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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.

KVĚTEN
1.
2.
3.

Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.
Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí
pro Krista.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Ještě jednou návštěva biskupa v Jílovém
Poslední březnovou neděli se naše farnost v Jílovém dočkala slíbeného příjezdu
otce biskupa Mons. Jana Baxanta. Byl to rok, co v našem kostele Nejsvětější Trojice byla udělována svátost biřmování, které se otec biskup tehdy nemohl zúčastnit.
Svojí návštěvou nás tedy poctil a zároveň srdečně potěšil právě 25. března 2012.
Na úvod mše svaté ho přivítalo několik (se zklamáním konstatuji ani ne desítek)
lidí. Jeho úvodní slova, která zněla: „Jsem rád, že je vás zde tolik…“ byla ale povzbudivá. Tady bych také ve jménu nás – jílovských farníků – ráda poděkovala
Tomáši Škodovi za asistenci otci biskupovi, neboť to byl jediný ministrant, kterého
jsme při tak vzácné návštěvě měli.
Závěrem jenom dodám (a jistě nemluvím pouze sama za sebe), že bylo moc
příjemné vidět v našem kostelíku tak milého člověka a strávit s ním pár chvil zakončených společným obědem. A vše ukončím slovy, kterými se s námi otec biskup loučil: „Buďte rádi, že se máte.“ (Myslel jistě nás všechny, co i teď čteme tyto
Zprávy z farnosti.)
adriana

.
Obnovené promítání na faře
Můžeme se těšit na další z řady filmů, které se obvykle 1. a 4. pátek v měsíci
promítají od 19:00 na naší faře Děčín IV - Podmokly. Součastně je to hezká příležitost jak společně „pobejt“ při čaji a kávě. Tedy 27. dubna 2012 a 4. května 2012
se bude promítat film Papež Jan Pavel II.
Jde o dvoudílný italsko-polsko-americký film o papeži Janu Pavlu II. Byl natočen již v roce papežovy smrti (2005), pod dohledem jeho dlouholetého p řítele
a osobního sekretáře, dnes kardinála Stanislawa Dziwisze, arcibiskupa krakovského, v režii Johna Kenta Harrisona (USA), který se podílel i na scénáři, původně inspirovaném televizní hrou Francesca Contalda (Itálie). Mapuje cestu tohoto výjimečného muže od mládí v rodných Wadowicích, přes studia v Krakově, postupnou
ztrátu blízkých a rozhodnutí vstoupit za nacistické okupace do tajného kněžského
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semináře pod vedením kardinála Sapiehy, až po první mezníky jeho kněžského života.
J. Š.

.
Kalendárium
Již nějaký čas máme možnost se na stránkách farnosti kouknout na nový přehled některých akcí v Děčíně a okolí (http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/Cz_021.htm).
Pracovní název je Kalendárium a jedná se o obměnu několik let uveřejňovaných
měsíčních přehledů s názvem Liturgický kalendář. Byla zvolena forma týdenních
přehledů, ve kterých jsou uváděny jak opakující se, tak mimořádné akce a změny.
Tvůrcem přehledu, který se snaží vše sumarizovat, je tentokrát pan Macoun st.,
od něhož soubory přebírám a po formátové jednotné úpravě uveřejňuji na našich
stránkách. Je možno si je přehledně např. vytisknout, či vybrat co koho zajímá
a poznamenat si do diáře, ti s ještě s fungující pamětí si budou pamatovat J.
Je více způsobů, jak pojmout zveřejňování stálých akcí, změn i aktualit, toto je
jeden z nich, který se pomalu začíná stabilizovat. Má velkou výhodu hlavně v tom,
že se našel někdo, kdo se této problematice věnuje a všem ostatním tak ulehčuje život. Odpadnou tím doufejme některé nejasnosti ohledně změn mší svatých, dotazy
zda je, či není mše svatá apod. Doba, kdy by se dalo spolehnout na to, že kněz bude
pravidelně na faře a bude farníkům „vždy“ k dispozici, tak ta se asi již jen těžko
vrátí. Takto se lze aspoň z domova dozvědět např., že mše svatá bude v jiný čas, či
bude „na druhé straně“, či nebude vůbec…
web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/Cz_021.htm; R. S.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Milan Badal
název:
Udeřilo jaro
z obsahu: z týdeníku Naše rodina č. 16

Ano, já vím, takové sloveso se hodí k jinému ročnímu období – „udeřila zima“.
Nevím ale, proč by nemohlo udeřit i jaro, když přikvačí se stejnou razancí a následky jako krutá zima. Od tří ráno je zahrada plná ptačího zpěvu, člověk oka nezamhouří. Staří církevní autoři uvádějí, že takto ptactvo nebeské chválí Hospodina.
Dle nejnovějších vědeckých výzkumů ale jde o to, že ptáci ráno nadávají na zimu.
Stromy se odějí do zeleného hávu a tím zakryjí výhled na mou budoucnost – domov důchodců, který je hned za zahradou. Vyhlídky na budoucnost jsou tak milosrdně zastřeny a hned je o něco veseleji. Jaro je tady a nemilosrdně budí různé tvorečky ze zimního spánku.
Jen si vezměte takové netopýry. Zrovna včera jsem na Radiožurnálu vyslechl
zprávu, že je na jižní Moravě sčítali. Byl tam podrobný přehled o všech jejich druzích včetně vrápenců. Vědci odhalili překvapivou skutečnost, že si tam netopýři
vyhlédli zimoviště v 85 % vinné sklípky! Ani se jim nedivím. Také bych raději zimu přespal v příjemném prostředí malostranské vinárny. Ne ovšem zavěšen hlavou
dolů, to se rozumí.
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Stejně mi připadá, že se trochu příliš zabýváme ochranou živočichů a zapomínáme, že k nim patří i člověk. Když úmyslně zašlápnu zákonem chráněnou užovku,
můžu dostat dva roky, zatímco když podobně učiním se sousedem, není sazba zase
o tolik vyšší. Tvorstvo se tedy těší nebývalé přízni a ochraně lidí. Oni sami už jsou
na tom hůř.
A to raděj ani nezmiňuji Stvořitele samotného. Ten už dnes nemá skoro žádná
práva. Může se maximálně zúčastnit konkurenčního boje v nabídce všech možných
náboženských systémů, ale pěkně korektně.
Poté, co jakási nezbytně zřízená komise v Itálii naznala, že děti nesmějí na základních školách do ruky dostat Danteho Božskou komedii, protože je rasistická,
xenofobní, homofobní a akdovíjakfobní, čekám jen s napětím, kdy někomu dojde,
že Hospodin se v Bibli projevuje opravdu otřesným způsobem: preferuje jeden národ na úkor ostatních, je vyzýván, aby vyrazil zuby nepřátelům a vůbec nedodržuje
očekávané zdravotně nezávadné politické chování. Jestlipak u nás není lepší být
netopýrem?
vybrala M. J.
&

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

U
Farní rada
Zpráva z 2. zasedání Farní rady ze dne 15. dubna 2012
Farní rada se sešla v neděli 15. dubna na druhém zasedání. O čem farní rada jednala?
· Promítání na faře
Ve dnech 27. 4. a 4. 5. 2012 opět proběhne na faře promítání filmu, tentokrát o Sv. otci Janu Pavlu II. Začátek je v 19:00.
Všichni jste srdečně zváni.

·

První květnová neděle

6. května 2012 je první neděle v měsíci, koná se dětská mše sv. Po ní se sejdeme na faře na společné snídani. Tentýž den odpoledne ve 14:30 je pouť na Jalůvčí.

·

Bohoslužba v Chrástu

V pátek 11. května 2012 u příležitosti svátku sv.Jana Nepomuckého bude otec
František od 18:00 sloužit mši svatou v Chrástu. Do kaple půjdeme průvodem od
kostela sv. Františka na Husově nám. Sraz je v 17:15.

·

Pouť do Doubice

12. května 2012 se uskuteční pouť do Doubice. Mše svatá bude v 10:00. Věřící
se mohou dopravit na místo linkovým autobusem z Děčína přímo do Doubice nebo
se mohou domluvit na společné cestě auty.

·

Noc kostelů
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1. června 2012 proběhne „Noc kostelů“ - program bude z velké části směřován
na děti, protože zároveň bude i Mezinárodní den dětí.

·

Těžko se dozvonit?

Při minulém setkání farní rady jsme zjistili, že je těžké dozvonit se na faru, pokud jsou zavřeny všechny dveře. Bude potřeba namontovat silnější zvonek.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. května 2012 v 18:45
(po večerní mši svaté).

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

Funkce
předseda
zástupce předsedy
člen
zapisovatelka
člen
členka ekonomické rady
člen

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2012

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

7 450 Kč
8 387 Kč
8 415 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 997 Kč
1 018 Kč
1 338 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

24 252 Kč

4 353 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

4 112 Kč Na církevní školy
4 260 Kč Svatopetrský haléř
4 442 Kč Na pojištění kostelů
0 Kč
0 Kč
0 Kč
12 814 Kč

U
Kázus pro moralisty
Přiběhne deset jeptišek k rybníku, shodí hábity a skočí do vody. Pak se zabalí
do osušky, hodí na sebe zas hábit a odfrčí. Je to mravní zkáza kláštera, pohoršení
pro okolí, nebo apoštolát: hleďte, jsme normální zdravé ženské???
Jan Rybář

U
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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
3. června
1. července
6. května
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. srpna
4. listopadu

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
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Modlivý důl – Mše svatá ve Svojkovské skalní kapli v Modlivém dole bude

letos opět 1. května odpoledne od 15:00.
F Promítání na faře – V pátek 4. května 2012 od 19:00 se bude promítat druhá

část filmu Papež Jan Pavel II.
F Gospelový koncert pod hvězdami – Petrovický spolek pro obnovu a zachová-

ní tradic ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Petrovice pořádá
v sobotu dne 5. května 2012 od 18:00 v prostoru farního kostela sv. Mikuláše
v Petrovicích vůbec první „Gospelový koncert pod hvězdami“ (Keep Smiling
z Orlové - amatérský gospelový soubor pro všechny generace) . Pro případ nepřízně počasí bude v ruinách petrovického chrámu postaven nad lavičkami pro návštěvníky dostatečně velký stan.
F Pouť k obrázku Panny Marie na Jalůvčí – V neděli 6. května se koná pouť
k obrázku Panny Marie na Jalůvčí. Autobus č. 10 odjíždí v 13:11 nebo autobus
č. 431 ve 14:05, oba od hlavního nádraží (naproti muzeu). Je možné také přijet
autem nebo si udělat opravdovou celou pouť pěšky. Shromáždíme se ve 14:30
na parkovišti na kraji lesa u silnice z Jalůvčí na Maxičky a pak půjdeme společně pěšky k poutnímu místu. Po cestě se budeme modlit a zpívat. U obrázku obnovíme zasvěcení Děčína Panně Marii. Zpět jede autobus č. 10 v 16:47 a v
17:47 (Jalůvčí rozcestí, naproti restauraci na křižovatce). Při hezkém počasí je
možné si udělat také malý výlet do lesa v okolí.
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F Sv. Jan Nepomucký – Pátek 11. května 2012 - procesí ke kostelu sv. Jana Ne-

F

F
F

F

F

pomuckého v Chrástu, odchod od kostela sv. Františka v Podmoklech je
v 17:15, mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého v Chrástu od 18 hodin.
Pouť do Doubice – V sobotu 12. května 2012 je možné se zúčastnit poutě
k mariánské svatyňce v Doubici. Cestovat tam je možné autem nebo autobusem
v 8:05. V 10:00 bude v kapličce vysvěcen nový oltář a bude sloužena mše svatá.
Po obědě se můžeme ještě zúčastnit společného setkání.
Pouť do Rokole – V sobotu 19. května 2012 jedeme na pouť na mariánské
poutní místo do Rokole. Více na naší faře…
Krize jako nový začátek - Celostátní setkání chlapů v Křižanově – se koná
od 24. do 27. května 2012. Pozvání přijali prof. Jan Sokol, prof. Bárta, ing. Bubeníček, P. Glogar, OCD. Můžeme se těšit na řadu zajímavých přednášek, setkání s přáteli i volné odpoledne s různými relaxačními aktivitami podle zájmu.
Ještě je volných několik míst!
Hlavní pouť Jablonné v Podještědí – sobota 26. května 2012. Mše svatá u oltáře sv. Zdislavy v 7:00 (P. Jan Rajlich OP); mše svatá v 9:00 (Mons. Jan Baxant); hlavní mše svatá 11:00 (Česká biskupská konference). Mezi 12:00
a 14:00 před bazilikou hudba a tanec na pouti (kapely Řemdih CZ, Agyágbanda
HU, Lusatia Consort CZ, taneční skupiny Festa Cortese Litva a Patašpička
(Jablonné). Mše svatá dominikánské rodiny ve 14:00 (P. Benedikt Mohelník
OP); litanie a svátostné požehnání v 15:00; svatodušní vigilie ve 21:00. Na hradě Lemberk je po celý den otevřená Zdislavina světnička a vyhlídková věž.
Letos slavíme výročí 760 let od smrti sv. Zdislavy z Lemberka.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Prohlídky v benediktinském klášteře v Broumově
Dobrý den, ráda bych Vás informovala o unikátních prohlídkách, které se ve
vybraných termínech uskuteční v benediktinském klášteře v Broumově.
Tyto prohlídky bude provázet převor břevnovského kláštera a administrátor
kláštera v Broumově P. Prokop Siostrzonek. Ten Vás osobně seznámí s bohatou
historií kláštera, hodnotami benediktinského řádu a jeho dnešním životem v Česku.
Nejbližší termín této jedinečné prohlídky je 5. května 2012.
Na mailové adrese prohlidky@broumovsko.cz nebo na telefonních číslech 724
210 335, 733 739 726 je třeba prohlídky předem objednat.
Věříme, že Vás tato událost zaujme a budeme se těšit na Vaši návštěvu v broumovském klášteře. S pozdravem Barbora Brandejsová - ck.broumovsko s.r.o.; email: barbora@broumovsko.cz; web: www.ckbroumovsko.cz; mobil: 733 739 726,
tel.: 491 521 286.

U
· „Představ si, že přes víkend má být čtyřicet stupňů.“ „To snad není možné..?“
„Jo. V sobotu dvacet a v neděli taky dvacet.“
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Obnova kostela sv. Prokopa v Javorech u Děčína
Kostel vznikl přestavbou původní kamenné kaple, vybudované z prostředků
místních farníků roku 1748-1749, zasvěcené sv. Prokopovi. V roce 1772 přistavěli
Javorští ke kapli sakristii a dřevěnou věž, jenž byla opatřena hodinami a dvěma
zvony. V letech 1772-1816 došlo k její definitivní přestavbě na kostel, který nese
znaky slohu pozdního baroka.
Po roce 1945 začal kostel vinou zanedbané údržby nezadržitelně chátrat a v devadesátých letech minulého století byl dokonce osud této kulturní památky vážně
ohrožen.
Momentálně je kostel sv. Prokopa ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu.
Vnější omítky jsou silně poškozené a na mnoha místech úplně chybí, což je příčinou postupné devastace zdiva. Přestože je střecha kostela již opravená, je stávající
stav interiéru, po letech zatékání, silně poškozen.
Je třeba získat další finance na rekonstrukci a z tohoto důvodu vyhlásila obec
Malšovice i tuto sbírku, jejíž snahou je oslovit každého, komu není osud kostelíka
lhostejný a jenž cítí potřebu podpořit snahu o vrácení důstojného stavu tomuto
kulturnímu dědictví, jenž zde zanechaly generace, které zde žily před námi. Předem
velice děkujeme všem za příspěvek na záchranu této dominanty obce, ale i blízkého
okolí a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.
Území, na němž se sbírka koná: Česká republika
Datum zahájení a ukončení sbírky: od 1. 4. 2012 do 31. 1. 2013
Způsob provádění sbírky:
1) Shromažďováním příspěvků na bankovním účtu zřízeném pro tento účel (číslo
účtu: 7700237/0100, Komerční banka).
2) Sběracími listinami, které budou k dispozici na OÚ v Malšovicích, sídle MAS
Labské skály na MěÚ v Jílovém a v sekretariátu ředitelky zámku Děčín.
Sběrací listiny obsahují sloupce, ve kterých přispěvatelé vyznačí výši poskytnutého příspěvku, a celý podpis. Konání veřejné sbírky bylo oznámeno Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím:
657/SČaKŽÚ/2012 dne: 29. února 2012.
Přispěvatelé, kteří zvolí druhý, neanonymní způsob pomoci budou, po předešlém souhlasu, zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách obce Malšovice, MAS Labské skály a v prostorech kostela sv. Prokopa.
Jiří Krpálek, místostarosta obce Malšovice

U
Poselství papeže Benedikta XVI.
k XXVII. Světovému dni mládeže 1. dubna 2012
«Radujte se stále v Pánu!» (Flp 4, 4)
Drazí mladí,
jsem rád, že u příležitosti 27. Světového dne mládeže se mohu na vás znovu obrátit. V mém srdci zůstává živá vzpomínka na naše setkání v Madridu vloni
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v srpnu. Byla to mimořádná chvíle milosti, při níž Pán požehnal všem mladým, kteří byli přítomni a přišli z celého světa. Vzdávám Bohu díky za všechny plody, jejichž zrod v těch dnech způsobil a které se v budoucnosti jistě rozmnoží ve prospěch mladých i pro společenství, k nimž patří. Nyní se již zaměřujeme na příští
setkání v Rio de Janeiru v roce 2013, jehož tématem budou slova „Jděte a získejte
za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19).
Jako téma letošního Světového dne mládeže jsme si vybrali povzbuzení z Listu
svatého apoštola Pavla k Filipanům: „Radujte se stále v Pánu“ (4, 4). Radost je totiž ústředním prvkem křesťanské zkušenosti. I během Světových dní mládeže prožíváme zkušenost intenzivní radosti, ze společenství, z toho, že jsme křesťany, radosti z víry. Je to jedna z charakteristik těchto setkání. Vidíme její velkou přitažlivou sílu a ve světě často poznamenaném smutkem a neklidem je důležitým svědectvím o kráse a věrohodnosti křesťanské víry.
Povoláním církve je přinášet světu autentickou a trvalou radost, jakou zvěstovali andělé pastýřům v Betlémě během noci Ježíšova narození (srov. Lk 2, 10). Bůh
nejen hovořil, konal zázračná znamení v dějinách lidstva, ale natolik se nám přiblížil, že se stal jedním z nás a prošel všemi etapami lidského života. V současné obtížné situaci mnozí mladí okolo vás velice potřebují pocítit, že křesťanské poselství
je poselstvím radosti a naděje! Spolu s vámi bych chtěl uvažovat o této radosti a o
cestách k jejímu nalézání, abyste ji mohli prožívat stále hlouběji a být jejími nositeli mezi těmi, kdo se nacházejí ve vašem okolí.
1. Naše srdce je stvořené pro radost

Touha po radosti je hluboce vtisknuta do nitra lidské bytosti. Za hranicemi
okamžitých a pomíjivých uspokojení hledá naše srdce hlubokou, plnou a trvalou
radost, která dokáže dávat životu „chuť“. To platí především pro vás, protože vaše
mládí je obdobím stálého objevování života, světa i sebe samých. Je to doba otevřenosti pro budoucnost, kdy se projevují velké ideály štěstí, přátelství, sdílení
a pravdy, kdy jsme vedeni ideály a projektujeme budoucnost.
Každý den přináší mnoho obyčejných radostí, které nám Pán nabízí: radost ze
života, radost z krásy přírody, z dobře vykonané práce, ze služby, z upřímné a čisté
lásky. Díváme-li se pozorně, existuje i mnoho jiných důvodů k radosti: krásné
okamžiky v rodinném životě, sdílené přátelství, objev osobních schopností a dosažení dobrých výsledků, ocenění ze strany ostatních, možnost vyjádřit se a cítit se
pochopeni, pocit, že jsme bližnímu užiteční. A pak je to i získávání nových znalostí
prostřednictvím studia, objevování nových obzorů při cestách a setkáních, možnost
plánovat budoucnost; ale také zážitek z četby literárního díla, z obdivu nějakého
mistrovského uměleckého výtvoru, z poslechu a hraní hudby anebo ze zhlédnutí
nějakého filmu – to vše v nás může vyvolat skutečnou a pravou radost.
Avšak denně se setkáváme i s mnoha těžkostmi a v srdci máme starosti o budoucnost, a to až do té míry, že se možná ptáme, zda plná a trvalá radost, po níž
toužíme, není jen iluzí a útěkem od skutečnosti. Mnoho mladých se ptá: „Je plná
radost dneska opravdu možná?“ A její hledání se ubírá různými cestami, z nichž
některé se ukazují jako mylné či přinejmenším nebezpečné. Jak můžeme rozlišit
skutečně trvalé radosti od okamžitých a klamných potěšení? Jak můžeme v životě
najít pravou radost, která trvá a neopustí nás ani v těžkých chvílích?
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2. Zdrojem pravé radosti je Bůh

Ve skutečnosti, i když se to na první pohled nezdá, všechny malé autentické
každodenní radosti anebo i ty velké životní nacházejí svůj původ v Bohu, protože
Bůh je společenstvím věčné lásky, je věčnou a nekonečnou radostí, která nezůstává
uzavřená do sebe, ale šíří se mezi všemi, které on miluje a kteří milují jeho. Bůh
nás stvořil ke svému obrazu z lásky a proto, aby svou lásku na nás vyléval a naplňoval nás svou přítomností a milostí. Chce nám dávat účast na své božské a věčné
radosti a umožňuje nám pochopit, že hodnota a hluboký smysl našeho života spočívají v tom, že nás přijímá, naslouchá nám a miluje nás. Nejde však o nějaké nestálé
přijetí, jako tomu může být u lidí, ale o bezpodmínečné a božské přijetí: jsem žádoucí, mám své místo ve světě i v dějinách a Bůh mě miluje osobně. A pokud mne
Bůh přijímá a miluje mě a já se o tom ujistím, vím jasně a bezpečně, že je dobře,
abych byl, existoval.
Nekonečná Boží láska ke každému z nás se naplno projevuje v Ježíši Kristu.
V něm se nachází radost, kterou hledáme. V evangeliu vidíme, jak jsou události,
které poznamenaly počátek Ježíšova života, charakterizovány radostí. Když archanděl Gabriel zvěstuje Panně Marii, že se stane Matkou Spasitele, začíná slovy:
„Raduj se!“ (Lk 1, 28). Při Ježíšově narození říká Pánův anděl pastýřům: „Zvěstuji
vám velikou radost, radost pro všechen lid: v městě Davidově se vám narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2, 11). A mudrci, kteří hledali dítě, „jakmile uviděli
hvězdu, zaradovali se nesmírnou radostí“ (Mt 2, 10). Důvodem této radosti je tedy
blízkost Boha, který se stal jedním z nás. Právě to měl na mysli svatý Pavel, když
psal křesťanům do Filip: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše
ušlechtilost je známa všem lidem. Pán je blízko“ (Flp 4, 4-5). První příčinou naší
radosti je blízkost Pána, který nás přijímá a miluje.
Ze setkání s Ježíšem se totiž vždy rodí velká vnitřní radost. Můžeme to vidět
v mnoha evangelních epizodách. Vzpomeňme si na Ježíšovu návštěvu u Zachea,
nepoctivého výběrčího daní a veřejného hříšníka, jemuž Ježíš říká: „Dnes musím
zůstat v tvém domě.“ A Zacheus, podle zprávy svatého Lukáše, „ho přijal s radostí“
(Lk 19, 5-6). Je to radost ze setkání s Pánem, pocítěná Boží láska, která může proměnit celý život a přinést spásu. Zacheus se rozhodne, že změní svůj život, a dá
polovinu svého majetku chudým.
V hodině Ježíšova utrpení se tato láska projevuje celou svou silou. V posledních
okamžicích svého života při večeři se svými přáteli říká: „Jako Otec miloval mě,
tak jsem já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce… To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15, 9. 11). Ježíš chce své učedníky i každého z nás přivést k plné radosti, jakou sdílí s Otcem, aby láska, kterou
ho miluje Otec, byla v nás (srov. Jan 17, 26). Křesťanská radost znamená otevřít se
Boží lásce a patřit Bohu.
Evangelia vypravují, že Marie z Magdaly a další ženy šly navštívit hrob, kam
byl Ježíš uložen po své smrti, a dostávají od anděla převratnou zprávu o jeho zmrtvýchvstání. Rychle odešly od hrobu, jak poznamenává evangelista, „se strachem i s
velkou radostí“ a běžely oznámit radostnou zprávu Ježíšovým učedníkům. Ježíš jim
vyšel v ústrety a řekl: „Buďte zdrávy“ (Mt 28, 8-9). Nabízí se jim radost ze spásy:
Kristus žije, je ten, kdo porazil zlo, hřích a smrt. On je jako zmrtvýchvstalý přítomstrana 10
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ný uprostřed nás až do konce světa (srov. Mt 28, 20). Zlo nemá v našem životě poslední slovo, ale víra v Krista Spasitele nám říká, že zvítězí Boží láska.
Tato hluboká radost je plodem Ducha Svatého, který z nás činí Boží děti,
schopné prožívat a zakoušet jeho dobrotu a obracet se k němu oslovením „Abba“,
Otče (srov. Řím 8, 15). Radost je znamením jeho přítomnosti a jeho působení
v nás.
3. Uchovat si v srdci křesťanskou radost

V této chvíli se ptáme: „Jak můžeme získat a uchovat si takovýto dar hluboké
duchovní radosti?“
V jednom žalmu se říká: „Raduj se v Hospodinu, a dá ti, po čem touží tvé srdce“ (Ž 37, 4). Ježíš vysvětluje, že „nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí“ (Mt 13, 44). Nalezení a uchování duchovní radosti se
rodí ze setkání s Pánem, který žádá, abychom ho následovali a udělali rozhodnou
volbu, že vše zaměříme na něj. Drazí mladí, nemějte strach vsadit do hry váš život
a vytvořit prostor Ježíši Kristu a jeho evangeliu; to je cesta k tomu, abychom měli
pokoj a opravdové štěstí ve svém nitru, cesta k opravdové realizaci našeho života
jako Božích dětí stvořených k jeho obrazu a podobnosti.
Hledat radost v Pánovi; radost je plodem víry a znamená rozpoznávat každý den
jeho přítomnost a přátelství: „Pán je blízko“ (Flp 4, 5). Znamená to vkládat do něj
svou důvěru a růst v jeho poznání a v lásce k němu. „Rok víry“, který za pár měsíců začne, nám v tom bude pomáhat a stimulovat nás. Drazí přátelé, naučte se vidět,
jak Bůh koná ve vašich životech, a objevujte ho skrytého v centru událostí vašeho
všedního dne. Věřte, že je vždy věrný smlouvě, kterou s vámi uzavřel v den vašeho
křtu. Musíte vědět, že vás nikdy neopustí. Často k němu obracejte svůj pohled. Daroval svůj život na kříži, protože vás miluje. Kontemplace tak veliké lásky přinese
do našich srdcí naději a radost, kterou nic nedokáže překonat. Křesťan nikdy nemůže být smutný, protože se setkal s Kristem, který za něho položil svůj život.
Hledat Pána a setkávat se s ním ve svém životě rovněž znamená přijímat jeho
Slovo, které je radostí pro srdce. Prorok Jeremiáš píše: „Když se objevila tvá slova,
hltal jsem je: tvé slovo pro mne bylo úchvatné a bylo radostí mého srdce“
(Jer 15, 16). Naučte se číst a meditovat Písmo svaté a najdete tam odpověď na nejhlubší otázky po pravdě, které přebývají ve vašem srdci a ve vaší mysli. Boží slovo
umožňuje objevovat divy, které Bůh vykonal v lidských dějinách, a naplněné radostí nás otevírá chvále a uctívání: „Pojďme, jásejme Hospodinu… klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem Hospodinem“ (Ž 95, 1. 6).
Především liturgie je privilegovaným místem, kde se vyjadřuje radost, kterou
církev čerpá z Pána a předává ji světu. Každou neděli při eucharistii slaví křesťanská společenství ústřední tajemství spásy: Kristovu smrt a zmrtvýchvstání. To je
základní okamžik pro cestu každého Pánova učedníka, na níž se zpřítomňuje jeho
oběť lásky; je to den, kdy se setkáváme s Kristem zmrtvýchvstalým, nasloucháme
jeho Slovu a živíme se jeho Tělem a Krví. Jeden žalm říká: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Ž 118, 24). O velikonoční noci církev
zpívá Exultet, který vyjadřuje radost z vítězství Ježíše Krista nad hříchem a smrtí:
„Zajásejte již, zástupy andělů… Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září… ať
strana 11
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tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!“ Křesťanská radost se rodí z vědomí,
že nás miluje Bůh, který se stal člověkem, dal za nás svůj život a přemohl zlo
i smrt; a znamená žít z lásky k němu. Mladá karmelitánka, svatá Terezie od Dítěte
Ježíše, psala: „Ježíši, milovat tě je mojí radostí!“ (P 45, 21. leden 1897, Op. Compl., str. 708).
Dokončení v příštím čísle ZzF

Benedictus PP. XVI, ve Vatikánu 15. března 2012

U
Pro volné chvíle
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?

Zde je výsledek:

Nové zadání:

U
Moudro
„Pane, chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat věci do pořádku a na
pravou míru. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.“
podle sv. Františka Seleského
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Akce chlapů
Krize jako nový začátek - Celostátní setkání chlapů v Křižanově
24. - 27. 05. 2012

Pozvání přijali prof. Jan Sokol, prof. Bárta, ing. Bubeníček, P. Glogar, OCD.
Můžeme se těšit na řadu zajímavých přednášek, setkání s přáteli i volné odpoledne
s různými relaxačními aktivitami podle zájmu.
Stále je volno, řekněte známým!

U
Mužský rituál vstupu do zralé dospělosti v Nesměři
12. - 16. 09. 2012

Těmito netradičními duchovními cvičeními pro muže ve věku cca 30 - 60 let,
kteří touží vykročit na cestu ke zralé dospělosti, prošlo u nás od roku 2004 okolo
700 chlapů. Věřím, že někoho z nich máte i ve svém okolí, abyste mohli vyslechnout
jeho osobní svědectví.

U
CROSS 012 v Nesměři
07. - 11. 09. 2012

Tato akce, kterou letos pořádáme poprvé, je určena pro mladé muže ve věku
18 až 25 (max. 30) let. Má jim pomoci v procesu oddělení od rodičů a převzetí odpovědnosti za svůj život.
Všechny uvedené akce jsou založeny na křesťanských základech. Jsou ale otevřené i všem chlapům hledajícím, ochotným akceptovat takový typ programu.
Budeme rádi, pokud účast nabídnete i přátelům a známým. Bližší informace,
pozvánky a přihlášky ke stažení najdete na www.familia.cz. Případné dotazy posílejte na adresu chlapi@familia.cz.
Za organizátory Zdeněk Michalec

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Pokud se cítíte jako chlap, chcete na sobě pracovat, chcete být užiteční ostatním, atd., máte možnost přijít na některé ze setkání i v letošním roce…
Datum
17. 05. 2012
21. 06. 2012
20. 09. 2012
18. 10. 2012
15. 11. 2012
20. 12. 2012

Místo
Bohušovice
Trmice
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Kosatka
Petr Novotný
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.

František

Příprava
Marek 6
Marek 7
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Vánoční besídka

U
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Vyžadujeme-li od lásky příliš, je zklamání nevyhnutelné
„Když jsem se vdávala, myslela jsem si, že konečně budu prožívat štěstí. Konečně mělo skončit mé dívčí osamocení. Byla jsem přesvědčená, že s manželem, tak
okouzlujícím a jemným mladým mužem, jaký byl v době našeho zasnoubení, budeme nejbáječnější dvojicí na světě. Mým přesvědčením bylo, že budeme všechno
sdílet – své touhy, myšlenky, plány, víru. Bohužel jsem brzy dopadla na tvrdou zem,
protože se má očekávání nenaplnila a já se cítila podvedená. Mladým lidem je důležité povědět, že po svatbě nenastane ráj. Nenašla jsem to, o čem jsem snila.“

Proč se to stalo?
Protože lidské srdce neřekne nikdy: „Dost!“ Láska slibuje splynutí, ale manželé
zůstávají dva – se stěnou svých rozdílností. Manželství slibuje také sdílení, dialog,
ale málokdo mluví o tíze každodennosti. Láska slibuje úplnou pohotovost pro druhého, ale druhý je svobodná bytost, která náleží v první řadě sobě. Slibuje hluboké
poznání milované bytosti, ale ten druhý zůstává tajemstvím, jehož vnitřní svět patří
Bohu. Slibuje štěstí, ale přicházejí nemoci, přichází i pokles touhy.

Nedokonalost patří k člověku
Abychom mohli čelit této nevyhnutelné nespokojenosti, je nejprve třeba přestat
se jí divit. Součástí lidské přirozenosti je nedokonalost. Nedokonalost nás dostihne
ve všech oblastech a ani láska tomuto omezení lidské bytosti neunikne. Přijmout se
s omezením a přijmout omezení druhého znamená opustit sny dospívání. Stát se
dospělým znamená vypořádat se s nedokonalostí, pochopit, že pravá dokonalost,
pravá velikost spočívá právě ve způsobu prožívání šedi každodennosti – odchod do
práce, naplnění ledničky nebo úklid bytu.

Absolutní naplnění nám nikdy neposkytne člověk
Druhý nikdy nebude moci uspokojit tu trýznivou touhu po absolutnu, tu Boží
trýzeň, která je v hloubi všech srdcí. Vyžadujeme-li od lásky příliš, je zklamání nevyhnutelné. Je třeba vidět, co je zřejmé: manžel není nekonečný Bůh a nemůže splňovat nárok na ukojení žízně po Nekonečnu. A přece je lidská láska se svou vrtkavostí, nepředvídavostí a se svou schopností uchvátit přesně tím, co potřebuje lidská
bytost a co ji připravuje, aby se jednoho dne dokázala setkat s láskou absolutní.
z knihy Denise Soneta, Miláčku, netrap mě

U
Pokřivená úcta
Potřeba jasně rozlišovat
Maria není prostě jen největší ze světců, nýbrž je jediná a jedinečná. To, co
všechno o ní bylo napsáno, jde do nedozírna. Mnohé z toho je velmi krásné, výstižné, pravdivé a vyvěrá z nejryzejších zdrojů křesťanské víry. Něco z toho ale lze pochválit méně nebo vůbec ne. Musíme se tedy snažit, abychom mezi tím uměli jasně
rozlišovat. (podle R. Guardiniho: „O modlitbě“, s. 221-227)
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Do vztahu k Marii se dostalo leccos přehnaného a blouznivého
Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná; nebyla to dobrá doba, když
se někteří domnívali, že kvůli pravé úctě k Bohu je třeba přerušit spojení s Kristovou Matkou. K tomu ale nedošlo náhodou. Člověk má totiž sklon přeceňovat to, co
miluje. Tak se do vztahu k Panně Marii dostalo leccos přehnaného a blouznivého.
K tomu přistupovaly vlivy legend, lidová touha obklopit milované postavy mimořádnými jevy a vyplnit jejich život zázračnými událostmi. Dále sentimentalita,
sklon k nasládlosti a změkčilosti.
Toto všechno napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit
tomu, že se proti tomu zvedla kritika všeho druhu, oprávněná i neoprávněná, a že
leckteří opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se vymanit z přepjatostí
a pokřivenin, nedokáží však rozlišovat, a proto odhazují vše. To je ale veliká ztráta,
protože dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, jak dokonale je propojena pravá mariánská úcta s bdělým smyslem pro křesťanskou pravdu. (podle R. Guardiniho: „O
modlitbě“, s. 221-227)
dokončení příště, http://www.maria.cz/Marianska-ucta/Pokrivena-ucta

U
·

Víte, proč věřící nevěří na pověry? Protože to přináší smůlu. J

U
Slavnosti a svátky
3.
14.
16.
20.
27.
30.
31.

5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. Svátek sv. Matěje, apoštola
5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
6. Slavnost Nanebevstoupení Páně
6. Slavnost Seslání Ducha svatého
5. Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky Ltm diecéze
5. Svátek Navštívení Panny Marie

U
Významné dny
12.
13.
24.
25.

5.
5.
5.
5.

Mezinárodní den ošetřovatelek
Svátek matek
Den modliteb za církev v Číně
Mezinárodní den ztracených dětí

U
Výroční dny biskupů
7.
14.
17.
30.

5.
5.
5.
5.

Mons. Vokál
Mons. Vokál
Kard. Vlk
Mons. Lobkowicz

biskupské svěcení (2011)
převzetí diecéze (2011)
narození (1932) - 80. výročí
jmenován diecézním biskupem (1996)
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5. Mons. Radkovský

jmenován diecézním biskupem (1993)

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 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 27. 05. 2012, před 1. neděli v červnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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