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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2012
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.

ÚNOR
1.
2.
3.

Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život.
Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším
v nejchudších oblastech světa.
Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

.
Pouť do Filipova
Lidé z naší farnosti se opět, jako loni, zúčastnili pouti k Panně Marii Pomocnici
křesťanů ve Filipově.
Autobus přijel ve 2 hodiny v noci ke kostelu sv. Františka z Asissi v Podmoklech, kde k poutníkům z Ústí nad Labem přistoupili naši poutníci. Dalších 5 poutníků nastoupilo u kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně. Všichni jsme zaplnili celý
autobus.
Cesta nebyla špatná a tak asi po hodině zastavil autobus u osvětleného kostela
ve Filipově.
Po dohodě o času návratu jsme se odebrali do kostela, kde mnozí z nás navštívili kapli Panny Marie, která stojí v místech, kde Panna Maria udělala zázrak, spočívající v uzdravení dlouhodobě těžce nemocné ženy. Tam jsme strávili několik
minut v tichém rozjímání a modlitbě, a potom jsme se přesunuli do hlavní lodě
kostela, která byla dosti zaplněna. Přišlo i množství německých poutníků.
Po zpěvu písně k Panně Marii v česko-německé řeči zahřměly varhany a do
kostela vešel průvod cca 40 kněží, který přiváděl J. M. pana biskupa Baxanta. Poprvé byl přítomen i pan biskup z Gorlitz, který s naším panem biskupem koncelebroval.
Celý chrám byl zaplněn tolik, že mnoho lidí muselo stát. Myslím si ale, že to při
takové slávě lidem vůbec nevadilo.
Mons. pan biskup celebroval mši svatou, doprovázenou lidovým i sborovým
zpěvem. Jeho kázání po evangeliu vlilo lidem do srdcí pravou víru, že ani nemoci
nemusí být tak strašné, že s vírou v Krista Ježíše i Jeho Matku Pannu Marii se daří
uzdravovat a modlitby k našemu Bohu pomáhají uzdravovat i lidi, kteří ani nevědí,
že Pána Boha potřebují. Pan biskup kázal o zdraví, které není jen tělesné, ale i duchovní. Krásně nám podával vysvětlení, že jako ona nemocná, kterou Panna Maria
uzdravila, i my můžeme žádat a věřit, že nemoci duše i těla nám pomůže Pán Ježíš,
za mocné přímluvy Panny Marie, své dobrotivé Matky, překonat.
Ke sv. přijímání šel snad každý, kdo v kostele byl. Jeho podávání, přesto že podávalo 5 kněží, trvalo 20 minut. Po ukončení mše svaté a závěrečném požehnání
pana biskupa, se lidé obohaceni o krásné kázání v pokoji rozcházeli.
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Na náš autobus jsme museli čekat asi 15 minut, ale konečně jsme jej objevili
v nekonečné řadě autobusů (bylo jich 9) a nastoupili plni krásných pocitů i modliteb a rozjeli se k domovu.
K našemu kostelíčku jsme přijeli v 7:45 ráno s odhodláním, že, dá-li Pán, příští
rok pojedeme znovu.
M. Neubertová

.
Slavnost v Horní Polici!
Letošní dvacátý prvý leden se stal velkým svátkem pro věřící v Horní Polici, ale
nejen pro místní, ale i pro věřící z dalekých i blízkých farností.
Tento den se totiž dožil devadesáti let arciděkan Mons. Otec Josef Stejskal.
Tento kněz, působící v Horní Polici od 1. února 1959 zasvětil celý svůj život službě
Bohu a lidem ve svém okolí. I několik lidí z naší farnosti se této slávy zúčastnilo.
V Horní Polici je kostel zasvěcen Navštívení Panny Marie. Na hlavním oltáři je
v bílých šatech socha Panny Marie samodruhé, barokní socha ze 16. století. Pod
svými šaty má výklenek na břiše, ve kterém je soška malinkého Pána Ježíše.
Tento fakt pronesl při svém kázání J. M. pan biskup Jan Baxant, který velmi rád
přispěchal k této slavnostní příležitosti, protože Otec Josef, (jak mu všichni s láskou říkají), je i členem litoměřické kapituly v Litoměřicích.
Kázání J. M. pana biskupa nám dává nahlédnout do života kněží, kteří nám
všem dávají lásku a požehnání svýma rozpjatýma rukama, ale zároveň prosí o naši
zbožnost, milost a pomoc při svém díle. Svýma rukama nás zvou k sobě a Pánu Ježíši, tak jak vidíme na mnohých obrazech Pána Ježíše konati. Zároveň nás kněží
prosí o pomoc, abychom i my pomáhali našim blízkým, chudým, nemocným v jejich životě.
Láska ke Kristu Pánu a k lidem okolo sebe, ta právě provázela Otce Josefa na
jeho kněžské cestě po různých farnostech, až zakotvil na dlouhých 58 let v Horní
Polici. Jeho láska byla zárukou, že zdejší chrám bude lidem nabízet milost našeho
Boha Ježíše Krista i milost a lásku jeho Matky Panny Marie, ale láska Otce Josefa
byla i láskou přátelství vůči svým farníkům, kteří vždy věděli, že jeho srdce i dlaně
jsou otevřené k požehnání i podání chleba všem chudým a trpícím.
Toto kázání a vzdání úcty oslavenci, devadesátiletému Otci Josefovi, bylo z úst
J. M. pana biskupa díkem za jeho dlouhou činnost a lásku, kterou žádá i od nás náš
Pán a Bůh Ježíš Kristus.
Mši sv. doprovázel chrámový sbor pod vedením pana Zadiny, (regenschori
v Hradci Králové), a i věřící lid si mohl zazpívat z kancionálů. Chrám byl plný
květin a nejkrásnější kytice devadesáti cihlově červených růží byla tak nádherná, že
se i J. M. pan biskup šel přesvědčit, jestli nejsou umělé.
Tím i poděkoval dobré duši poličského chrámu Panny Marie a hospodyni Otce
Josefa – paní Mařence, která už léta zastává úřad farní hospodyně a stará se i o
kostel.
Mše svatá byla zakončena biskupským požehnáním a chvalozpěvem „Kristus
vítězí, Kristus kraluje“.
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Při odchodu byl každý obdarován koláčky, dortíky a různými dobrotami, které
byly podávány dobrými ženami u východu z kostela.
My děčínští farníci jsme byli nadšeni oslavou a nemalou radost i rozjímání
v nás nechalo kázání J. M. pana biskupa. Přejeme Otci Josefovi další dobrá a pohodová léta pod ochranou milovaného Ježíše Krista i jeho Matky Panny Marie.
M. Neubertová

.
Zprávička
Před několika dny jsem byla v Ústí nad Labem na večerní mši svaté v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Byl to zrovna poslední den, kdy tam měli ještě výstavu
betlémů, kterou pořádají každoročně zásluhou P. Sporera již 15 let. Opravdu to
stojí za shlédnutí. Příští rok se tam podívám ve vánoční době, abych si vše mohla
podrobněji prohlédnout – betlémy jsou velmi krásné.
Chci též upozornit, že pravidelně po tamější pondělní mši svaté je možné se zúčastnit Biblické hodiny, kterou má na faře P. Jiří Voleský. Opravdu fundovaně
a zajímavě dokáže přiblížit události ve Starém i Novém Zákoně.
M. J.

.

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

P. Josef Koláček SJ
Ozjornoje, zázračná vesnice v Kazachstánu
Monitor, ročník IX, číslo 1

Asi 200 km severně od Petropavlovska leží vesnice Ozjornoje – Zázračná. Jak
přišla k tomuto zvláštnímu jménu?
V červnu 1936 nařídil „tatíček“ Stalin deportaci všech Poláků z Ukrajiny. Ozbrojenci zvláštních oddílů KGB se s nikým nemazlili. Naložili všechny – od dětí po
starce – do vlaků, vagonů – dobytčáků, a vyvezli je do holých stepí Kazachstánu.
Tam je nechali napospas vyprahlé stepi. První léto prožili vyhnanci ve všelijak slátaných stanech, do zimy si vykopali zemljanky. S primitivními nástroji – sekyra,
motyka, lopata a nějaký krompáč – museli čelit hrozbám života na pusté stepi. Největším problémem byla voda. Museli pro ni chodit až několik kilometrů a i tak jí
byl katastrofální nedostatek.
Navzdory vyčerpání z práce, hladu a žízni se každý večer scházeli k modlitbám,
především svatého růžence. V roce 1939 vypukla válka. I situace deportovaných se
citelně zhoršovala. V půli března 1941 jedna z žen navrhla, aby vykonali novénu
k Panně Marii. Modlili se pak všichni, protože všichni zakoušeli hlodavou nouzi.
Pětadvacátého března, na svátek Zvěstování Panny Marie, vytryskl v nedalekém
údolí mocný gejzír vody, takže se zde během několika dní vytvořilo jezero. Kdyby
jen voda – už to bylo náramné ulehčení – ale brzy se vlny jezera čeřily houfy ryb.
Všichni pak dosvědčovali, že díky rybám mohli přežít hlad válečné doby. Není divu, že pak svou vesnici nazvali Ozjornoje – Zázračná. Jinak si sled událostí nedovedli vysvětlit. Dokázali jen chválit Boží prozřetelnost, děkovat dobrému Bohu za
jeho péči a Panně Marii za přímluvu.
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V květnu 1990 začali stavět chrám, jehož hrubou stavbu posvětil polský primas
kardinál Jozef Glemp 9. srpna 1992 a slavnostní svěcení chrámu pak 27. června
1993 provedl biskup Jan Pawel Lenga. Dne 25. září 1994 prohlásil biskup Lenga
Královnu míru za hlavní patronku Kazachstanu a Střední Asie a 25. června 1995
vykonal slavnostní zasvěcení Kazachstánu Panně Marii.
Dne 25. března 1996, na 55. výročí vytrysknutí mohutného gejzíru vody z vyprahlé stepi, začíná na přání otce biskupa v Ozjornom každodenní adorace asi od
10 do 18 hodin. Dne 24. června 1997, o šedesátém výročí založení vesnice, byla
odhalena socha Panny Marie s rybami, jako dík za záchranu před smrtí hladem pomocí nevídaného množství ryb. Socha stojí na břehu jezera a posvětil ji Jan Pavel
II. při návštěvě Polska v červnu roku 1997. A 28. června pak biskup Jan Pawel
Lenga posvětil na Volynskoj spoke dvanáct metrů vysoký kříž jako památník obětem stalinské deportace Poláků z Ukrajiny do Kazachstánu.
A to dokázala silná víra, vytrvalá modlitba, bezmezná důvěra v Boží prozřetelnost a ochranu naší nebeské Matky Panny Marie… ne kdysi, ale téměř za našich
dnů.
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
Doporučujeme
Jakmile se narodíme, je před námi plno úkolů, které jsme nuceni postupně
zvládnout. Musíme se všemu naučit, a to doslova všemu.
Jak dospíváme, můžeme si začít myslet, že už víme hodně, že už nám to stačí,
že už jsme „hotovi“, že už můžeme jen rozdávat. Rozumný člověk si ale brzy uvědomí, že ani věk nestačí, aby všemu rozuměl, ba ani neustálé studium nezakládá
„patent na rozum“. Vzdělávat se musí člověk až do smrti, pokud nemá jakýmkoli
způsobem zakrnět, v horším případě být jen pro pobavení okolí J.
Pro život je důležité znát mnoho z jazyka, matematiky, dějin, přírodopisu, fyziky, zeměpisu… Křesťan by měl vědět dost i o dějinách církví, té „své“ obzvláště.
Studovat pravidelně Bibli, no, to je snad samozřejmé, pokud to s vírou myslíme
vážně…
Chceme-li si tedy např. doplnit mezery a přehledně si uspořádat dějiny církve,
tak možná velice vhodná bude kniha od Augusta Franzena - Malé dějiny církve.
Knihu napsal kněz a profesor teologie a není to kniha vůbec jednostranná, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Kniha popisuje historii církve od počátku až do současnosti a nevyhýbá se žádným událostem. Dočteme se proto i o inkvizici, křižáckých válkách, o druhé světové válce, což jsou pro mnohé témata, o kterých nemáme zcela jasné, mnohdy ani pravdivé informace. Snadno proto právě tyto oblasti
jsou tolik „lákavé“ a objevují se často v bulváru. Je smutné vidět, jak křesťan sle-
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duje podobná periodika, smutnější je pak to, že různým nesmyslům tam uveřejňovaným nejen věří, ale i je šíří kolem sebe…
R. S.

U
Farní rada
Úvodní zpráva...
Nová farní rada byla po volbě uvedena do funkce v neděli
15. ledna 2012, po ranní mši svaté v 9:00.
O čem bude farní rada jednat - tak o tom se dozvíme
v příštím čísle našeho časopisu.

U
Ještě se vraťme k volbám alespoň v přehledu.
V následující tabulce jsou počty hlasů, které od farníků obdrželi jednotliví kandidáti při volbě do Farní rady pro léta 2012 – 2014:
Kandidát
Vavřička Miloš
Škodová Jaroslava
Musil Adam
Málek Jiří
Pohořelá Eva
Škoda Martin
Kozlík Pavel
Škoda Tomáš
Kyler Daniel

Počet hlasů
23
22
18
17
17
16
14
11
6

U

U
Složení Farní rady římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly
pro léta 2012- 2014
Jméno
P. František Jirásek
Jiří Málek
Adam Musil
Eva Pohořelá
Martin Škoda
Jaroslava Škodová
Miloš Vavřička
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2011

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

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

Září

9 164 Kč

2 622 Kč

Říjen

9 651 Kč

1 554 Kč

Listopad

6 904 Kč

1 558 Kč

Prosinec

9 509 Kč

1 494 Kč

1 909 Kč
2 804 Kč
2 162 Kč
0 Kč
0 Kč
1 685 Kč
0 Kč
0 Kč
7 000 Kč
1 445 Kč
3 956 Kč
1 519 Kč
2 689 Kč
1 400 Kč

88 235 Kč

20 286 Kč

26 569 Kč

Součet

Účel
Na katolické školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění

Na bohoslovce

Na Trmice
Na diecézní charitu
Na misie
Na Bibli
Na pojištění
Svatoštěpánská sbírka

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 2012
5. února
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 21 / 16 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 15:07 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

U
Ne vše staré je k zahození
Máte zapomnětlivé děti? Zkuste vyzkoušet radu našich babiček, která vám hodně ulehčí. Na vnitřní stranu domovních dveří napiš: K+M+B 2012. Nebudeš muset
dětem každý den ráno připomínat, aby nezapomněly: Klíče, Mobil a Brýle“…
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Mráz – Tedy venku to jako zima moc nevypadá, ale co není, může ještě přijít.

Zde mám spíš na mysli, že zamrzly informace, které by nás měly informovat
o tom, co se bude v následujících týdnech dít, pozvat nás na ně a také o tom, co
se v době uplynulé událo, a nebo na čem se právě pracuje. Mám za to, že se
„něco“ děje, jen informace „někde“ (hezká nic neříkající slovíčka, viďte…) mizí, ani ne v informačním šumu, ale zcela. Co s tím? No přece zrušíme tuto rubriku a je vyřešeno…
F Pobožnosti křížové cesty – jsou i letos každý pátek po večerní mši svaté (kolem 17:30) a každou neděli v 17:00 před večerní mší svatou.
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!

U
Co je život?
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická
bolest a utrpení je pro mne jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě.
Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc druhého
zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není vhodná doba, ani
na to není ten člověk připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes vím, že
se tomu říká sebeúcta.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě
a dokázal vidět, že všechno kolem mě je výzvou k růstu. Dnes vím, že se tomu říká
zralost.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při
každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje,
je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes vím, že se tomu říká vyrovnanost.
Když jsem začal milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat
velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co
miluji a co potěší mé srdce, dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes vím,
že se tomu říká poctivost.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, zbavil jsem se všeho, co pro mě
nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, situací, a především toho, co mě neustále stahovalo
dolů, pryč ode mě samotného. Zpočátku jsem to nazýval zdravým egoismem. Dnes
však vím, že to je sebeláska.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky
pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes vím, že se tomu říká být prostý.
strana 8
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Když jsem skutečně miloval sám sebe, nechtěl jsem už žít dál minulostí a starat
se o svou budoucnost. Teď žiji už jen v tom okamžiku, kde se koná VŠECHNO.
Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu důkladnost.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé
myšlení může dělat ubohého a chorého člověka. Když jsem však povolal na pomoc
sílu svého srdce, dostal můj rozum významného partnera. Tomu spojení říkám dnes
moudrost srdce.
Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým a s ostatními, protože dokonce i hvězdy se spolu někdy srazí a vzniknou tak nové světy.
Dnes vím, že to je život.
Charles Spencer Chaplin, 16. dubna 1959

U
Celostátní setkání mládeže
Moto: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5, 22)
Letošní celostátní setkání mládeže se uskuteční ve Žďáru nad
Sázavou od 14. do 19. srpna 2012.
Pestrý program, smysluplně strávený čas, možnost seznámit se
s novými lidmi, katecheze a setkání s biskupy, zajímavé přednášky,
diskusní skupiny, mše svaté, kulturní a duchovní program, výtvarné
dílny, sport atd. - to je to, s čím se máte možnost ve Žďáru setkat J.
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let. Již nyní se mohou na toto setkání přihlašovat přes elektronickou přihlášku na:
http://signaly.bluepro.cz/prihlaska/
Přihlašování je možné až do 31. července. Kdo se však přihlásí dříve, získá slevu. Jako záruka dobré kvality tohoto setkání může posloužit i to, že nad Celostátním setkáním mládeže převzali záštitu Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mgr. Josef Dobeš, ministr školství
a MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.
O celostátním setkání mládeže se více informací dozvíte na jednotlivých Diecézních centrech pro mládež a na www.zdar2012.signaly.cz.
TS ČBK, Jan Balík

U
Rok víry
Benedikt XVI. vyhlásil Rok víry, který začne 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013.
Rok víry připadá na 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a na 20. výročí
vydání Katechismu katolické církve.
Mnoha akcím na celocírkevní úrovni - jako například bohoslužbě k 50. výročí
zahájení II. vatikánského koncilu, která Rok víry slavnostně zahájí - bude předsedat
Svatý otec. Další z akcí Roku víry bude například Synoda o nové evangelizaci.
V plánu jsou také ekumenické slavnosti, které mají za cíl podpořit jednotu věřících.
tiskové středisko Svatého stolce
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SDM 2013
V pátek 13. ledna 2012 byla aktivována oficiální internetová
stránka Světových dnů mládeže, které se budou konat v brazilském
Rio de Janeiro v roce 2013.
Obsah stránky www.rio2013.com je zatím k dispozici jenom
v portugalštině. Jednou z novinek je zvláštní aplikace, pomocí níž
mohou mladí zájemci sledovat na mobilu nebo tabletu trasu putovních symbolů
Světových dnů mládeže, tedy kříž a mariánskou ikonu. Aplikace je k dispozici pro
uživatele iPhonu, iPadu a iPodu, ale také pro verzi Tabletu a smartphonu s operačním systémem Android. Putovní symboly Světových dnů mládeže jsou totiž od
18. září loňského roku již na jihoamerickém kontinentu, kde navštíví všechny brazilské diecéze.
RaVat

U
Výstava Zničené kostely severních Čech prodloužena
Z důvodu velkého zájmu návštěvníků byla na žádost Národní knihovny České
republiky v Praze o dva týdny prodloužena výstava „Zničené kostely severních
Čech 1945–1989“, která probíhá od 9. 12. 2011 v pražském Klementinu. Zájemci ji
tak mohou navštívit až do 4. února 2012, otevřena je denně od 10:30 do 18:00.
Výstava mapuje likvidaci sakrálních objektů (kostelů, chrámů a modliteben
všech církví, včetně židovských synagog) v severních Čechách v období mezi
2. světovou válkou a pádem komunistického režimu. Nejedná se o komplexní zpracování rozsáhlé problematiky, ale pouze o zaměření se na několik významných fenoménů, které lze v této tragické kapitole dějin severních Čech rozpoznat - likvidace kostelů kvůli existenci tzv. zakázaných pásem (např. vojenský výcvikový prostor Ralsko), těžbě uhlí na Mostecku, Teplicku a Chomutovsku, stavbám vodních
přehrad Nechranice a Přísečnice či plánované likvidování sakrálních staveb v okolí
Verneřic.
K výstavě rovněž vyšel poměrně obsáhlý katalog. Jeho obsah je téměř totožný
s náplní výstavních panelů, obdobné je i grafické zpracování. Zájemce si tak může
výstavu „procházet“ v klidu domova kdykoliv bude chtít - ochuzen bude pouze
o doprovodný film a některé trojrozměrné exponáty (dokumenty z kostela v Jirkově, zvon z přísečnického kostela), které lze zhlédnout pouze na výstavě. Katalog je
k dostání za 30 Kč na recepci biskupské kurie v Litoměřicích (Dómské náměstí 9).
Slavnostní vernisáž výstavy se konala za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta 8. prosince 2011.
Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického

U
Výroční den zjevení Panny Marie v bazilice ve Filipově
V pátek 13. ledna 2012 ve 4:00 se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů
ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Účast potvrdil také zhořelecký biskup
Mons. Wolfgang Ipolt, který pronese německé kázání. Bohoslužby se ve výroční
strana 10
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den zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží
a stovky věřících z Čech a Německa. Tradice mariánského poutního místa sahá do
roku 1866.
Poutníci do Filipova přicházejí pěšky z Rumburku, Šluknova a dalších obcí
Šluknovska a přijíždějí autobusy z míst vzdálených stovky kilometrů. Slavnostní
poutní mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se koná každoročně 13. ledna ve výroční den zázračného uzdravení těžce nemocné Magdalény
Kade, které se ve čtyři hodiny nad ránem dne 13. ledna 1866 při modlitbě zjevila
Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Na místě zjevení byla nejprve postavena
kaple. Na jejím místě vyrostl v letech 1873-1885 monumentální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Roku 1926 byl chrámu papežem Piem XI. udělen čestný
titul basilika minor. Ve 30. letech 20. století patřila bazilika ve Filipově k hojně navštěvovaným mariánským poutním místům litoměřické diecéze. Poutní místo do
roku 1950 spravovali řeholníci z kongregace redemptoristů.
Po slavnostní poutní mši svaté ve 4:00 následuje v 9:00 mše svatá v německém
jazyce. V 10:30 se koná mše svatá v českém jazyce a v 17:00 pak česko-německá
mše svatá. Tradice poutí k Panně Marii Filipovské trvá nepřetržitě od roku 1866
a nepřerušily ji ani desítky let komunistického režimu. V bazilice se po celý rok
konají české a německé mše svaté.
Klára Mágrová, ŘKF Rumburk

U
Výstava o templářském řádu
V prostorách zámku Zbiroh je od 13. 1. do 18. března 2012 otevřena unikátní výstava s názvem Tvář Leonarda da Vinci – Příběh templářského řádu. Slavnostně ji
zahájil 12. ledna biskup František Radkovský společně s představitelem Velvyslanectví Italské republiky v ČR Gianclementem De Felice, hejtmanem Plzeňského
kraje a dalšími významnými osobnostmi, pod jejichž záštitou je celý projekt realizován. Výstava je otevřena denně od 8:00 do 20:00, cena 290/180/120 K č.
Výstava Tvář Leonarda da Vinci - Příběh templářského řádu
představuje výjimečnou událost v rámci celé střední Evropy.
Představí se zde totiž nedávno objevený renesanční obraz tváře
Leonarda da Vinci a dále předměty z 12. až 14. století vážící se
k rytířskému řádu templářů. Exponáty z italských sbírek, jichž
většina nebyla mimo území Itálie nikdy vystavena, budou doplněny unikátními
a málo známými předměty z českých a moravských muzeí, které se týkají působení
templářů na našem území.
V době konání výstavy uplyne přesně 700 let od rozpuštění templářského řádu.
Výstavu připravil zámek Zbiroh ve spolupráci s organizací Praga Mystica, se zástupci Italského řádu templářů, jenž se hlásí k původním templářským kořenům
a jihoitalským muzeem Museo delle Antiche Genti di Lucania. V době konání výstavy bude probíhat pestrý vzdělávací i hravý doprovodný program, který osloví
návštěvníky různých věkových kategorií.
Více informací o výstavě lze najít na www.zbiroh.com
Alena Ouředníková
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Stanovisko k majetkoprávnímu vyrovnání
V poslední době dochází k nárůstu vyjádření ve sdělovacích prostředcích na
téma vracení či nevracení církevního majetku. Česká biskupská konference považuje za nutné uvést na pravou míru některé skutečnosti.
Jednání se státem byla motivována snahou vyjít vstříc hlasům občanů, kteří
právem chtějí, aby církev (resp. církve a náboženské společnosti) byla samofinancována a na její chod nebyly používány finanční prostředky všech daňových poplatníků. Tento stav byl navozen po záboru církevního majetku státem po roce
1948 a trvá dodnes. Obnovení ekonomické samostatnosti církví je proto vázáno na
vypořádání se s tímto záborem.
Na samofinancování církví má zájem i státní správa. Podle platných zákonů by
stát musel začít financovat i nové náboženské společnosti, které dosud na našem
území tradičně nepůsobily. Náklady na ně by během několika let výrazným způsobem zatížily státní rozpočet v objemu přesahující 2 promile státního rozpočtu a dále
by mohly růst.
Současné finanční toky směrem k církvím tvoří 1,2 promile (=0,12 %) ze státního
rozpočtu. V průběhu vyrovnání se s církvemi by tyto náklady činily při dohodnutém splácení částku klesající od 2,8 promile státního rozpočtu k 1,6 promile, po 30
letech by se pak staly církve ekonomicky nezávislé a státní rozpočet by již nebyl
nadále tímto nákladem zatížen.
Naturální předávání části majetku proběhne za přísných pravidel, pouze po jasném předložení právních dokumentů, svědčících o původním vlastnictví. Nejde
o dar církvím, ale o částečné majetkové vyrovnání z církevního majetku drženého
v současnosti státem.
Zmíněné finanční odškodnění spolu s hospodářským výnosem není určeno k ničemu jinému než k vytvoření finanční základny, především a de facto pro provoz
zmíněných církví a církevních subjektů v budoucnosti.
Poprvé v dějinách naší země došlo ke shodě na solidaritě všech u nás tradičně
působících církví a Federace židovských náboženských obcí, takže na finanční náhradě za nevrácený majetek katolické církve budou mít účast církve sdružené
v Ekumenické radě církví a Federace židovských náboženských obcí.
Již v této chvíli se nad rámec platného zákona farnosti prakticky samofinancují
a to lze chápat jako dar ve prospěch státu.
Majetkové vyrovnání též umožní městům, obcím i ostatním soukromým držitelům bývalého církevního majetku nabytí právní jistoty. Bude zrušena blokace tohoto původního majetku a tím bude otevřena cesta k jeho dalšímu rozvoji. Pro použití v rámci územních plánů obcí se uvolní majetek v hodnotě minimálně 14 miliard
korun.
Církve mají zájem o spolupráci se státem na poli školství, kultury, zdravotnictví
i sociální péče. Tato kooperace bude pokračovat a církve předpokládají, že i dále
rozvíjet.
Monika Vývodová

U
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Arcibiskup Duka kardinálem
Dne 6. ledna 2012 oznámil papež Benedikt XVI. na závěr mše, kterou sloužil
při příležitosti slavnosti Zjevení Páně (lidově sv. Tří králů), že arcibiskupa Duku
spolu s dalšími 21 duchovními jmenuje v blízké budoucnosti kardinálem.
Oficiální jmenování bude provedeno při papežské konsistoři, která se bude konat dne 18. února 2012 ve Vatikánu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_Duka

U
Kdo je kardinál?
Slovo kardinál vychází z latinského cardo, což znamená veřeje, které drží dveře
a čepy, na kterých se dveře otáčí. Od roku 1059 jsou kardinálové výhradními voliči
nových papežů.
Zpočátku mezi kardinály patřili duchovní z okolí Říma, od 12. století byli přibíráni do tohoto sboru i církevní hodnostáři z jiných zemí. V 16. století je jim dopřáno vyšší důstojnosti a začínají být řazeni nad biskupy a metropolitní arcibiskupy.
Jedná se tedy o titul, který není spojen s úřadem; je to pouhá funkce papežova
poradce. Titul se získává udělením, tedy jen jmenováním, na kardinály se ani nesvětí ani nežehná jako na opata, ani se nekoná jejich intronizace či pověření úřadem. Jedná se o čestný titul, hodnost. Aby se někdo stal kardinálem, je tedy třeba
především udělat něco záslužného pro církev, její rozvoj a růst, nicméně i významní teologové, kněží, se stali kardinály.
Kardinálové nemusí být biskupové, ani tomu tak v dějinách vždy nebylo. Jako
kardinálové se stanou součástí kléru římské diecéze, a dostanou titulární kostel,
i když nadále sídlí ve svěřených diecézích či zastávají funkce v římské kurii. Dnes
církevní právo stanoví, že kandidáti mladší osmdesáti let, jsou před přijetím kardinálského biretu vysvěceni na biskupy.
Kandidáti starší osmdesáti let si mohou zvolit, zda biskupské svěcení přijmou či
nikoliv. Kardinál Tomáš Špidlík SJ zůstal knězem.
Purpurová barva kardinálského obleku má poukazovat na barvu krve. Kardinál
obléká červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo. Slavnostní oděv je
tedy celý jasně červený, krom bílé rochety a rovněž bílé mitry. Součástí jeho znaku
je červený kardinálský klobouk s 2x15 střapci. Kardinálovi přísluší oslovení Vaše
Eminence. Při svém jmenování dostane kardinálský biret, jmenovací dekret a kardinálský prsten, který je znakem ještě většího přidružení, lásky a věrnosti ke Stolci
svatého Petra. Kardinálové tvoří tzv. kolegium kardinálů, jenž má v současné době
192 členů, ze kterých 108 může volit papeže. Kardinálové mladší 80 let jsou povinni účastnit se konkláve, která volí nového papeže.
TS ČBK

U
· „Moje dcera odjíždí na rok do zahraničí, aby se zlepšila ve zpěvu.“ „To vás ale
muselo stát peněz.“ „Vlastně ani ne, na celou částku se složili sousedi.“
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Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
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
Trmice
Krupka
Teplice
Bohušovice
Trmice
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

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

Zajištění progr.

František

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

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

U
Nové zadání:

R. S.
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Soutěž mladých filmařů
V roce 2013 si celá naše země připomene významné 1 150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Soutěž Velehradská kamera chce vzbudit
tvůrčího ducha zvláště v mladých lidech, kteří nejen mají být na počátku 21. století
nositeli a předavateli cyrilometodějského odkazu, ale kterým je také zvlášť dáno
vidět tento odkaz současnýma moderníma očima – očima kamery.
Soutěž bude probíhat v několika kategoriích a soutěžních tématech. První možností je natočit snímek s maximální stopáží 6 minut, soutěžící zde budou rozdělení
do věkových kategorií. Pro účastníky do 15 let je připraveno téma „Všechno nejlepší, Cyrile a Metoději“, ve věku od 16 do 18 let je téma „Věrozvěstové dneška“
a od 19 do 26 let zadání zní „Dialog mezi východem a západem“.
Druhou možností, jak se do soutěže zapojit, je vyrobit upoutávku v maximální
stopáži 60 sekund. Tady je téma pro všechny účastníky od 12 do 26 let stejné a zní
„1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad 2013“. Každý soutěžící
může zaslat jeden soutěžní film a jednu upoutávku.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2012 a do tohoto data je třeba snímky ve formátu AVI nebo MPEG 2 odeslat na adresu Stojanova gymnázia Velehrad, a to buď
elektronicky na e-mailovou adresu gym-velehrad@sgv.cz, nebo poštou na adresu
Stojanovo gymnázium, Velehrad 1, 687 06 Velehrad.
Snímky bude hodnotit odborná porota tvořená profesionálními filmaři, zástupci
médií a zástupci katolické církve. Výsledky soutěže budou zveřejněny v závěru
mše svaté, která bude vysílána 20. června 2012 z Velehradu v přímém přenosu TV
Noe. Vítězům bude předáno hned několik ocenění: cena poroty, cena diváků (internetové hlasování bude probíhat od 6. do 15. června 2012), cena TV Noe a ceny pro
prvního z každé věkové kategorie. Veškeré informace o soutěži jsou dostupné na
webových stránkách Stojanova gymnázia Velehrad.
Jiří Gračka

U
Slavnosti a svátky
2.

22.

2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

2. Popeleční středa - den přísného postu

U
Významné dny
2.
11.
22.

2. Světový den zasvěcených osob
2. Světový den nemocných
2. Celosvětový svátek skautek

U
Výroční dny biskupů
13.
14.
19.

2. Mons. Duka
2. Kard. Vlk
Mons. Cikrle
2. Mons Herbst

jmenován arcibiskupem (2010)
jmenován biskupem (1990)
jmenován biskupem (1990)
jmenován tit. biskupem (2002) – 10. výročí
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Dìèín

23.
28.

-

Podmokly

2. Mons. Paďour
2. Mons. Posád

jmenován biskupem – koadjutorem (2001)
biskupské svěcení (2004)

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 26. 02. 2012, před 1. nedělí v březnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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