Litoměřice, dcm@dltm.cz, tel.: 416 738 065, mobil: 731 402 534. Plakátek a více informací na www.dcml.cz.
Víkend pro chlapy ze severu – se koná ve dnech 21-23. října 2011 v Domě
Setkání v Albeřicích (Dolní Albeřice 1, Horní Maršov). Příjezd v pátek mezi
18:30-19:00. Ukončení v neděli kolem 14. hodiny. Základní cena je 1 000 Kč za
víkend a 100 Kč na občerstvení v sobotu večer. Je nutno se přihlásit
(frantisek.ruzicka@mukrupka.cz, mobil: +420 602 282 520). Více viz. samostatný článek. Kdo pojedete, nebudete litovat.
Posvícení – oslavíme v neděli 30. října 2011 při mši svaté v 9:00 a 17:30.
Změna času – V neděli 30. října 2010 se mění letní čas z letního na zimní
(normální). Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na
2:00. Ráno si přispíme, konečně J!
Pozor! Se změnou času souvisí i změny začátků večerních mší svatých
v kostele sv. Františka a změny v Bynově. V době zimního času budou ve všední dny večerní mše svaté v kostele sv. Františka z Assisi od 17 hodin. Sobotní
mše svaté v Bynově budou v době zimního času začínat v 15 hodin a budou
v pečovatelském domově.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!

U
Biblický koutek
55. část
Katechismus. To, co se dnes označuje slovy „katechismus, katecheze“, vzniklo
z jedné velmi staré formy předávání víry: Už od počátku se totiž křesťané učili základům evangelia tak, že poslouchali a přijímali za vlastní nauku a život těch, kdo
jim předcházeli.
Komu mohl svěřit komunitu. Velmi brzy se v prvních křesťanských komunitách
objevuje potřeba stanovit osoby, na které by se mohli ostatní obracet a odvolávat:
tak vznikají „presbyteři“, „starší“; (z tohoto slova pochází slovo kněz) a „biskupové“ („ti, kteří střeží“).
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Listy. V Novém zákoně napočítáme dvacet jedna listů. Většina z nich je spojena
se svatým Pavlem a jeho učedníky. Mezi dalšími apoštoly, kteří psali listy, vzpomeňme Petra, Jana, Judu Tadeáše a Jakuba. Nejstarším listem je první list Soluňanům, který napsal Pavel kolem roku 51 po Kristu.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Nové knihy nejen pro mladé
Rád bych zde upozornil na dvě nové knihy, které vřele doporučuji.
R. S.

YouCat - katechismus pro mladé
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference uvádí v těchto dnech na trh knižní novinku - Katechismus katolické
církve pro mladé – YouCat.
Iniciativa k vydání této publikace vzešla od kardinála Christopha Schönborna,
vídeňského arcibiskupa. Právě v německém jazyce byla tato kniha sepsána, ale postupně bude přeložena do celkem 25 světových jazyků. Vydání katechismu zaštítil
papež Benedikt XVI., který k této publikaci napsal předmluvu. Poprvé byl YouCat
představen na tiskové konferenci v německé Mohuči 5. dubna 2011. V České republice byl na trh uveden jen o několik dní později 7. dubna.
„Vysvětlit křesťanskou víru v jazyce mladých lidí je velmi významný počin,
protože právě to jim může ukázat cestu k víře a církvi, anebo jejich víru posílit
a upevnit,“ říká k vydání katechismu pro mladé pražský arcibiskup Dominik Duka,
předseda České biskupské konference. Katechismus pro mladé - YouCat vychází
před letošními srpnovými oslavami 26. světového dne mládeže 16.-21. srpna 2011
v Madridu) a všichni mladí lidé, kteří se do Madridu rozjeli, jej obdrželi zdarma jako součást tzv. „balíčku poutníka“. Karmelitánské nakladatelství vydává YouCat
v češtině v nákladu 2 500.
Katechismus pro mladé zprostředkovává úhrn katolické víry tak, jak byl předložen Katechismem katolické církve, ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku,
a nemá v úmyslu ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy.
Kniha je psána formou otázek a odpovědí, které kladli mladí lidé. Následný komentář má čtenářům poskytnout dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit
danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé navíc nabízí
v průběžném postranním sloupci doplňující texty, jako jsou shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru
najdeme věcný a jmenný rejstřík, který umožňuje snadno si vyhledat konkrétní
místa v textu.
podle tisk.cirkev.cz

U
Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství
Jak odpovídat na otázky dětí a jak vhodně reagovat? Kdy je ta správná doba
k povídání si s dětmi o sexu, manželství a rodičovství a kdo je za to zodpovědný?
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Najít odpovědi v této oblasti může pomoci nová kniha od paní doktorky Ilony Burdové, která právě vychází.
Milí přátelé,
ráda bych Vás informovala, že už je vytištěná ta má knížka Jak s dětmi mluvit
o sexu, manželství a rodičovství. Text je odborně i teologicky recenzován (MUDr.
S. Brichcín, Doc. MUDr .J. Hamanová, CSc., P. Mgr., Ing. p. Konzbul, Dr. spirituál BIGY) a podpořen ze strany Výboru na ochranu rodičovských práv.
Kdo by měl zájem, může si ji objednat u p. Braunera (www.kartuzian.cz), bude
i v knihkupectvích, samozřejmě pokud si ji objednají.
Děkuji všem, kteří mě v tomto díle podpořili modlitbou či slovy povzbuzení, ale
největší dík stejně patří Duchu Svatému, bez něhož by toto dílo vůbec nevzniklo.
Také Vám přeji hodně sil do nastávajících bojů, je třeba mít stále na mysli, že
brány pekel církev nepřemohou. A to je důvod k radosti. Přeji všem požehnání.
Ilona Burdová

U
Trmická farnost
Milí přátelé, příznivci trmického kostela, drazí bratři a sestry!
Co se vlastně stalo, proč vzniklo naše občanské sdružení?
Před několika lety zahájilo vedení Římskokatolické farnosti Trmice podnikatelské aktivity v oblasti hospodaření s farními lesy a následně rozšiřovalo, do té doby
snad úspěšné podnikání, o koupi pily na zpracování dřeva právě z farních lesů. Cílem celého záměru bylo získávat prostředky např. na opravy kostelů, jichž je ve
správě farního obvodu celkem 6 a jejichž stav se neustále horší a na krytí dalších
nutných výdajů na provoz farnosti, jelikož finanční zdroje jsou značně omezené.
Bohužel celý podnikatelský projekt skončil vysokými dluhy ve výši kolem 35 milionů.
My i ostatní farníci jsme byli postaveni před hotovou věc. O narůstajících dluzích jsme neměli tušení a o podnikání jako takovém jsme měli pouze velice kusé
a neúplné informace. Přesto leckdo z nás na různé nesrovnalosti, o kterých se dozvěděl, upozorňoval našeho duchovního správce, bohužel s nulovým úspěchem.
Situace dospěla až tak daleko, že v polovině roku 2010 podal největší věřitel návrh
na insolvenci Římskokatolické farnosti Trmice. Zanedlouho na to, byl soudem
ustanoven insolvenční správce a vyhlášen úpadek. Následně se začal připravovat
rozprodej veškerého majetku farnosti.
V tuto dobu, tedy na začátku roku 2011, připravovaný prodej pomalu spěje ke
svému naplnění. Insolvenční správce již připravil ocenění veškerého majetku, postupně budou připravovány aukce. Začínají se hlásit první zájemci o rozprodávaný
majetek.
Jelikož se nechceme smířit s tím, že bychom ztratili „NÁŠ“ kostel Narození
Panny Marie na Václavském náměstí v Trmicích a „NAŠI“ faru s farní kaplí sv. Jana Boska, a nechceme jen nečinně přihlížet tomu, jak tyto objekty získávají v dražbě zcela neznámí lidé či firmy se zcela neznámými úmysly – neboť cílem prodeje
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není zachování duchovního života, ale pouze a jedině maximalizování výnosu
z prodeje pro uspokojení pohledávek věřitelů, rozhodli jsme se aktivně se pokusit
zvrátit tento stav.
K tomuto účelu jsme založili občanské sdružení:
Občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích - „FIAT VOLUNTAS TUA“
adresa:
Žižkova 251/238, 400 04 Trmice
IČ:
22845721
číslo účtu: 242002164/0300
e-mail:
OS@kosteltrmice.cz
web:
www.kosteltrmice.cz

Prvořadým cílem našeho sdružení je vykoupit v rámci insolvenčního řízení
kostel Narození Panny Marie v Trmicích (a v případě příznivé situace i faru s přilehlým areálem) a tímto způsobem je zachovat jako duchovní centrum – nejen pro
pravidelné scházení věřících, ale též jako duchovní centrum města Trmice a zároveň jednu z nejvýznamnějších kulturních památek na území města.
Pro dosažení tohoto cíle chceme využít všech legálních možností, jako např.
jednat s úřady statní správy a místní samosprávy, oslovovat podnikatele, církevní
instituce, místní rodáky, a to doma i za hranicemi České republiky, s cílem získat
podporu pro náš záměr. V neposlední řadě chceme také sbírat finanční prostředky
na koupi uvedených objektů, případně pořádat akce, jejichž výtěžek bude věnován
tomuto účelu. Toto všechno musí být provázeno modlitbou a snahou o pochopení
Božího záměru s naší farností.
Pokud komukoliv z vás není lhostejný osud kostela Narození Panny Marie
v Trmicích, jako významného duchovního a poutního místa, nebo i jen jako kulturní památky, srdečně vás zveme ke spolupráci.
Jak nás můžete podpořit?
Pokud jste se již seznámili s našimi cíli, máte stejné pocity jako my, cítíte, že
naše snahy jdou správným směrem a máte chuť nás podpořit, přivítáme jakoukoliv
spolupráci. Například:
· vaši aktivní pomoc jako členů Občanského sdružení, s nabídkou svých schopností, znalostí a tvůrčích nápadů ve prospěch uvedených cílů
· podporu a radu jakoukoliv formou, i bez členství v Občanském sdružení
· aktivní účast na „Modlitebním mostě“ za záchranu našeho kostela a fary
· jakýkoliv finanční dar na koupi kostela a fary. Cena obou objektů dosahuje cca
25 milionů korun. Každému dárci bude na požádání vystaveno potvrzení
o přijetí daru.
Za veškerou Vaši pomoc, modlitby a dary Vám upřímně a ze srdce děkujeme.
podle www.kosteltrmice.cz

U
Upozornění na některé akce
Ukončení poutní sezóny v Jablonném
V neděli 9. října 2011 na svátek Panny Marie, Královny posvátného růžence je
mše svatá v bazilice minor v Jablonném v Podještědí od 10:00. Touto mší svatou
bude ukončena letošní poutní sezóna.
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Víkend pro chlapy ze severu
se koná ve dnech 21-23. října 2011 v Domě Setkání v Albeřicích (Dolní Albeřice 1, Horní Maršov). Příjezd v pátek mezi 18:30-19:00. Ukončení v neděli cca. ve
14:00. Základní cena je 1 000 Kč za víkend a 100 Kč na občerstvení v sobotu večer. Je nutno se přihlásit (frantisek.ruzicka@mukrupka.cz, mobil: +420 602 282
520).
Další z řady Víkend pro chlapy ze severu, je tentokráte na téma „Co nutí muže
jednat jinak, než chce?“ Minulý víkend (na jaře) jsme si povídali na téma „Tradice a kořeny lidských tužeb“. Tento víkend se stal jakýmsi základním kamenem
i pro naše další chlapská setkávání a proto jsme začali tak říkajíc od Adama.
Pro ty, co minule nemohli a pro připomenutí stručně shrnu toto téma:
V tomto povídání jsme vyšli jak z Řecké (bájná lidská postava Androgin), tak
ze Židovské představy o stvoření člověka a kořenů našich lidských tužeb, tedy
podnětů, které zapříčiní naše reakce. Seznámili jsme se, se vzorcem: „Podnět (P) +
Reakce (R) = Výsledek (V)“. Jednoduše řečeno podměty nelze ovlivnit, ale reakci
ano.
Poukázali jsme na to, že pro svá rozhodovaní volíme často úplně špatná kritéria.
Například Eva nehodnotí ono jablko jako prostředek k rozlišování dobra a zla,
života či smrti, tedy rozumově. Hodnotí ho pocitově – tedy zda je toto ovoce příjemné a chutné k jídlu. Reakce muže byla, že si prostě ovoce vzal a jedl a víc o tom
nediskutoval. Jeho hlavní kritériem tedy asi bylo, že to dostal od ženy k jídlu. Výsledek pak byl, že Adam selhal nejen jako hlava rodiny, ale i jako ten, který má
s hadem bojovat, tedy jako ochránce rodiny.
Právě našimi reakcemi se budeme zabývat na našem dalším víkendu. Jak zjistíme, jsou i naše reakce značně ovlivněny právě tím, že jsme muži. Současně se budeme posouvat v Biblickém vyprávění od Adama a Evy k jejich dětem.
Z této pasáže pochází i motto použité v pozvánce: „Nebudeš-li konat dobro,
hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“
(Genesis 4, 7)
Na minulý víkend jsem dostal mnoho pozitivních reakcí a tak již vím, že se pro
mnohé z nás stal skutečně požehnaným časem. V srdci cítím, že můj vzácný Soused nás povede i nadále po cestě k chlapskému zrání.
Proto blahopřeji všem chlapům v první linii, kdo opět najdete odvahu na víkend
jet a nepodlehnete pokušení, plnit tolik našich povinností, které se „bez nás“ ani jeden víkend samozřejmě neobejdou.
Hezký čas přeje František svobodný chlap z Růže

U
Přiznat vlastní chybu
V poslední době jsem byl svědkem několika situací, kdy jsem vnímal, jak těžké
je pro nás pro chlapy přiznat vlastní chybu. Hodně o tom přemýšlím a následující
úvaha je právě na toto téma.
Kdysi jsem si myslel, že neschopnost přiznat vlastní chybu je problém církve.
Jako kněží jsme vedení k tomu, abychom vytvářeli co nejlepší obraz církve, abystrana 10
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chom její (i své vlastní) chyby zahlazovali a budovali tak dojem „krásné ideální
společnosti svatých“. Trochu drsněji by se to dalo vyjádřit takto: „Žij si jak chceš,
ale navenek musíš působit dojmem dokonalého panáčka...“ Čím dál víc mi ale dochází, že to není jen problém církve, že je to celkově problém nás chlapů. Neradi
přiznáváme chyby, neradi přiznáváme strach a úzkost.
Jak se dá zareagovat na to, když uděláme nějakou chybu a ona vyjde na povrch?
Možností je několik:
Začneme říkat, že to není pravda. Je to náš nejčastější způsob reakce na vlastní
selhání. Kaplanoval jsem farářovi, který mi raději do očí lhal, než aby přiznal, že
udělal chybu. Přitom jeho chyba byla evidentní. Než by uznal, že něco pokazil, raději lhal. Někdy není nutné přímo lhát, někdy stačí některé skutečnosti zobecňovat,
utíkat od konkrétní situace, zkrátka naši chybu elegantně zamaskovat.
Další možností je zdůrazňovat jiné přednosti, které máme, a tak se snažit svými
úspěchy překrýt to, co se nám nepovedlo. Někdy je to až trapné, jak si hrajeme na
borce, kteří všemu rozumí, a úzkostlivě tak zakrýváme vlastní slabosti.
Ještě horší je vzít si jako rukojmí Pána Boha. Říci: „Já jsem to tak poznal
v modlitbě“, případně „Já jsem to tak cítil“ - takové věty sice můžou být pravdivé,
ale existuje zde reálné nebezpečí, že Pána Boha použijeme k tomu, aby navenek
„zahladil“ to, co se nám nepovedlo. A to už nemluvím o tom, že když se dojde na
naše selhání, že máme plná ústa zbožných keců, kterými jen odvádíme pozornost
od podstaty problému. Myslím si, že právě v tom spočívá hřích proti druhému přikázání - zneužiti Boha jako nástroj svých plánů.
Existuje ještě jedna možnost - přiznat, že jsem něco pokazil, a snažit se ze své
chyby poučit. Uznat, co mě k chybě vedlo, a co jsem nemohl ovlivnit, a uznat také
to, na čem mám podíl viny. Je to jediný způsob, který nás může osvobodit - podívat
se pravdivě do vlastního zrcadla. Není to lehké, ale je to jediná cesta, jak problém
skutečně řešit.
Dej nám Bůh odvahu, abychom se dokázali pravdivě dívat do svého zrcadla.
Dej nám Bůh pokoru umět přiznat vlastní strach a úzkosti. Dej nám Bůh dostatek
zdravé hrdosti, abychom si nemuseli hrát na borce. Dej nám Bůh sílu, abychom se
nenechali unést pokušením své chyby elegantně maskovat.
Pavel Moravec

U
Čemu se Západ může učit u islámu?
Čemu se Západ může učit u islámu? – Finančnictví…
...Vraťme se však k původní otázce: proč by se měl Západ učit od islámu?
V bankovních institucích islámského práva je totiž zakázána spekulace, insider trading - trh s cennými papíry a umělé navyšování peněz v oběhu, tedy ona rakovina,
která způsobuje nynější problémy. Čisté neboli halal peníze jsou prostředkem a nikoli cílem. Emise sukuk jsou spojeny se reálnými investicemi, např. ve stavebnictví
a nemohou ani oklikou skončit v nemorálních aktivitách. V islámském světě chybí
individualistická mentalita a všichni se cítí být jedním celkem (umma) a proto egoismus, jenž je kořenem západních neduhů, je zkrátka nemyslitelný. „Systém,“ který
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je z morálního hlediska pod přísným dozorem, má plnou důvěru. A právě ta chybí
tomu západnímu. Krize důvěry způsobuje, že na Západě stagnuje likvidita, kterou
by bylo třeba uvést do pohybu.
Tolik tedy článek ve zmíněném časopise italské Katolické univerzity.
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14879

U
Modlitba růžence
Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.
Společná živá modlitba růžence na Radiu Proglas (vysílá i na internetu):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

po
út
st
pá
so

18:00
22:30
18:00
22:30
20:40
20:30

živě - společenství
živě - moderátor a posluchači přes telefon
živě - společenství
živě - moderátor a posluchači přes telefon
první sobota v měsíci: modlitba růžence latinsky z Radia Vatikán
ostatní soboty česky, společenství

Papež doporučuje následující volbu tajemství:
po
út
st
čt
pá
so
ne

tajemství radostná
tajemství bolestná
tajemství slavná
tajemství světla
tajemství bolestná
tajemství radostná
tajemství slavná

Také je možné se zapojit do okruhu živého růžence ve farnosti, viz. náš web.

U
Jsme dostatečně obezřetní?
Subject: Gratulujeme jste vyhráli 1,000,000 libra GBP Ze světa Blackberry?
Drahoušek zákazník, náš společnost velmi poctít, vy poslat nám tento dopis...

Ale tohle je ještě celkem sranda. Jsou daleko horší maily. Třeba ten, že někdo
z vašich přátel je v Londýně na konferenci a všechno mu ukradli, proto prosí o zaslání
500 liber pomocí Western Union co nejdřív. Přijde vám z jeho adresy a bez jeho vědomí, protože někdo hacknul jeho mailový účet u gmailu nebo jiného providera. V lepším
případě rovnou doplněno o nějaké informace z jeho Facebooku nebo tak, které to dělají
důvěryhodným.
Pochopitelně to není od něj, peníze shrábne ten, kdo to skutečně poslal. Ale vypadá
to velice věrohodně.
Pár základních rad: silná hesla (10 náhodných znaků a číslic), minimálně u klíčových služeb jako internetové bankovnictví pravidelně měnit, záplatovaný počítač i prohlížeč, přemýšlet o tom, co vám chodí, přemýšlet o tom, co patří a nepatří na web. Základní poučka je, že co je na webu, je veřejné a nikdy nevíte, kdo je na druhé straně.
Z čehož plyne, že tam nepište věci, které nechcete, aby se mohl nějaký obecný člověk
dovědět. Mírně paranoidní přístup rozhodně neškodí.
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Mail, pokud nepoužíváte PGP nebo jiné šifrování, si může přečíst kdokoliv cestou.
Nejde ani tak o CIA, jako spíš třeba o systémáka vaší firmy nebo, při špatné konfiguraci
sítě, o vašeho kolegu vedle. To vás bude bolet mnohem víc než CIA, které se všichni
tak usilovně bojí a kde to považuji spíš za velké oči než co jiného.
Dát si na Facebook, kde máte 500 přátel, hlášku, o tom, že 13.-23. července budete
v Řecku, babička také nebude doma a bojíte se, aby vás nevykradli, to si o to vykradení
koleduje. Nikdy nevíte, kdo to čte. Obvyklá bezpečnostní nastavení jsou dost široká.
Nikdy nevíte, který z vašich „přátel“ zrovna potřebuje prachy. Dokonce ani nemusíte
vědět, že účet nazvaný „Honza Novák“ skutečně patří „Honzovi Novákovi“.
A samozřejmě platí, že posílat někam osobní údaje, když nevíte komu, je naprostý
nesmysl. Viz. v mailu dole:
A. Celé jméno:
B. Příspěvek House Adresa:
C. Země:
D. Povolání:
E. mobilní telefonní číslo:
F. Telefon:
G. Fax:
H. Pohlaví:
I. Věk:
J. Rodinný stav:

To se dá tak krásně zneužít...
B. V., doporučené čtení např. http://nakedsecurity.sophos.com/

U
Charismatické hnutí
Jsou prezentovány různé názory na charismatické hnutí u nás. Sám se k tomu
nechci vyjadřovat protože se mi zdá, že vstupuji na velmi tenký led. Ale budu citovat z knihy Tomáše Halíka (Stromu zbývá naděje). Je to na str. 65-71. Jenom malý
úryvek.
„Jednu ohromnou zásluhu mu nikdo nemůže upřít: probudilo v mnoha křesťanech přes hranice konfesí radost z modlitby a radost z víry...
Jestliže liberální křesťanství příliš lehce vypoklonkovalo ďábla ze salonu humanistického náboženství, fundamentalisté a letniční „charismatici“ se ho vášnivě
ujímají, zjednávají mu neobyčejně důležité místo, exorcista je opět atraktivní povolání v těchto církevních kruzích. Když sleduji, kde všude samozvaní vymítači
honí čerty ( v homeopatické léčbě, mezi bylinkáři a léčiteli, v kurzech jógy, v hypnóze, dokonce i v rogeriánské psychoterapii a kdoví kde ještě). Ďábel, jak známo je
zkušený dialektik a ti, kteří s ním podle vzoru sv. Prokopa chtějí orat, se při své
velké horlivosti a při drobné nepozornosti mohou překvapivě rychle octnout spíše
v roli zapřaženého za pluh...“
Fr.

U
· Byla velká bouřka a blesky každou chvíli ozařovaly oblohu. Malé dítě se ptalo
svých rodičů: „Ty blesky dělá Ježíš, jak nás fotí do Knihy věčného života?“
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Pro dlouhé letní dny
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?
Zde je výsledek:

U
Nové zadání:

R. S.

U
„Přespříliš milované“děti se nenaučí milovat
Milovat děti nestačí. Je nutné, aby si děti rodičovskou lásku uvědomovaly a aby se
na ni už odmalička učily odpovídat tím, že „dají něco ze sebe“. Pokud se to nenaučí,
budou si náklonnost a uznání stále dětinsky nárokovat jako samozřejmost a budou přesvědčeny, že mají právo dostat vše, po čem zatouží a co jim přináší uspokojení, aniž by
to musely jakkoli oplatit. Oplácet dobré dobrým není samozřejmost, člověk se pro to
vždy musí svobodně rozhodnout.
Aby děti lidsky dozrály, musíme od nich jako rodiče vyžadovat jejich lásku. Je naprosto správné, když se rodiče nesmíří s tím, že je děti berou jen jako poskytovatele

strana 14

Zprávy z farnosti 10/2011, ročník XVI.

Dìèín

-

Podmokly

bezplatných služeb. Není možné, aby rodiče pro děti začali existovat teprve tehdy, když
zrovna něco potřebují a aby jim čtyřka ve škole prošla, jako by se nic nedělo...

Poslušnost je odpovědí na lásku
Poslušnost, která je odpovědí na něčí lásku, vytváří vztah, blízkost, spojenectví,
sounáležitost. Na rozdíl od podrobenosti se poslušnost nerodí ze strachu, ale z důvěry
v lásku druhého člověka. Zkušenost s láskou umožňuje odpovědět na ni vstřícně a s
touhou se poučit.
Opovrhování autoritami („Proč bych měl dělat to, co mi říkáš?“ „Kdo ti dal právo
něco ode mě požadovat?“) je možná dnes tak časté právě proto, že lidem chybí zkušenost s autoritou, která je podložena láskou.

Tučňáci nebo nádobí?
Co myslíte, je správné žádat po dětech, aby postupně přebíraly za náš vzájemný
vztah zodpovědnost? Je správné chtít po nich, aby nás respektovaly? Aby si uvědomovaly, že naše energie, čas, peníze a vstřícnost mají jisté meze, a aby nám pomáhaly,
když je třeba?
Mnoho mladých lidí chvályhodně usiluje o záchranu planety země nebo posledních
antarktických tučňáků, ale vůbec je nenapadne pomoci s nádobím mamince, kterou naprosté vyčerpání ohrožuje zrovna tak. Jistě nebude v pořádku, když naše děti začnou
mýt nádobí teprve tehdy, když maminka vážně onemocní.
Milovat děti tedy nestačí. Je potřeba naučit je milovat ostatní.
podle knihy: Maminky, které milují příliš

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
20. 10. 2011
17. 11. 2011
15. 12. 2011

Místo
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.
Příprava
neobsazeno
Římanům 16
neobsazeno
Římanům 16
František
Vánoční besídka

U
Slavnosti a svátky
4.
18.
28.
30.

10.
10.
10.
10.

Pouť v našem kostele sv. Františka z Assisi
Svátek svatého Lukáše
Svátek svatého Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost posvěcení kostela

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy
23. 10. Den modliteb za misie

U
Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský narození (1939)
4. 10. Mons. Radkovský svátek
Zprávy z farnosti 10/2011, ročník XVI.
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Dìèín

-

Podmokly

Mons. Lobkowicz
Mons. Baxant
8. 10. Mons. Baxant

svátek
jmenování biskupem (2008)
narození (1948)

U
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Setkávání
1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
3. neděle v měsíci od 9:00 - latinská mše svatá
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 10:00 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
každou středu od 20:00 na faře - filozofický kurz
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
2. pátek v měsíci od 18:45 - křeslo pro hosta
každý pátek od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
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
18:00

+/ ++/

07:00
+/ ++/

Bynov **/

Přes období zimního času jsou večerní mše svaté ve všední dny od 17:00
Přes období zimního času jsou mše svaté v pečovatelském domově, vždy od 15:00
Přes období letního času jsou večerní mše svaté ve všední dny od 18:00.
Přes období letního času, mimo měsíc duben, jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském domově (v dubnu jsou všechny mše svaté v pečovatelském domově), vždy od 18:00.

U

Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle
Středa

10:45
18:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 30. 10. 2011, před 1. nedělí v listopadu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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