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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.

PROSINEC
1.
2.
3.

Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.
Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich
důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním.
Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého
stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Adventní putování v Nativity
V sobotu 26. listopadu 2011 se uskutečnilo ve škole Nativity již tradiční Adventní putování. Celou akci si žáci připravují samy, já je jen trochu „nasměruji“
a pomůžu když potřebují.
O co vlastně jde? Dobrovolníci z řad dětí se rozdělí do skupinek, vymyslí si
scénku na dané téma a k tomu nějakou jednoduchou soutěž pro malé návštěvníky.
Putovat se začalo u školy, první zastavení bylo
u kapličky v Křešicích. Tam malí poutníci s rodiči
shlédli scénku, jak anděl Gabriel zvěstoval Marii,
že porodí syna. Potom měli za úkol poznat
symbol Ducha svatého mezi ostatními obrázky.
Uhodly to všechny děti a dostaly jako odměnu
sladkost - to je pravidlo na každém stanovišti.
Pouť pokračovala dál a na dalším stanovišti mohli
všichni sledovat, jak Panna Maria navštívila Alžbětu a zůstala u ní, aby jí pomáhala. Tak musely pomoct i děti a měly za úkol najít poschovávané předměty.
Třetí stanoviště bylo ukázkou života v Nazaretě. Malí diváci se ocitli na tržnici,
kde trhovkyně prodávaly květiny, jablíčka apod. Potom jedna z nich „náhodou“
kopla do košíčku s jablíčky - ve skutečnosti to byly balonky a děti je musely sebrat
a trefit se z krátké vzdálenosti do košíku.
Čtvrté stanoviště bylo plné boje. Herodovi vojáci zrovna cvičili s meči a jinými
zbraněmi. Také soutěž byla bojovná - děti střílely lukem na cíl.
Poslední zastavení bylo na zahradě školy. Tam bylo připravené bludiště z provázků. Děti musely najít správnou cestu a objevit klíč od brány v Jeruzalémě. Kdo
ho našel, mohl jít do školy na malé občerstvení a čaj. Nakonec se ve třídě sešli úplně všichni, putování bylo u konce. Zapálili jsme první svíčku na adventním věnci,
popovídali jsme si, pan učitel Lehký nám zahrál na kytaru, tak došlo i na písničky.
Atmosféra byla příjemná, myslím, že se sobotní odpoledne povedlo a líbilo se všem
zúčastněným.
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Děkuji maminkám za přinesené dobroty, paní ředitelce Vopatové za „půjčení“
školních prostor, děkuji všem malým soutěžícím s jejich rodiči, že přišli s námi
oslavit příchod adventu a v neposlední řadě děkuji žákům školy Nativity, že dobrovolně a rádi tuto akci opět připravili.
Jana Engelhartová

.
O pouti do Jeníkova u Teplic a Zábrušan
Na státní svátek vzniku ČSR jsme se vypravili na pouť do Jeníkova, zapomenutého mariánského místa, kde jsme byli mile přijati slečnou katechetkou. V jednolodním kostele svatých Petra a Pavla jsme se pomodlili desátek růžence a tamní
mariánskou modlitbu a šli pak společně na malé občerstvení na faru. Tam nás přivítal kněz Pavel Dunda a všem nám požehnal k další cestě.
Kostel v Jeníkově je nádherně položený a díky rovinatému terénu je vidět ze
všech stran. Jeho věže doprovází poutníky takřka až do nedalekých Zábrušan, kam
jsme se pěšky odebrali na poutní mši svatou k svatým Judovi a Šimonovi. Samozřejmě se to neobešlo bez diskuse, protože Jeníkov tvoří jakousi křižovatku mezi
Osekem, kde se již přes 900 let prostírá cisterciácký klášter, a dále Duchcovem. Jeníkov patřil pod cisterciácké opatství, na nějž upomíná heraldika nad vstupním
portálem fary. Dali jsme hlasovat o tom, kam se tedy i s dětmi půjde. Navrhoval
jsem Osek již vzhledem k místu fary, jeden se vyjádřil pro Duchcov a zbytek hlasoval pro Zábrušany. Nakonec bylo dobře, že jsme se tak rozhodli, protože bylo
poměrně hezké počasí a 8 km příjemné chůze netrvalo tak dlouho.
Kostel v Zábrušanech stojí poblíž prastarého místa původního slovanského sídliště kmene Lemuzů z 8.-10. stol. Kostel je klasicistní, prosté výzdoby. Nicméně co
nás velmi příjemně překvapilo, byla hudba. Varhany zněly nádherně a doprovázely
je dvoje housle. Navíc, a co mě nejvíce překvapilo, že hrály Mozartovu Malou
noční hudbu. Takže kromě mše svaté jsme měli i koncert. Všem ta místa vřele doporučuji.
D. K.

.
Kázání…
Před několika léty jsem byl jako kněz pozván na jednu duchovní obnovu pro asi
dvacet dospělých. Nebyl jsem organizátorem, pouze jsem měl na půlden zpovídat.
Měli jsme společný oběd a po něm se rozvinula debata, která mě moc nebavila: řešilo se, kolik hodin denně by se člověk měl modlit, aby to stačilo, co se v pátek smí
a nesmí jíst... zkrátka věci, které mi přijdou trochu podřadné. Tak jsem se zvedl od
stolu s tím, že jdu umývat nádobí, které se stejně muselo umýt. Jedna paní se na mě
podívala a sladkým hlasem řekla: „Otče, zůstaňte tu s náma - vždyť přece řešíme
důležité věci. Duch svatý se o to nádobí postará.“ Odpověděl jsem jí, že jsem ještě
neviděl Ducha svatého umývat nádobí, ale že to vždy musí udělat nějaký člověk,
a že to teda jdu udělat. Jeden pán se ke mně přidal, a u kopy nádobí jsme se shodli
na tom, že je to příjemnější činnost než řešit, kolikrát za rok by měl správný křesťan jezdit na poutě jako pokání za své hříchy. Tím ale celý příběh nekončí.
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Po nádobí jsme se vrátili do jídelny a debata se očividně snesla na pokleslejší
téma. Nadávalo se na to, jak je dnešní doba zlá a kdoví, jaké to bude za deset let...
Paní, kterou už jsem zmiňoval, zrovna říkala: „Já se žádného důchodu nechci dožít.
Za dvacet let bude pro důchodce zlá doba, protože stát nebude mít na důchody...
Doufám, že před důchodem umřu...“ Byl jsem hodně překvapený. Paní, která mě
chvíli předtím ujišťovala o tom, že Duch svatý se postará o umytí nádobí, evidentně
nebyla schopná uvěřit, že tentýž Duch svatý se patrně postará o její život za dvacet
let.
Hodně jsem nad tím přemýšlel, jak na jedné straně někdo až naivně věří, že Pán
Bůh by měl dělat zázraky na každém kroku, aby lidem ušetřil práci, a na druhou
stranu není schopen Bohu důvěřovat, že s ním bude - i kdyby jeho situace byla
kdovíjak zlá.
Přijde mi, že klíč k pochopení spočívá v rozdílu mezi slovy dětský a dětinský.
Slovo dětský znamená to, co náleží k dítěti. Existuje dětská hra, dětská důvěra,
existuje dětská důvěra v rodiče. Dvouleté dítě nebudeme trestat za to, že se ještě
nedovede bez pomoci dospělého najíst a že po obědě po sobě zanechá nepořádek.
Kdyby však takový nepořádek po sobě nechal dospělý, budeme se nad tím pozastavovat. A tady se dostáváme ke slovu dětinský. Být dětinský znamená chovat se jako dítě tam, kde se čeká, že se budu chovat jako dospělý. Být dětinský znamená
myslet si, že mi do klína spadne skvělá práce, aniž bych se o to musel přičinit. Být
dětinský znamená nevzít úplně svůj život do svých rukou a myslet si bláhově, že se
to nějak vyřeší. Být dětinský znamená myslet si, že Duch svatý umyje nádobí,
protože mně se to nádobí zkrátka nechce umývat.
Troufl bych si říci, že Pán Bůh po nás chce, abychom byli vůči němu jako děti,
ale abychom zároveň nebyli ve svém chování dětinští. Jsem přesvědčen o tom, že
Bůh chce, abychom se chovali jako dospělí lidé, kteří berou život do svých rukou
a snaží se podle svých možností žít dobrý život. Věřím, že Bůh nám dal rozum
a svědomí, abychom se mohli rozhodovat a nesli tíhu svých rozhodnutí. Zároveň
však Bůh chce, abychom si uvědomili, že on existuje - a že naše pozice vůči němu
je pozice dítěte vůči rodičovi. Protože Bůh je vůči nám neskonale moudřejší a větší,
než si dovedeme představit. Mít dětskou důvěru v Boha znamená věřit, že Bůh má
vše pevně v rukou a že při mně stojí, i kdyby mi bylo hodně zle.
Hodně lidí je ve víře dětinských, a zároveň jim chybí pravá dětská důvěra v Boha. Takoví lidé nejsou schopni se sami rozhodovat, všechnu odpovědnost házejí na
Pána Boha a namlouvají si, jak jsou svatí. Ve skutečnosti jsou především nezralí.
Zároveň tito lidé nejsou schopni zcela Pánu Bohu důvěřovat. Oni spíš plní povinnosti, než žijí naplněný život v Boží přítomnosti. Sami neví, oč přicházejí.
Naše dětská důvěra v Boha spočívá v tom, že mu chceme být nablízku a chceme poznávat, co nám nejvíce prospívá. Ale vždy si za svým rozhodnutím pro Boha
musíme stát my sami. Bůh nás nezbavuje odpovědnosti. Kéž máme dětskou důvěru
v Pána Boha, a bereme svůj život do svých rukou jako dospělí křesťané.
P. M.

.
· „Babičko, není Pán Bůh nemocný?“ „Proč, prosím tě?“ „Ale, paní Drábková
říkala, že si k sobě zavolal doktora Nováka.“
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Opravení pomníku pod Vysokým Sněžníkem
Podzimní počasí přeje procházkám do přírody a při nich nacházíme stále něco
nového, zajímavého, ať již zásluhou přírody, nebo člověka. Pravda, někteří lidé za
sebou nechávají „pomníky“ smetí, ale naštěstí pro nás jsou i tací, kteří svou pílí
dělají radost ostatním. Mezi ně patří i pan Petr Zámiš z Děčína, jehož koníčkem je
opravování drobných památek. Jeho zásluhou je opravena i malá kaplička Nejsvětější Trojice na Sněžníku, která byla vysvěcena v roce 2007.
Pan Zámiš a jeho pomocníci se opět
zaměřili na Sněžník a zkrášlili lokalitu
tzv. Švédského hřbitova. Postupně
vyklučili houští, část rododendronů
a zbavili okolí pomníku rozpínající se
křídlatky. Zpevnili rozpadající se kvádry
a starý kříž nahradili novým robustním
trámovým křížem, který přečká desetiletí.
K lokalitě „Švédského hřbitova“
neexistují žádné písemné prameny. Podle
stylu pomníku, pěšinek v okolí a výsadby
rododendronů lze soudit, že pomník
souvisí s vybudováním lesoparku. Na
Sněžníku totiž obýval v penzi vilu č. p. 106 podnikavý člen okrašlovacího spolku
Franz Luft (nar. 25. 12. 1861), děčínský lékárník a komunální politik (po dvakráte
byl zvolen starostou města Děčín). Provozoval tu kavárnu pod názvem Café Luft,
jejíž součástí byl právě již zmíněný lesopark. Tímto lesoparkem vedla - a stále vede
- cesta nazývaná Bürgermeister-Luft-Weg (Cesta starosty Lufta) vedoucí k rozhledně na Vysokém Sněžníku.
Franz Luft byl ve svých 84 letech počátkem roku 1946 vyhnán ze svého domu
a byl zařazen do pěšího transportu do Německa. Při pochodu do saské obce Rosenthal se svým příbuzným ztratil a již nikdy nebyl nalezen.
Po něm nám tu zůstaly pěšinky, které slouží dodnes - některé zarostly, zpustly
a čekají na další ochotné ruce, které o ně budou pečovat. Takové ruce jako má pan
Zámiš se svým otcem a bratrem, Ivan a Laďka Matoušovi z Jílového, pan Karel
Stein a brigádníci z CHKO.
Budete-li hledat inspiraci k podzimní či zimní procházce, určitě Vám tento malebný kout doporučuji.
Jana Engelhartová

.
· „To vy jste tady postavili toho sněhuláka?“ „To není sněhulák, on tu čeká na
trolejbus.“
· Projíždějící vůz dostal smyk na zledovatělé vozovce. Řidiči se před očima
mihne test z autoškoly, jehož jedna otázka se týkala právě smyku. „Ale všechno, na
co jsem si vzpomněl,“ říká potom v nemocnici, „bylo, že správná odpověď je pod
písmenem c.“
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Setkávání seniorů
Srdečně zveme všechny věřící seniory na společné setkávání
seniorů. Programem tohoto setkání bude vždy modlitba, malé
pohoštění z vlastních zdrojů a mše svatá.
Modlitba může být příležitostná, adresní a nebo děkovná. Na
setkání by neměla chybět ani četba z Bible a náboženské literatury.
Na tato setkání můžeme občas pozvat i nějaké hosty a uskutečnit
zajímavé přednášky. Někdy je i vhodné promítnutí nějakého duchovního filmu či
dokumentu. Milé je i setkávání sousedních farností a vzájemně se doplňovat, obohacovat a povzbuzovat. Rádi bychom uskutečňovali i setkání v naší Diecézi a třeba
i na celorepublikové úrovni. Setkání lze různě kombinovat a třeba senior - mládí,
senior - střední generace a pod. Velkým povzbuzením jistě pro společenství seniorů
mohou být poutě a určitě potěší i vyprávění a cvičení paměti. Škála setkávání je
opravdu veliká a je jen na nás, zda o něj bude zájem či ne. Vím, že se v naší diecézi
v některých farnostech již tato setkání seniorů konají, a tak se můžeme přidat i my
a společně se snažit oživit duchovní život naší (našich) farností a celé diecéze.
Na závěr každého setkání by byla sloužena mše sv. při které bychom společně
poděkovali za krásně prožité chvíle a všechny kříže, starosti a přání vložili s důvěrou do Božích rukou.
První setkání seniorů se bude konat ve čtvrtek 15. prosince od 14:30 a srdečně
vás na setkání zve otec František Jirásek a animátorka seniorů Lída Šumová - Centrum pro rodinu a seniory Benešov nad Ploučnicí.
L. Š.

.
Vánoce 2011
Jaké Vánoce bude mít letos tento svět? Budou ve zmatku, neklidu, bez Krista,
bez peněz. Zato hodně konferencí, jednání, analýz; ale bez člověka, který by byl
uznávanou autoritou.
Jaké Vánoce budou mít lidé? Vánoce dle jejich představ, s jejich požadavky,
jsou důvodem k zadlužování. Jako malé děti nuzných rodičů, které to nezajímá,
které se na to neohlížejí, ale jen křičí „já chci!“ Čím více státy krachují, tím více lidé své požadavky stupňují.
Jaké Vánoce budeme mít my, křesťané? V atmosféře nejistoty a strachu o dobré
bydlo „žijeme v bezpečí před každým zmatkem“ (mešní liturgie) a „s nadějí očekáváme požehnaný příchod“ našeho Pána. To znamená: vzpomínáme vděčně na jeho
narození, víme o Budoucnosti, do které nás zve, a proto žijeme přítomností. Víme,
že nejsme jen šroubkem v mašinérii světa, lehce nahraditelným. Tvůrce Vesmíru,
Nepostižitelný, vše prostupující, ukázal se nám totiž v Člověku Ježíši, abychom
neměli komplex méněcennosti před jeho Majestátem ani před tajemným Vesmírem.
Láska totiž nestrpí u milovaného komplex méněcennosti! Bůh – člověk už tím, že
přišel, pozdvihl lidstvo na nejvyšší možnou úroveň. My tedy směřujeme k Oslavení. Chtěli bychom křičet, bouřit, znejistit tento svět, zahleděný jen do sebe. Nejen
tiše stát na nárožích ulic jako Svědkové Jehovovi s jejich „Probuďte se!“
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„Bez Krista nevíme, co je náš život, co je naše smrt, co je Bůh, co jsme my sami.“ (Blaise Pascal). Probuďte se! Možná ještě není pozdě…
Jan Rybář

U
Madridští občané oceňují chování české mládeže
Během světového setkání mládeže v Madridu, kterého se v srpnu letošního roku
zúčastnilo 3 250 mladých lidí z České republiky, se organizátoři setkávali s častými
pochvalami ze strany místních španělských obyvatel, kteří oceňovali chování českých mladých lidí. Přinášíme dopis, který obdrželo Velvyslanectví České republiky
v Madridu.
Velvyslanectví České republiky v Madridu zaslal dopis JUDr. César Carlos
Sáenz Bardko, který oceňuje příkladné chování české mládeže v ubytovacích zařízeních a na ulicích. Píše: „Nikdy jsme na tomto náměstí a nejbližších ulicích neviděli tolik mladých s tak příkladným chováním: žádný hluk, žádné pokřikování, ani
jeden odpadek, plechovky a ani plastové láhve poházené po zemi… v prostorách
školy byl stále udržován pořádek a perfektní čistota. My zdejší obyvatelé jsme nadšení z toho, že jsme mohli sdílet tento prostor se stovkou českých mladých, kteří
byli příkladem dobrého vychování, respektu, vlastenectví a radosti. Budoucnost národů je v jejich mladých. Pokud všichni čeští mladí jsou jako ti, se kterými jsem
měl možnost se setkat, budoucnost České republiky je zaručena. Přijměte mé srdečné blahopřání a pozdravy.“
Jan Balík

U
Pozn. - dopis naleznete na adrese:
http://tisk.cirkev.cz/res/data/136/015371.pdf?seek=1

U

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

P. Mgr. Marek Dunda, ThD.
P. Mgr. P. Zahradníček OMI, Th. D
časopis Milujte! č. 19/2011

Kněz mučedník 21. století
P. Ladislav Kubíček – umíral ukopán, utlučen pěstmi a monstrancí, proboden
nožem, polit hořlavinou a zaživa zapálen. „Kdyby alespoň všichni křesťané pochopili krásu a cenu mše svaté, hned by to vypadalo na světě jinak! Važme si výsad,
které jako děti Boží máme!“ „Jestli se ti daří hezky rozjímat 5 až 10 minut, tak to
úplně stačí. Duch Svatý nám může podstatné věci říct během minuty. Zbytek času
by bylo dobré prožívat v radostné náladě v přítomnosti Boží, s děkováním za výsledek rozjímání a s prosbou o sílu k jeho uskutečňování.“
Syn Hámasu: od nenávisti k lásce
Čím více se přibližoval křesťanství, tím silněji si uvědomoval, že nestačí jen
bojovat na správnější straně fronty. Skutečným nepřítelem není ten, který stojí proti
nám, ale to, co je v nás: nenávist a sobectví, neschopnost odpustit.
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Zpívají Kristu jako Bohu
Z dopisu římského místodržitele Plinia Mladšího z provincie Pontu a Bithýnie
v dnešním Turecku, který byl adresován do Říma samotnému císaři Trajánovi –
kvůli křesťanům.
Řeckokatolíci, římskokatolíci a pravoslavní
Mnoho lidí, i starších, zároveň nerozumí, v čem se naukově liší pravoslavné
církve a katolické.
Boj s vlastní vlažností
„Ty říkáš, že nechceš být svatý, a já ti říkám, že pouze svatí se dostanou do nebe, že musíš být buď svatým nebo zavrženým – tady nemáš jiný výběr!“ – sv. farář
Arrský.
Zapojit smysly do služby Bohu
Co do sebe vpustíme, to nás utváří.
Ukažte mi jednu šťastnou prostitutku
Žádostivost a láska jsou jako vejce. Navenek podobné… Jedno je ale smradlavé, druhé dobré. smradlavé tě otráví, dobré posilní. žádostivost bere, láska dává.
Máte rodinu nebo družstvo?
Týká se vás PÚ, PCH, a PM?
Tři dny nespal
Návrat z „lehčí cesty“
vybrala M. J.

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

U
Farní rada
Zpráva ze 16. zasedání Farní rady ze dne 13. listopadu 2011
O čem farní rada jednala? Prosím, čtěte:
· Křeslo pro hosta
V pátek 2. prosince 2011 se bude konat „Křeslo pro hosta“
se sestrami Dragančevovými, které se v srpnu zúčastnily setkání mládeže v Madridu.

·

Promítání filmu

V pátek 9. prosince 2011 proběhne promítání filmu o sv. Petrovi.

·

Snídaně na faře

První neděli v prosinci (4. 12. 2011) se setkáme po mši sv. na společné snídani
na faře. Občerstvení bude zajištěno, je však potřeba postarat se o organizaci akce.
Pokud má zájem někdo z rodičů dětí, přihlaste se prosím u otce Františka.
strana 8
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Poutní mše svatá v Bělé

Ve čtvrtek 3. prosince 2011 v 16:00 bude v kostele sv. Františka Xaverského
v Bělé poutní mše svatá.

·

Volba nové farní rady

Ve dnech 4. až 18. prosince 2011 mohou farníci odevzdávat své návrhy na členy nové farní rady. Vybraní kandidáti pak budou představeni v kostele. Volby proběhnou v neděli 8. ledna 2012 na faře. Hlasovat můžete hodinu před a hodinu po
ranní mši svaté a hodinu před večerní mší svatou. Vybrat můžete až tři kandidáty.

·

Tříkrálová sbírka

Ve čtvrtek 5. ledna 2012 bude zahájena „Tříkrálová sbírka“. Mše sv. bude již od
16:00. Při ní bude posvěceno kadidlo a křída. V 16:45 vyjde od kostela průvod
s koledníky, který půjde po nábřeží, přes Tyršův most a zakončen bude v Křížové
ulici. Koledníci pak vyjdou do ulic v pátek 6. ledna 2012 a v sobotu 7. ledna 2012.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 11. prosince 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
Noemi
Milí přátelé, dovolte, abychom se Vám představili. Jsme křesťanská seznamka
Noemi, www.noemka.com. Naše služba pro křesťany hledající životního partnera
funguje již téměř 10 let, z toho 8 let i na Slovensku. Hledajícím nabízíme poštovní
nebo internetovou registraci v seznamce a organizujeme též pobyty pro nezadané.
Hledajícím, kteří využívají našich služeb, posíláme také různé informace
o možnostech hledání, o pobytech pro nezadané i další různé texty k aktuálním
křesťanským tématům.
Informace posíláme také do jednotlivých farností a křesťanských sborů. Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi, přejeme Vám stálou Boží blízkost a Boží
požehnání, Seznamka Noemi.
Kontakty: NOEMI, seznamka pro křesťany, Na Mušce 1124, 534 01 Holice;
mobil: +420 777222877; e-mail: info@noemka.com,; web: www.noemka.com.
elektronická pošta farnosti
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2011

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

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
9 164 Kč
9 651 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
2 622 Kč
1 554 Kč
0 Kč
0 Kč

1 909 Kč
2 804 Kč
2 162 Kč
0 Kč
0 Kč
1 685 Kč
0 Kč
7 000 Kč
1 445 Kč
3 956 Kč
0 Kč
0 Kč

71 822 Kč

17 234 Kč

20 961 Kč

Účel
Na katolické školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění

Na bohoslovce
Na Trmice
Na diecézní charitu
Na misie

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

1. ledna
5. února
Rok 2012
6. května
3. června
1. července
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

4. března
5. srpna
4. listopadu

1. dubna
2. září
2. prosince

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Uvedené časy platí pouze do soboty 10. 12. 2011!
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
Od neděle 11. 12. 2011 do soboty 8. 12. 2012 bude platit nový jízdní řád.
Děčín hl. nádr. 12:40 14:40 16:40 Dolní Žleb
15:03 17:03 19:03 21:03
Čertova Voda 12:48 14:48 16:48 Čertova Voda 15:07 17:07 19:07 21:07
Dolní Žleb
12:54 14:54 16:54 Děčín hl. nádr. 15:17 17:17 19:18 21:18
strana 10
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Křeslo pro hosta – V pátek 2. prosince 2011 budou na faře v našem Křesle pro

F

F
F

F

F

F

hosta sourozenci Dragančevovi, kteří nám přijdou vyprávět o svých zážitcích
při celosvětovém setkání mládeže v Madridu. Začátek je v 18:30.
Pouť v Bělé – V sobotu 3. prosince 2011 oslavíme poutní mší svatou svatého
Františka Xaverského v kostele v Bělé. Bude při ní zpívat Děčínský chrámový
sbor, začátek je v 16:00.
Mše svatá v Bynově – Pozor na změnu. Sobotní mše svatá 3. prosince 2011
v bynovském pečovatelském domě bude posunuta na 18. hodinu!
Setkání se svatým Mikulášem – V neděli 4. prosince 2011 jsou malí i velcí
zváni do kostela sv. Václava a Blažeje na setkání ctitelů svatého Mikuláše, kde
bude možnost se něco dozvědět o jeho životě. Nikdo navíc neodejde
s prázdnou. Začátek v 16:00.
Vánoční vonička – V neděli 11. prosince 2011 v 11:15 (po mši svaté) zveme
všechny děti i jejich rodiče k vánočnímu posezení na faru v Křížové ulici, Děčín 1 na vyrábění radůstek na Vánoce. S sebou vezměte dobrou náladu a dalšího
kamaráda a nějaké cukroví (není podmínkou), teplý čaj zajištěn. Vyrobíte si pro
sebe a pro vánoční jarmark krásné dárečky, jako např. speciální bubínek pro Tři
Krále a jiné příležitosti, veselé sněhuláčky a svíčky z papíru, taštičky na dárky,
hvězdičkové závěsy na dveře a na stromek, zvířátka a panenky na hraní a jiné.
Udělejte si radost a vyrobte si dárek pro sebe. Prodejem těchto výrobků na jarmarku v kostele podpoříme naše adoptované děti ze Zambie.
Setkání seniorů – První setkání seniorů se bude konat ve čtvrtek 15. prosince
2011 od 14:30. Srdečně vás na setkání zve otec František Jirásek a animátorka
seniorů Lída Šumová - Centrum pro rodinu a seniory Benešov nad Ploučnicí.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!

U
Biblický koutek
57. část
Pronásledování. V prvních třech staletích se pro křesťany střídala období pokoje
a míru a doby strachu. První pronásledování vypuklo na příkaz císaře Decia v roce
250 a rozšířilo se po celé říši. V roce 257 následovalo Valerianovo pronásledování.
Nejkrvavější bylo pronásledování za císaře Diokleciána mezi lety 303 a 304.
Lži. Nejhorší lež byla rozšířena císařem Neronem, který nařkl křesťany z úmyslného založení požáru Říma roku 64. Tímto způsobem se pokusil odvést podezření, že požár byl založen na jeho příkaz, aby se tak zbavil městské chudiny.
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Skrývat se. Křesťané se scházeli ve svých domech a snažili se nebýt příliš na
očích. Dlouhou dobu se myslelo, že katakomby (podzemní pohřebiště) byly místem, kam se snažili před pronásledováním utéci.
(příště dokončení)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Životní ponaučení
(pokračování)

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Zhluboka se nadechni. Uklidňuje to mysl.
Zbavte se všeho, co není užitečné, krásné nebo radostné.
Co tě nezabije, to tě posílí.
Nikdy není pozdě na to, mít šťastné dětství. Ale to druhé záleží jenom na tobě
a nikom jiném.
Když přijde k tomu, jít za tím co v životě miluješ, neber ne jako odpověď.
Rozsviť svíčky, natáhni hezké prostěradlo, oblékni si svůdné prádélko. Nešetři
si to na slavnostní příležitost. Dnešek je slavnostní.
Přípravy přeháněj, potom ale jdi s proudem.
Buď výstřední teď. Nečekej na stáří abys oblékl purpur.
Nejdůležitější pohlavní orgán je mozek.
Nikdo nemůže za tvé štěstí kromě tebe.
Zarámuj každé tzv. neštěstí těmito slovy „bude to mít nějaký význam za pět
let?“
Vždycky zvol život.
Odpusť každému všechno.
Co si o tobě myslí ostatní lidé tě nemusí zajímat.
Čas léčí téměř všechno. Dej času čas.

(příště dokončení)

Internet…

U
Contra veganos
Moji přátelé z Ch. nezvou nikoho na návštěvu. Jejich byt se totiž podobá komoře, ba i tržišti: pytle a pytlíky s obilím, prosem, pohankou, jáhly a kdoví s čím ještě.
Oni jsou přísní vegetariáni, tedy vegani. Své potraviny nekupují v obchodech, ale
od bio-pěstitelů. Pro chléb jezdí 30 kilometrů daleko, aby byl „košer“. Odsuzují jakékoli zabíjení zvířat, proto nejedí maso. Varují se i mléka, cukru, vajec, másla, tuků. Jenže – co je dnes na naší planetě nezávadné? I horský vzduch v Krkonoších je
napaden exhalacemi.
Ti dobří lidé vstávají časně ráno, aby si mohli připravit nezávadnou snídani.
Nechodí na návštěvy; museli by odmítat „nevhodnou“ stravu. Zakoušejí denně
mnoho štiplavých poznámek na jejich zubožené tváře i těla. Jako křesťané by měli
přijmout Ježíšovu radu: „Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst a co budete
pít“ (Mat 6, 25 a 32). Ba dokonce přikázání jíst maso! (Gen 9, 3; Sk 10, 13; 11, 7).
Ani není pravda, že Ježíš pil jen šťávu z hroznů. Pravé víno z hroznů dokonce ustastrana 12
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novil jako způsob svého tělesného spojení s námi v Eucharistii. Ve věci hodování
nás docela utěšil (Mat 9, 15 a Mk 7, 15).
Vzpomínám na dlouholetou kostelnici paní Martu Vonkovou z Libče u Trutnova. Ta v postní době, po celých 40 dní, nevzala do úst maso, sádlo, máslo, moučníky, vejce. Míval jsem před ní komplexy méněcennosti. Pokládal jsem to za přehnané.
Ale až přišly Velikonoce, to pak pekla a vařila ostošest! Tak velké španělské
ptáčky už neuvidím - na každém dobrý metr nití.
Postila se tvrdě – ale z lásky ke Kristu ukřižovanému. Stolovala – ale v radosti
ze Zmrtvýchvstání. Naši předkové uměli rozlišit dny všední, kající, a dny sváteční,
slavnostní. Neměli panický strach o život; byli pokorní a radostní, protože věřící.
Jan Rybář

U
Příběhy 20. století
Rok nevyšla z cely bez zavázaných očí
Jitku Malíkovou drželi vyšetřovatelé StB celý rok na samotce. „Rok jsem nevyšla bez zavázaných očí,“ vypráví dnes chvějícím se hlasem. Podobný osud sdílela
tenkrát třicetiletá Antonie Hofmanová. Obě byly odsouzeny za trestný čin sdružování proti republice. Ve skutečnosti se scházely na modlitby v kroužku tzv. „Katolické rodiny“.
Už za druhé světové války vznikly na Slovensku tajné katolické spolky zvané
„Rodina“. Zakládal je jezuita Tomislav Kolakovič, o kterém se toho mnoho neví.
Tento kněz kolem sebe shromáždil mladé katolíky a připravoval je téměř vojenským výcvikem k životu ve vězeních, aby uměli odolávat strachu a vzdorovat vyšetřovatelům.
Antonie Hofmanová se narodila 13. června 1923 v rodině ručního tkalce
a drobného hospodáře v podkrkonošské vesnici Horní Branná. Během 2. světové
války studovala v Praze obchodní akademii a dostala se do kontaktu s katolickými
kroužky mládeže. Pod jejich vlivem se rozhodla, že se stane katechetkou.
Učila náboženství v poválečném pohraničí. V prosinci 1952 byla zatčena a o
necelý rok později odsouzena v procesu „Hofmanová a spol.“ k šesti letům odnětí
svobody.
Po propuštění se stala ošetřovatelkou v Janských Lázních a dál organizovala
křesťanské kroužky.
Mnozí členové nakonec v kriminálech za údajnou velezradu v kriminálech
skončili. „Kolakovič tvrdil, že až bude nacismus poražen, čeká nás další zkouška –
sovětské gulagy. Učil nás, že církev není jen klérus, ale my všichni, a tím pádem
neseme odpovědnost za pravdivost tohoto společenství věřících. Byl přesvědčený,
že nás čeká těžká zkouška, na kterou se musíme připravit. Rozfoukal v nás ohýnek,
a pak odjel zase do jiné země, kde založil další kroužky. To bylo na něm veliké,“
vzpomínal kněz Oto Mádr.
Stejně o Kolakovičovi mluvil i známý katolický laik a jeden z členů Rodiny
Václav Vaško, také bývalý mukl komunistických věznic. Kolakovič po válce údajstrana 13
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ně odcestoval do Sovětského svazu, kde se snad pokusil dostat se až ke Stalinovi
a přesvědčit ho, že se mýlí, poté snad zmizel někde v Číně, kde jeho stopy končí.
Obě dívky, Jitka Malíková a Antonie Hofmanová, se na začátku 50. let dvacátého století provinily proti novému režimu tím, že docházely na tato modlitební
setkání ilegální Kolakovičovy „Katolické rodiny“. Znaly se s pronásledovanými
kněžími, jako byli Josef Zvěřina a Oto Mádr.
Jitka Malíková se narodila v roce 1926 v katolické rodině drobného živnostníka v Praze. Na pražské Malé Straně chodila do křesťanského skautského oddílu
a později docházela na setkání Katolické rodiny.
Ukrývala řadu kněží a řeholníků, některým pomohla zorganizovat ilegální útěk
za hranice. V roce 1953 byla uvězněna a odsouzena na 11 let žaláře, odseděla si
sedm let na Ruzyni, Žielezovcích a Pardubicích.
Po propuštění pracovala ve skladu, pak jako pomocná laborantka v pražských
nemocnicích Motol a na Karlově náměstí.
Jitka Malíková dostala jedenáct, později jí trest zmírnili na devět let žaláře.
Antonii Hofmanovou odsoudili po desetiměsíční samovazbě na šest let odnětí svobody. Protože v té době trpěla tuberkulózou, byla umístěna do mírnější věznice ve
Svatém Janu, ze které jí propustili po dvou letech.
Jitka Malíková vykonávala otrocké práce na polích u slovenské věznice Žielezovce: „To bylo opravdu příšerné. Trpěli jsme hlady a přitom pracovaly od svítání
do tmy. Plnily se normy, když jsme je nesplnily, snížily se porce jídla. To opravdu
nebyla legrace. Kvůli hrozným bolestem, měla jsem žaludeční vředy, mě přemístili
do věznice v Pardubicích,“ vypráví Jitka Malíková, která do amnestie roku 1960
pracovala ve vězeňské továrně na bižuterii.
Antonie Hofmanová, teoložka, čekatelka na řeholní sliby, seděla ve věznici
s nacistickými kolaborantkami, vražedkyněmi a prostitutkami. „Na cele jich bylo
třicet. Takže mi vyprávěly o svém životě. Víte, co jsem zjistila? Jejich hlavní hřích
je, že se jim nechce normálně pracovat. Byly to normální příjemné ženské. Vyprávěla jsem jim o svaté Panně Marii. Poslouchaly mě a moc je to zajímalo,“ usmívá
se Tonička Hofmanová, která po propuštění pracovala jako uklízečka v nemocnici,
později se stala ošetřovatelkou u postižených dětí v ústavu v Janských Lázních.
Příběhy Jitky Malíkové a Antonie Hofmanové zmapovali dokumentaristé z Post
Bellum. Společnost Post Bellum sbírá vzpomínky pamětníků od roku 2001. S Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů vede internetový portál
Paměť národa, kde jsou příběhy k nalezení. Post Bellum žije především díky drobným darům, na jejich webu můžete pomoci i vy a stát se členem Klubu přátel Paměti národa.
Mikuláš Kroupa

U
V neděli 9. října 2011 v 10:10 v pořadu Příběhy 20. století jejich vyprávění vysílal Český rozhlas - Rádio Česko. Upozorňuji na možnost si na internetových
stránkách Českého rozhlasu (www.rozhlas.cz) poslechnout z Archivu kdykoli pořady dříve vysílané. Jsou archivovány všechny, na které rozhlas vlastní patřičné licence.
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Samozřejmostí je také sledovat vysílání rozhlasových stanic na Internetu online
a to nejen všech, které vysílá Český rozhlas, ale i soukromé vysílací stanice, z nichž
některé ani jinak něž na Internetu nevysílají. Stačí k tomu libovolný počítač
s Internetovým připojením.
Dá se také zakoupit rozhlasový přijímač pro Internetové vysílání, který je ovšem
dnes stále dosti drahý a není prakticky přenosný. Obvykle má možnost příjmu i digitálního rozhlasového příjmu DAB (neplést s digitálním vysíláním TV DVB-T),
které se zatím šíří pouze v okolí Prahy, Příbrami, Brna a Ostravy, tedy u nás nelze
zatím poslouchat.
R. S.

U
Roráty
Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní
mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši
doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma.
Označení „roráty“ pochází od mešního introitu 4. neděle adventní. Začíná se
slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze
hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší
k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to zvláště
v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku
1783 znamená také úpadek rorátů jako takových. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu tradice rorátů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ror%C3%A1ty

U
České specifikum – ranní rorátní mše svaté se před koncilní obnovou konaly
denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. A na poutních místech, jako je Svatá Hora, zvlášť. Byly to mše, při nichž z kůru zpívala literátská bratrstva, namnoze podporována ve zpěvu teplým pivem, které však mohlo
jen zčásti zahnat nepříjemný ranní chlad...
Přestože žádný jiný národ nemá tak krásně rozvinutou rorátní tradici, v době
pokoncilní jako by se po rorátech slehla zem. Příčinou byla nejen vláda jedné strany v naší zemi, ale také až přehnaně kritický postoj k rorátům v souvislosti s obnoveným pohledem na advent, v němž Zvěstování a příprava na „vánoční“ příchod
Krista je tématem až posledního týdne doby adventní. Roráty se v druhé polovině
minulého století zkrátka staly jednou z malých obětí dobře míněných koncilních reforem. Snad i proto se pohled na rorátní praxi postupně mění.
Tři cesty, jak na to

Po zřejmě správné výtce, že rorátní mši svatou se stále stejným mariánským adventním formulářem není možné sloužit jako jedinou bohoslužbu ve všední dny
celého adventu, se začala hledat řešení, jak tento liturgický poklad zachovat. Jako
možná řešení se nabízejí v zásadě tři alternativy:
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1. Samostatné použití jednotlivých rorátních písní při adventní mši svaté, jak to
například nabízí Kancionál nebo Mešní zpěvy.
2. Vytvoření individuální rorátní pobožnosti, tedy liturgické formy, která dovoluje rorátům zachovat jejich hudebně-textovou stavbu, ale není ani mší svatou
nebo bohoslužbou slova (roráty totiž byly provozovány patrně i při utrakvistické
formě tzv. „suchá mše“).
3. Výjimečné sloužení raní rorátní mše, třeba s použitím vhodných textů z nového Mariánského misálu.
Třetí jmenovaná možnost rorátní praxe je již několik let provozována i na Svaté
Hoře. Chrámový sbor, podporující lidový zpěv, raději oželel (nejen s ohledem na
chuťové kvality) praxi podávání teplého piva během bohoslužby. Zato když hojně
navštěvované svatohorské roráty skončí, sejdou se účastníci ještě na malém pororátním agapé se svařeným vínem a výtečnými preclíky svatohorské provenience.
Všichni zblízka i zdáli jsou srdečně zváni.
Pavel Šmolík, varhaník svatohorský

U
Rakousko a církev – jen Rakousko?
Petr Žaloudek ve svém článku Rakousko právě píše církevní dějiny, uveřejněném 24. listopadu 2011 v denníku http://virtually.cz/journal/?q=node/4597 seznamuje čtenáře s děním, o kterém se v posledních dnech živě diskutuje. K této problematice,
která není nikterak nová, se čas od času zvedají hlasy v Evropě, což naznačuje, že
se nejedná o problémy druhořadé, zanedbatelné, které je možné jen tak „zamést“
pod koberec a dělat jako by nic. Přitom právě i v naší církvi se jedná o téma krajně
„podezřelé“, na které právě z tohoto titulu jsou obvykle krajní názory skalních zastánců, vycházející spíše ze setrvačnosti, než z rozumného uvážení. Něco napoví
i následná diskuse ke zmíněnému článku.
Dokument, o který se jedná, lze nalézt na adrese: http://www.wir-sindkirche.at/content/images/stories/download/2011_11_05_schlussdokument_sieben_thesen_tschechisch.p
df. Je zde v češtině.

Záměrně zde neuvedu žádné ovlivňující názory, i když vím o několika úvahách,
co mají hlavu i patu. Kdo bude mít zájem, určitě si danou problematiku najde
a může se sám zamyslet. Není třeba bezprostředně nesouhlasit, či nadšeně souhlasit. Je dobré se oprostit od nutkavého pocitu ihned reagovat, spíš se v adventním
přemítání zaměřit na to, jak asi sám mohu církvi v dnešní době pomoci se v Evropě
alespoň udržet…
R. S.

U
K poznámce Jana Rybáře o Tridentu
Rád bych zapochyboval o názoru pana Rybáře, který ve svém příspěvku
z /11/2011 Farní zpravodaj/ zhodnotil pozici vůči Tridentu jako jakýsi archaizmus,
staromilství. Jen v krátkosti bych chtěl říct, že hájit Trident není totéž, co být lefebristou. Obvykle si někteří totiž myslí, že Trident = arcibiskup Lefebr a Econe.
Omyl.
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Zastávám pozitivní pozici vůči tridentské mši jakožto hluboké a ničím nepřekonané liturgii, jak by podotkli mnozí slovy Fredericka Fabera, že jde o nejkrásnější
věc na této straně nebe.
Za další zpochybňuji jeho názor o takzvané zastydlé věrouce. Nevím, odkud bere jistotu své evidence, ale nic takového neexistuje. Ať si to nastuduje.
D. Kyler

U
Přehled mší sv. a kulturních akcí přes vánoce 2011
Kdy

Co

Kde

kostel Panny Marie - Bynov
kostel Povýšení sv. Kříže
24. 12.
kostel sv. Františka - Podmokly
Sobota Vigilie Slavnosti
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
25. 12.
Slavnost Narození Páně
Neděle
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel sv. Františka - Podmokly
26. 12. Svátek svatého Štěpána, pr- kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Pondělí vomučedníka
kostel Povýšení sv. Kříže (Rybovka)
kostel sv. Václava a Blažeje
27. 12. Svátek svatého Jana, apoštola kostel sv. Františka - Podmokly
Úterý a evangelisty
kostel Povýšení sv. Kříže
28. 12. Svátek svatých Mláďátek,
kostel sv. Františka - Podmokly
Středa mučedníků
kostel Povýšení sv. Kříže
29. 12. Pátý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Čtvrtek Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
30. 12. Svátek svaté Rodiny Ježíše,
kostel sv. Františka - Podmokly
Pátek Marie a Josefa
kostel sv. Václava a Blažeje
kostel Panny Marie - Bynov
31. 12. Sedmý den v oktávu
kostel sv. Františka - Podmokly
Sobota Narození Páně
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Františka - Podmokly
01. 01.
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
Slavnost Matky Boží,
2012
kostel Povýšení sv. Kříže
Panny Marie
Neděle
kostel sv. Václava a Blažeje
Štědrý den

Pozn.:

Od
kolika
*
*
*
*
16:00 22:00
*
20:00
*
*
*
24:00
9:00 17:30
10:45
*
10:00
*
*
*
*
9:00
10:45
*
10:00
*
*
*
*
17:00
8:30
*
*
7:00
8:30
*
*
17:00
8:30
*
*
17:00
*
18:00
*
15:00
*
17:00
*
18:00
9:00 17:30
10:45
*
10:00
*
*
*

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

F 25. 12. 2011 14:30 – u sv. Františka - Vánoční koncert dětí BŘEZIŇÁČEK

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

U
Nové zadání:

R. S.

U
O přijímání na ruku - glosa
Přijímání na ruku je pro mnohé výraz svobody a pro jiné svatokrádeží. Nicméně
z odkazu Redemptionis sacramentum čl. 92 je přijímání na ruku povoleno.
Osobně se kloním k názoru, že by se neposvěcené ruce neměly dotýkat posvěcené hostie. Sám Doctor angelicus, Tomáš Akvinský v Summa Teologiae, Pars
Tertia, q. 83 nedoporučuje věřícím dotýkat se posvěcených hostií. Z důvodu svatokrádeže a možného zneužití. Tomáš tedy razí cestu nejvyšší, posvátnější a nikoliv
cestu jisté svobody /aggiornamenta?/.
D. Kyler
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Rok biřmování
V neděli 27. listopadu 2011 začala adventní doba. Církev v České republice zároveň v tento den zahájila další rok přípravy na výročí 1 150 let od příchodu sv.
Cyrila a Metoděje - Rok biřmování. Více na: http://ps.apha.cz/rok-birmovaninapady/. Materiály viz.: http://kpc-ostrava.archa.info/jcm-2012-birmovani.html .

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
15. 12. 2011

Místo
Krupka

Zajištění místa
František

Zajištění progr.
Příprava
František
Vánoční besídka

U
Datum
19. 01. 2012
16. 02. 2012
15. 03. 2012
19. 04. 2012
17. 05. 2012
21. 06. 2012
20. 09. 2012
18. 10. 2012
15. 11. 2012
20. 12. 2012

Místo
Bohušovice
Trmice
Krupka
Teplice
Bohušovice
Trmice
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

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

Zajištění progr.

František

Příprava
Marek 2
Marek 3
Marek 4
Marek 5
Marek 6
Marek 7
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Vánoční besídka

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

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

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

jmenován titul. biskupem (1996) – 15. výročí
jmenován titul. biskupem (1996) – 15. výročí
biskupské svěcení (1992)
jmenován titul. arcibiskupem (1992)
svátek
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24. 12. Mons. Posád
27. 12. Mons. Baxant

jmenován biskupem (2003)
svátek

U
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Setkávání
1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
3. neděle v měsíci od 9:00 - latinská mše svatá
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 10:00 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
každou středu od 20:00 na faře - filozofický kurz
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
2. pátek v měsíci od 18:45 - křeslo pro hosta
každý pátek od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
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
17:00

+/ ++/

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 17:00
Přes období letního času jsou večerní mše svaté ve všední dny od 18:00
Přes období letního času, jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny 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 25. 12. 2011, před 1. nedělí v lednu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)
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