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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.

ČERVEN
1.
2.
3.

Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je
provází v každodenním životě.
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Setkání seniorů
Dne 24. dubna 2012 bylo opět setkání seniorů. Je nám líto, ale opět se sešli
pouze 3 lidé. I když nás opět bylo tak málo, přece jen jsme modlitbou pozdravili
Pána, našeho Boha, Ducha Svatého i Pannu Marii. Prosili jsme za celý Děčín, za
všechny obyvatele a hlavně za mládež, nemocné a opuštěné. Doufáme, že náš milý
Pán Ježíš Kristus naše modlitby neoslyší a všem, za které jsme se upřímně modlili,
poskytne pomoc a útěchu.
Příští setkání by mělo být až v měsíci září 2012 na faře v Podmoklech, datum
bude upřesněno. Doufáme, že se nás sejde více a budeme opět moci vyprosit pomoc našeho Pána všem, kdo to potřebují.
MNb.

.
Pouť na Jalůvčí
V neděli 6. května 2012 se lidé z naší farnosti v čele s otcem Františkem vydali
na malou pouť na Jalůvčí, kde nám sloupek s plastikou připomíná Pannu Marii Třikrát podivuhodnou, Královnu Schönstattskou. Od parkoviště na kraji lesa jsme šli
lesní cestou k místu, kde se každoročně scházíme. Po cestě jsme se modlili růženec
a mezi jednotlivými desátky jsme zpívali mariánskou píseň. Na místě, kde dříve visel obrázek na stromě a dnes stojí malý sloupek s plastikou Panny Marie jsme jí
odevzdali kytici šeříku a květy kaštanů a vykonali jsme pobožnost k naší milované
Panně a Matce. Vzdali jsme jí hold a chválu, poručili jsme jí do opatrování celé naše město a všechny lidi v něm a poprosili ji, aby byla naší ochránkyní po další roky.
Po modlitbě a zásvětné modlitbě jsme se rozešli.
MNb.

.
Pouť k sv. Janu Nepomuckému do Chrástu
V pátek 11. května 2012 lidé z naší farnosti vykonali pouť na počest sv. Jana
Nepomuckého, jehož kaple stojí nad Děčínem v Chrástu. Šli jsme pěšky od fary
v Podmoklech a za zpěvu písně „Vroucně vítán budiž, Jene svatý“ a modlení růžence jsme asi za 40 min. došli ke kapli. Byla slavnostně vyzdobena a otec Frantistrana 2
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šek sloužil mši svatou. V promluvě vysvětlil, proč vůbec byl sv. Jan tak krutě mučen a zmučený shozený do Vltavy. Snažili jsme se písněmi, žalmem a mešní písní
důstojně oslavit jeho svátek, který je 16. května. Trošku jsme to předběhli, ale věřím, že Pán Bůh i sv. Jan naši slavnost vezmou s potěšením i o týden dříve.
MNb.

.
Slavnost v Doubici
Sobota 12. květena byla pro naší farnost slavnostní. Otec František, na naléhání
jedné schönstattské maminky, se odhodlal a nechal opravit hřbitovní kapli u kostela
v Doubici. Vedlo jej k tomu přání i jiných farníků, aby se z toho udělala kaplička
Panny Marie MTA – schönstattské Královny. Jeden velmi zdatný a umělecky nadaný muž udělal nádherný oltář, přesně na míru doubické kapličce.
Stálo to mnoho hodin práce, přemýšlení a uvažování, aby oltář byl co
nejlepší a mohl se do něj zakomponovat obraz Panny Marie Schönstattské,
který byl v Schönstattě taky posvěcený. S Boží pomocí se dílo povedlo
a právě v sobotu 12. května jsme vyjeli do Doubice, kde byl oltář slavnostně posvěcen a byla u něj sloužena
mše svatá. Lidí se sešlo dost a všichni
měli radost z takového činu a děkovali Pánu Bohu i Panně Marii, že
jsme jí mohli udělat takovou svatyňku
v litoměřické diecézi, kam naše farnost patří.
Mše sv. byla sloužena za doprovodu zpěvů ze Sborníku „Pramen“, ve
kterém jsou zpěvy k Panně Marii
MTA. Při této slavné příležitosti byla
také jednou z maminek složena
„Úmluva lásky“ Panně Marii.
Po obědě jsme se ještě zastavili na Sněžné, kde jsme se společně pomodlili,
v družné zábavě jsme okusili dobrot, které přinesly některé ženy a s kávou nebo
čajem jsme zakončili příjemný den. Věříme, že příští rok – dá-li Pán – opět navštívíme naší svatyňku.
MNb.

.
Charita ČR spouští web Aktivní senioři
V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity spustila
Charita Česká republika web www.seniori.charita.cz. Je určen seniorům i jejich
blízkým, ale také všem, kdo by chtěli spolu s Charitou seniorům pomáhat.
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Jste senior a hledáte rady pro život i náměty na to, jak trávit volný čas? Pak
právě pro vás je určen web „Aktivní senioři“ na adrese www.seniori.charita.cz. Internetové stránky, které právě spustila Charita Česká republika, přinášejí praktické
informace i zajímavosti pro všechny, kdo se zajímají o aktivní stárnutí – samotné
seniory, jejich blízké, odbornou veřejnost i pro ty, kdo by chtěli s Charitou seniorům pomáhat.
Web nabízí adresář všech služeb, které Charita ČR seniorům nabízí – od pečovatelské a ošetřovatelské služby přes denní stacionáře a aktivizační služby až po
domovy pro seniory a chráněné bydlení. Zároveň pomáhá zájemcům o tyto služby
zorientovat se ve spleti zákonů a odborných pojmů.
Rubrika Rady pro vás pak přináší řadu zajímavých odkazů i tipy týkající se financí, bezpečnosti, zdraví i volnočasových aktivit. A kdo by ani tady nenašel
vhodnou radu, může charitním pracovníkům zaslat svůj dotaz v on-line poradně.
Návštěvník webu se také dozví, jak se zapojit do charitní činnosti jako dobrovolník, a to bez ohledu na to, zda už je sám v seniorském věku, nebo chce naopak
seniorům pomáhat. Vedle toho přináší web i řadu zajímavostí ze života charitních
klientů vyššího věku u nás i v zahraničí, fotogalerie, sekci pro sociální pracovníky
a další odbornou veřejnost i informace, jak je možné činnost Charity podpořit.
Web Aktivní senioři (www.seniori.charita.cz) spustila Charita ČR v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, v jehož rámci organizují jednotlivé složky Charity ČR řadu akcí po celé ČR. Mezi aktivitami plánovanými na léto je například fotografická soutěž „Svět očima seniorů“ nebo podpora
arteterapeutických dílen.
TS ČBK, Monika Vývodová

U

&

Okénko do knihovny
autor:
název:

P. Petr Piťha
Slyšte slovo a zpívejte píseň

z obsahu:

část z textu…

Život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu

„Metod se stal skutečným vězněm a zacházeli s ním až surově. Dovedli ho do
Řezna, kde se právě konal sněm. Narychlo svolali synodu biskupů, na které se rozhodli Metoděje obžalovat a soudit… Pasovský biskup Ermenrich sám velel jeho
přesunu z Řezna až do kláštera v Ellwangen. Nechal ho na provaze uvázaného běžet za koněm. Když bezmála již šedesátiletý muž pozbýval sil, rozehnal se po něm
koňským bičem a byl by ho býval zbil, kdyby mu v tom ostatní nezabránili. Na zastávkách nikdy ho nenechal vejít do domu, ale nechával ho venku přivázaného, ať
v dešti nebo mrazu. „Jen ať tam čeká, pes,“ říkal, když se ptali, nemají-li ho vzít
dovnitř. Jako psa také ho nechal živit. Kudy jeli, tudy lidé křičeli, že vedou nějakého zlosyna hrozné podoby. K nepoznání se změnila postava Metodějova. Vyhubl,
vlasy a vousy byly nepěstěné a vlály jako u šílence, šaty špinavé a roztrhané neprozrazovaly už, že jsou biskupským rouchem. Přesto se nikdo neodvážil něco po
něm hodit, protože i tak z něho vycházela důstojnost, před kterou se zastavili. Nestrana 4
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méně tvrdě zacházeli s Metodem v klášteře v Ellwangen. Tam plnili rozkazy frizínského biskupa Hannona, dalšího zapřísáhlého nepřítele Metodějova. Nedali zajatci
ani celu, ale drželi ho v zemi vyhloubené jámě s poklopem jako v kleci. Když se
jich zeptal, proč ho mají jako chyceného medvěda, odpověděli: „Dost oveček už jsi
zahubil svými bludy. Čemu se divíš?“ Nedivil se ničemu, modlil se a žil. Žil dík
svému nezlomnému zdraví, žil silou své víry a jeho naděje byla živá…
Uběhlo dva a půl roku, než se neznámo jak a kudy dostala zpráva o tom, kde
Metoděj je a jak se mu vede, k papeži Janu VIII. Už když mu řekli, že je uvězněn
arcibiskup, hrozně se rozhněval. A když se dozvěděl podrobnosti, nečekal na nic,
zavolal písaře a diktoval list biskupům, kteří se provinili: „Kdybyste měli slzami
odpykat své jednání, musely by téct jako řeka. Kam až dospěla vaše zvířecí krutost
a nestoudná drzost, když jste vztáhli ruku na spolubiskupa. V šílenství zvedl někdo
z vás na něho bič. A to vše proti rozhodnutí nejdůstojnějšího papeže Hadriána, našeho předchůdce.“ Následovaly tvrdé tresty. Sesadil všechny z biskupských stolců
a stihl je klatbou, dokud Metoděje nepropustí a král ho nedoprovodí na Moravu.
Konečně byl Metoděj opět svobodný a odebral se do své vlasti.“
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 z 3. zasedání Farní rady ze dne 13. května 2012
O čem farní rada jednala?
· Svátost biřmování
10. června 2012 přijme dvanáct našich farníků svátost biřmování. Každý biřmovanec nahlásí počet příbuzných, kteří budou přítomni na této slavnosti, aby bylo možné zajistit společný
oběd. Ten proběhne v Křešicích, v restauraci patřící škole „Nativity“. Paní Škodová zjistí nabídku jídelníčku a poprosí p. Macouna, zda by nám
pomohl s organizací celé akce. Výzdobu lavic v kostele zajistí paní Pohořelá.

·

Společná snídaně

V neděli 3. června 2012 se bude konat poslední společná snídaně na faře před
prázdninami. Všichni jsou srdečně zváni.

·

Grilování na faře
V neděli 24. června proběhne na faře grilování, přijďte společně pobýt.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 17. června 2012 v 18:45
(po večerní mši svaté).
strana 5
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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

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen

7 450 Kč
8 387 Kč
8 415 Kč

1 997 Kč
1 018 Kč
1 338 Kč

Duben

9 990 Kč

2 135 Kč

Květen
Červen

0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

4 112 Kč
4 260 Kč
4 442 Kč
786 Kč
2 032 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

34 242 Kč

6 488 Kč

15 632 Kč

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění kostelů
Svatopetrská sbírka
Na záchranu kostelů

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.
1. července
Rok 2012
3. června
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
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F 1. 6. Noc kostelů 2012 – Děčín a okolí, otevřeno bude 17 objektů: Děkanský

F
F
F
F

kostel Povýšení sv. Kříže - Děčín 1, Křížová ulice; Kostel sv. Václava a Blažeje
- Děčín 1, ulice 28. října; Zámecká kaple sv. Jiří - Děčín 1, zámek, hlavní nádvoří; Modlitebna sboru Církve bratrské - Děčín-Červený vrch, Puchmayerova
ulice; Kostel sv. Františka z Assisi - Děčín-Podmokly, Husovo náměstí; Evangelický kostel - Děčín-Podmokly, Teplická ulice; Kostel sv. Václava -DěčínRozbělesy, Ústecká ulice; Kaple sv. Jana Nepomuckého - Děčín-Chrást; Husův
sbor Církve čs. husitské - Děčín-Podmokly, Teplická ulice; Kostel sv. Františka
Xaverského - Děčín-Bělá, Družstevní ulice; Kostel Panny Marie - DěčínBynov, ulice Na Pěšině; kaple Andělů Strážných - Děčín-Prostřední Žleb, Žlebská ulice; Kostel Nejsvětější Trojice - Děčín-Dolní Žleb; Kostel Nejsvětější
Trojice - Jílové, Kostelní ulice; Kaple Panny Marie - Jílové-Sněžník; Kostel sv.
Prokopa - Malšovice-Javory; Obecní kaple - Děčín-Křešice, Potoční ulice. Vše
se o Noci kostelů se dozvíte na: http://www.nockostelu.cz.
Expedice Botanicus – víkend pro otce s dětmi 1.-3. června 2012. Vyleťal, Albeřice.
Víkendové setkání otec a syn – 8.-10. června 2012. Martin Kubalech, Slavoňov. Pro otce s jedním dospívajícím synem od 12 let.
Víkend pro otce s dospívající dcerou – 15.-17. června 2012. M. Kocvrlichová,
M. Štula, Albeřice.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!

U
Svátek matek 2012
Datum letošního Dne matek připadlo na neděli 13. května 2012. Svátek matek
(den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den
má být oceněním odvahy a oběti mateřství.
Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta
při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli
12. května 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání
na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce
1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále.
V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal
slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí
oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.
redakce webu vira.cz
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Do kostelů vyrazí letos v noci hlavně děti
V pátek 1. června se letos opět doširoka rozevřou brány kostelů. Pořadatelé ve
stovkách kostelů od Aše až po Košice pamatují na to, že 1. června je zároveň Den
dětí. Často tedy bude program určen především jim. Na území pražské arcidiecéze
je potřeba přihlášku odeslat do 31. března.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve
kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. V pražské arcidiecézi se
i přes nepřízeň počasí potvrdil zájem lidí o tuto událost. Téměř 75 tisíc nočních
poutníků navštívilo v pražské arcidiecézi 155 kostelů z 12 různých křesťanských
církví. Jelikož letošní datum Noci kostelů je zároveň Den dětí, budou pořadatelé
v programech Noci kostelů pamatovat také na rodiny s dětmi, které se mohou těšit,
že v otevřených kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny či
prohlídky kostela. Ostatní návštěvníci budou ve stovkách otevřených kostelů moci
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom se noční poutníky bude snažit přesvědčit bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty,
komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém
zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Myšlenka
otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Touto zahraniční zkušeností
inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník
Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice. Více na www.nockostelu.cz.
Aleš Pištora, TS ČBK

U
Magickou nocí za kostelíky na Verneřicku a Benešovsku
Autobusová exkurze po téměř zaniklých znovu obnovených a někde i „v hodině
dvanácté“ zachráněných kostelích. Sraz účastníků je v pátek 1. června 2012 v 16:30
u děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Předpokládaný
návrat cca 24:00 (rozvoz do čtvrtí Ústí domluven).
Děčínští účastníci budou do autobusu přibráni v Těchlovicích, kam je možné se
pohodlně dopravit autobusovou linkou z Děčína (17:02 aut. nádraží), nebo vlakem
(18:02) a kde exkurze začne návštěvou těchlovického kostelíka. Po návštěvě posledního kostela v Jedlce, pojede autobus přes Děčín (kde vystoupí děčínští).
Trasa: Odjezd 17:00 Ústí n. L. od Fóra – kostel Stětí sv. Jana Křtitele Těchlovice – kostel sv. Anny Verneřice – Merboltice historická zvonice při bývalém kostele
sv. Kateřiny Alexandrijské – Kostel sv. Václava Malá Bukovina – kostel sv. Jana
Křtitele Horní Habartice – kostel sv. Martina Markvartice – kostel sv. Anny Jedlka
– Děčín (vystoupení děčínských účastníků) – příjezd do Ústí n. L.
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Cena Ústečtí 150 Kč, Děčínští 120 Kč. Zájemci prosím hlaste se na kontaktech:
Jiřina Bischoffiová, mobil: 722 944 947, jirina.bischoffiova@seznam.cz
o. s. Středohoří sobě, Jiří Šedivý

U
Poselství papeže Benedikta XVI.
k XXVII. Světovému dni mládeže 1. dubna 2012
Dokončení z minulého čísla ZzF

4. Radost z lásky
Drazí přátelé, radost je niterně spojena s láskou; jsou to dva neoddělitelné plody
Ducha Svatého (srov. Gal 5, 23). Láska vytváří radost a radost je formou lásky.
Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty říkala jako ohlas na Ježíšova slova „blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20, 35): „Radost je síť lásky pro zachytávání duší.
Bůh miluje toho, kdo dává s radostí. A ten, kdo dává s radostí, dává více.“ Boží
služebník Pavel VI. napsal: „V samotném Bohu všechno je radostí, protože všechno je darem“ (apoštol. exhortace Gaudete in Domino, 9. května 1975).
Při myšlence na různé oblasti vašeho života bych vám chtěl říci, že láska znamená vytrvalost, věrnost a plnění závazků, a to vše především v přátelství. Naši
přátelé očekávají, že budeme upřímní, poctiví a věrní, protože pravá láska je vytrvalá také v těžkostech a především v nich. Totéž platí i pro práci, pro studium
a služby, které vykonáváte. Věrnost a vytrvalost v dobrém vedou k radosti, i když
pokaždé nepřichází okamžitě.
Abychom vstoupili do radosti z lásky, jsme rovněž povoláni k velkorysosti.
Nemáme dávat jen minimum, ale v životě se máme nasazovat do důsledku se
zvláštní pozorností k těm nejpotřebnějším. Svět si žádá kompetentní a velkorysé
muže a ženy, kteří se dávají do služeb obecného dobra. Snažte se seriózně studovat;
rozvíjejte své talenty a už od nynějška je dávejte do služby bližnímu. Tam, kde se
nacházíte, hledejte způsob, jak přispívat ke spravedlivější a lidštější společnosti.
Kéž je celý váš život veden duchem služby, a nikoli snahou získat moc, hmotný
prospěch a peníze.
Pokud jde o velkorysost, musím se ještě zmínit o jedné specifické radosti: o takové, kterou zakoušíme, když odpovíme na povolání darovat Pánovi celý svůj život. Drazí mladí, nemějte strach, když vás Kristus volá k řeholnímu životu, do
kláštera, na misie nebo ke kněžství. Buďte si jisti, že on naplní radostí všechny, kdo
mu s touto perspektivou darují svůj život a odpovědí na jeho výzvu, aby zanechali
všechno, zůstali s ním a darovali se službě druhým s nerozděleným srdcem. Stejně
tak velká je radost, jakou vyhrazuje muži a ženě, kteří se totálně darují jeden druhému v manželství, aby vytvořili rodinu a stali se znamením Kristovy lásky k jeho
církvi.
Chtěl bych připomenout ještě třetí prvek pro vstup do radosti z lásky: dovolit ve
svých životech i v životech vašich komunit narůstat bratrskému společenství. Mezi
společenstvím a radostí existuje těsné pouto. Nikoli náhodou píše svatý Pavel své
povzbuzení v množném čísle; neobrací se na každého jednotlivě, ale říká: „Radujte
se stále v Pánu“ (Flp 4, 4). Jenom spolu, životem v bratrském společenství, může-
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me zakusit takovouto radost. Kniha Skutky apoštolů popisuje první křesťanskou
komunitu takto: „Po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností
srdce“ (Sk 2, 46). I vy se snažte o to, aby křesťanské komunity byly místy, kde se
dává přednost sdílení, pozornosti a péči jednoho o druhého.
5. Radost z obrácení

Drazí přátelé, abychom prožívali pravou radost, je rovněž třeba rozpoznávat
pokušení, která nás od ní vzdalují. Současná kultura nás často vede k tomu, abychom hledali krátkodobé cíle, vztahy a potěšení a upřednostňovali nestálost před
vytrvalostí v námaze a ve věrnosti závazkům. Sdělení, která dostáváte, vás nutí
vstupovat do logiky konzumu a předkládají vám umělé štěstí. Zkušenost nás učí, že
vlastnit neznamená mít radost; existuje mnoho lidí, kteří sice mají hojnost hmotného majetku, ale jsou často trýzněni zoufalstvím, smutkem a v životě cítí prázdnotu.
Abychom zůstávali v radosti, jsme povoláni k životu v lásce a v pravdě, k životu
v Bohu.
Boží vůle je, abychom byli šťastní. K tomu nám Pán dal pro naši cestu konkrétní návod – jeho přikázání. Jejich dodržováním nacházíme cestu života a štěstí.
I když na první pohled se mohou zdát jako soubor zákazů a téměř jako překážka
pro svobodu, meditujeme-li je pozorněji ve světle Kristova poselství, jsou souborem zásadních a cenných životních pravidel, která vedou ke šťastnému životu
uskutečňovanému podle Božího plánu. A naopak, kolikrát zjišťujeme, že budovat
něco bez Boha a ignorovat jeho vůli vede ke zklamání, ke smutku a pocitu porážky.
Zkušenost se hříchem jako odmítnutím následovat ho a jako urážkou jeho přátelství
vrhá do našeho srdce stín.
Přestože křesťanská cesta není mnohdy snadná a úsilí o věrnost Pánově lásce se
setkává s překážkami anebo při něm i padáme, Bůh nás ve svém milosrdenství neopouští, ale vždy nám nabízí možnost vrátit se k němu, smířit se s ním a zakusit radost z jeho lásky, která nám odpouští a znovu nás přijímá.
Drazí mladí, přistupujte často ke svátosti pokání a smíření! Je to svátost znovunalezené radosti. Proste Ducha Svatého o světlo, abyste vytrvalým, pokojným
a důvěryplným přistupováním k této svátosti dokázali poznávat svůj hřích a měli
schopnost prosit Boha za odpuštění. Pán vám bude stále otevírat svou náruč, bude
vás očišťovat a umožní vám vstoupit do své radosti; v nebi bude radost i kvůli jedinému hříšníku, který se obrátí (srov. Lk 15, 7).
6. Radost ve zkouškách

Nakonec však může v našem srdci zůstat otázka, zda je skutečně možné žít
v radosti i uprostřed tolika životních zkoušek, zvláště těch nejbolestnějších a nejtajemnějších, a zda následovat Pána a důvěřovat mu skutečně přináší štěstí.
Odpovědí můžou být některé zkušenosti lidí mladých jako vy, kteří právě
v Kristu našli světlo, jež bylo schopné dávat jim sílu a naději i uprostřed těch nejtěžších situací. Blahoslavený Pier Giorgio Frassati (1901-1925) zakusil ve svém
krátkém životě mnoho zkoušek; jedna z nich, která ho velmi zranila, se týkala jeho
citového života. Právě v této situaci psal své sestře: „Ptáš se mne, zda jsem radostný. Jak bych mohl nebýt? Dokud mi víra dává sílu, jsem radostný! Žádný katolík
nemůže nebýt radostný… Cíl, pro který jsme byli stvořeni, nám ukazuje cestu posetou sice mnoha ostny, ale nikoli smutnou: je to radost i uprostřed bolestí“ (Dopis
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sestře Lucianě, Turín 14. února 1925). Když ho blahoslavený Jan Pavel II. představoval jako vzor, řekl o něm: „Byl to mladík s radostí, která přitahovala, s radostí,
která překonávala všechny těžkosti jeho života“ (Projev k mladým, Turín 13. dubna
1980).
Časově blíž je nám Chiara Badano (1971-1990), nedávno prohlášená za blahoslavenou. Zakusila, jak bolest může být proměněna láskou a stát se tajemným příbytkem radosti. Ve věku 18 let, v okamžiku velkého utrpení způsobeného rakovinou, se Chiara modlila k Duchu Svatému a prosila za mladé ze svého hnutí. Prosila
Boha za své uzdravení i za to, aby osvěcoval svým Duchem všechny tyto mladé
a aby jim dával moudrost a světlo: „Byl to skutečně okamžik Boží: fyzicky jsem
velmi trpěla, ale duše zpívala“ (Dopis Chiaře Lubichové, Sassello 20. prosince
1989). Klíčem k jejímu pokoji a radosti byla naprostá důvěra v Pána a rovněž přijetí nemoci jako tajemného výrazu jeho vůle pro dobro své i všech ostatních. Často
opakovala: „Chceš-li to ty, Ježíši, chci to i já.“
Jsou to dvě jednoduchá svědectví mezi mnoha jinými, která ukazují, že autentický křesťan nikdy není zoufalý a smutný, ani při nejtvrdších zkouškách, a demonstrují, že křesťanská radost není útěkem od skutečnosti, ale nadpřirozenou silou
k tomu, abychom mohli prožívat každodenní těžkosti a čelit jim. Víme, že ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus je s námi a je vždy naším věrným přítelem. Když se
podílíme na jeho utrpení, máme účast i na jeho slávě. S ním a v něm je utrpení
proměňováno v lásku. A tam se nachází radost (srov. Kol 1, 24).
7. Svědkové radosti

Drazí přátelé, na závěr bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste se stali misionáři
radosti. Nemůžeme být šťastní, pokud nejsou šťastní i ti druzí. Radost musí být
sdílená. Jděte a vyprávějte ostatním mladým o vaší radosti, o tom, že jste nalezli ten
cenný poklad, jímž je sám Ježíš. Radost z víry si nemůžeme nechávat pro sebe; aby
v nás mohla zůstat, musíme ji dávat dál. Svatý Jan říká: „Co jsme viděli a slyšeli,
zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství… Toto píšeme, aby naše
radost byla úplná“ (1 Jan 1, 3-4).
Křesťanství je někdy zobrazováno jako způsob života, který potlačuje naši svobodu a jde proti naší touze po štěstí a radosti. To však neodpovídá pravdě! Křesťané jsou skutečně šťastní lidé, muži a ženy, protože vědí, že nikdy nejsou sami, ale
že je vždy podepírají Boží ruce! Záleží především na vás, mladých Kristových
učednících, abyste ukázali světu, že víra přináší pravé, plné a trvalé štěstí a radost.
A pokud se způsob života křesťanů někdy jeví jako unavený a plný nudy, vy jako
první svědčte o radostné a šťastné tváři víry. Evangelium je „radostná zvěst“ o tom,
že nás Bůh miluje a že každý z nás je pro něj důležitý. Ukažte světu, že tomu tak
skutečně je!
Buďte tedy nadšenými misionáři nové evangelizace! Těm, kdo trpí, a těm, kdo
hledají, přinášejte radost, kterou chce darovat Ježíš. Přinášejte ji do svých rodin, do
svých škol a univerzit, na svá pracoviště a do skupin svých přátel, tam, kde žijete.
Poznáte, že je nakažlivá. A dostanete stonásobek: radost ze spásy pro vás samotné
a z toho, že uvidíte, jak Boží milosrdenství působí v srdcích. V den vašeho definitivního setkání s Pánem vám Ježíš bude moci říct: „Služebníku dobrý a věrný, pojď
se radovat se svým pánem“ (Mt 25, 21).
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Ať vás na této cestě doprovází Panna Maria. Ona přijala Pána do sebe a zvěstovala ho v Magnificat, ve zpěvu chvály a radosti: „Velebí má duše Hospodina a můj
duch jásá v Bohu, mém spasiteli“ (Lk 1, 46-47). Maria plně odpovídala na Boží
lásku a věnovala Bohu svůj život tím, že mu pokorně a naplno sloužila. Je nazývána „Příčinou naší radosti“, protože nám dala Ježíše. Kéž vás uvede do radosti, kterou vám nikdo nebude moci odejmout!
Benedictus PP. XVI, ve Vatikánu 15. března 2012

U
„Tajemství víry!“
Když dostal nový kostel v Praze titul „Neposkvrněného Početí“, měl jsem obavy ze zneuctění tohoto tajemství pražskou lůzou. Tajemství se přece nevydává napospas ulici! Sděluje se jen vyvoleným. „Neházejte perly před svině, nedávejte
svaté věci psům!“. Toto Ježíšovo varování nazývali první křesťané „disciplina arcani“, tj. kázeň ve věci tajemství víry, zvláště pak tajemství Eucharistie, navýsost
diskrétního a delikátního. Cihlou namalovaná rybka na zdi vedla tehdy křesťany
k místu bohoslužeb. A tam, po kázání, na povel jáhna „extra omnes“ odešli všichni
dosud nepokřtění domů. Tak vážně se první křesťané drželi Ježíšova varování
uprostřed nevěřícího světa.
Jan Rybář

U
Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí
Tento rok se má na Staroměstské náměstí vrátit Mariánský sloup svržený roku
1918, jak uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Sloup byl vystaven roku 1650
po skončení třicetileté války jako poděkování Panně Marii za ochranu města před
vpádem Švédů. Jeho symbolická hodnota se historicky proměňovala i v kontrastu
k pomníku Jana Husa. Samotné svržení bylo výsledkem mnoha svárů a pokroucení
jeho původního významu.
Jan Bradna, a Karel Kavička, aktivní činitelé snažící se o obnovu Mariánského
sloupu, se k akci vyjádřili takto: „Uvědomujeme si, že nejde jen o věc organizační
a finanční, ale hlavně o věc vzájemného pochopení, odpuštění a smíru. Pevně věříme, že toto naše snažení bude nakonec korunováno úspěchem a že najdeme shodu
se všemi.“
Více informací se dočtete na: http://www.marianskysloup.cz.
Res Claritatis

U
Mariánská úcta
V prvých třech staletích byla Ježíšova matka Maria, protože „svědectví o ní
v Novém zákoně je velmi skrovné a utajené“ (O. Koch), zcela ve stínu svého syna
Ježíše Krista. Teprve od 4. stol. vystupovala jako „matka Boží“ stále více do popředí. Ekumenický koncil v Efesu (431) vyhlásil nejstarší dogma o Mariině Božím
mateřství: „Kdo nevyzná, že Emanuel je pravý Bůh a proto svatá Panna rodička
Boží, protože Slovo (viz Logos), pocházející z Boha, které se stalo tělem, porodila
v těle, ten budiž vyobcován.“ Od 3. stol. dosvědčují liturgická vyznání víry, že Mastrana 12
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ria při početí Ježíše z Ducha svatého byla panna. Tento názor vyzvedl ekumenický
koncil v Konstantinopoli (381) jako článek víry. Už časně byly ke cti Panny Marie
zasvěcovány kostely a slaveny svátky (zvěstování, narození, očišťování, smrt a nanebevzetí). Zatímco uctívání P. Marie kvetlo v klášterech odevždy, šířil se Mariin
kult v lidu teprve v pozdním středověku. Začátky modlitby růžence jako oblíbené
formy uctívání P. Marie jsou v 15. stol. Ještě silnější než na Západě byla mariánská
úcta ve východních církvích, což je vidět už v kultu ikon. I Martin Luther a jiní reformátoři chovali velkou úctu k Panně Marii jako matce Pána Ježíše. Lurdy a Fatima patří pro svá mariánská zjevení (1858, resp. 1917) ještě dnes k nejvýznamnějším poutním místům. Jako už papež Sixtus IV. a ekumenický koncil v Tridentu, byl
i papež Pius IX. přesvědčen o tom, že Maria byla uchráněna od dědičného hříchu,
a učinil tuto víru roku 1854 všeobecně závazným dogmatem. Tridentský koncil
kromě toho vyhlásil, že Panna Maria zůstala dokonce bez jakéhokoli osobního hříchu. Papež Pius XII. vyhlásil r. 1950 v konstituci: „Je Bohem zjevenou pravdou víry, že neposkvrněná, vždy panenská matka Boží Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy.“ Tentýž papež ozdobil Pannu Marii r. 1954 titulem „Královna nebe a země“. O deset let později představil papež Pavel VI. Pannu Marii na 2. vatikánském koncilu jako „Matku církve“. Přílišný
marianismus v teologii byl v poslední době vystřídán věcnou mariologií. Katoličtí
věřící jsou nakloněni od 2. vatikánského koncilu stavět božského Ježíše zcela zřetelně nad jeho lidskou matku Marii - jako kdysi v původní církvi.
http://www.iencyklopedie.cz/

U
Pokřivená úcta
dokončení z minulého čísla

Maria je někdy představována jako bytost, která se nikdy nemýlila
Můj vztah k Marii, Ježíšově matce, byl dříve zkalen romantickým kultem, který
v církvi vládl a ztrácel pomalu svůj obsah. Usouženému, stísněnému člověku, který
se namáhavě vleče pouští víry, říká jen málo představa, že Maria je královnou –
„a jakou“! Je představována jako bytost, která se nikdy nemýlila a ulicemi Nazareta
chodila s úplně jasnou představou o všech věcech, neschopná hřešit a pochybovat...
Z fanatického blouznění mnohých lidí se úplně vytratil pravdivý plodný teologický
obsah úcty k té, která není ničím menším než Boží matkou a nemá zapotřebí jiných
doporučení k tomu, abychom ji ctili. Tím nejlepším doporučením pro nás je evangelium! (Carlo Carretto: Blahoslavená, která jsi uvěřila, Cesta 1996, s. 6n)

Nemá se mluvit jen o jejích přednostech…(Podle sv. Terezie z Lisieux)
O životě Marie toho víme velmi málo. Neměly by se o ní proto říkat věci nepravděpodobné anebo to, co neznáme... Aby se mi nějaká řeč o Panně Marii líbila
a prospívala mi, je třeba, abych viděla její skutečný život, ne život předpokládaný;
a jsem si jistá, že její život musel být velice prostý. Ukazují nám ji mnohdy nepřístupnou, bylo by však třeba ukázat, že je možné ji napodobovat, zdůraznit její
ctnosti, říci, že žila z víry jako my... Je dobré mluvit o jejích přednostech, ale nemá
se mluvit jen o tom ..., jinak je to přehnané! Především je nutné, abychom ji mohli
napodobovat. Ona má raději napodobování než obdivování. A její život byl tak
strana 13
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prostý! Ať je řeč o svaté Panně sebekrásnější, musí-li člověk po celou dobu říkat:
'Ach!... Ach! ...', má toho dost. (Podle sv. Terezie z Lisieux, z knížky: Vstupuji do
života, s. 115)

Kýč a obchod
Při uctívání Marie tedy někdy dochází bohužel i k výstřelkům a zvláštnostem.
Je to politováníhodné, ale církev to nemůže nikdy zcela podchytit. Pomysleme
např. na kýč u poutních míst a na posedlost obchodem, která se lehce rozvíjí díky
masovému přílivu věřících. Z toho ale nesmíme chtít odvodit podstatu uctívání
svatých. Naštěstí se daří více a více omezovat takové nemilé doprovodné jevy.
Poutní místa jsou centry zbožnosti, útěchy a obrácení - to nebude popírat nikdo,
kdo byl někdy např. v Lurdech.

Bez přehánění a ukracování (Jan Pavel II.)
Jak papež Pavel VI., tak i papež Jan Pavel II. ve svém učení o uctívání Marie varovali před nebiblickým a netradičním přeháněním. Kárali falešné formy zbožnosti
a lehkověrnosti, jakož i povrchní sentimentalitu, která neodpovídá katolické víře.

Papež Jan Pavel II. se k tématu vyjádřil následovně:
Již samotný Ježíš své současníky vyzýval, aby se při pozorování Matky nenechali strhnout entusiasmem, neboť v Marii oceňoval především blahoslavenou, která slyší Boží slovo a zachovává je (srovnej Lk 11, 28).
Abychom porozuměli Ježíšově matce a jejímu přínosu k dílu spásy, nemá nás
vést jen náklonnost, ale především světlo Ducha. Je třeba zdůraznit, že mariánské
učení a mariánská úcta nejsou plodem sentimentality.
S ohledem na potřebu zachovávat v učení o Marii a v jejím uctívání míru a vyváženost, vybízí Koncil výslovně teology a hlasatele Božího slova, aby se zdrželi
„nesprávného přepínání“ (LG 67). Takové přepínání vychází od zastánců radikálního požadavku, aby všechna výsostná práva Kristova a veškerá charismata církve
byla systematicky vztahována také k Marii.
Naopak je nutné v mariánském učení vždy zachovávat nekonečný rozdíl, který
existuje mezi lidskou osobou Mariinou a božskou osobou Ježíšovou. Přiznávání
„maxima“ Marii se nesmí stát normou mariologie. Ta musí vždy vycházet ze svědectví zvěstování o darech, jež Bůh Panně udělil na základě jejího mimořádného
poslání.
Obdobně koncil ale vybízí teology a hlasatele aby se zdrželi „příliš úzkého hlediska“, to znamená nebezpečí ukrácení, jehož cílem je zmenšit či téměř vymazat
význam Marie v dějinách spásy.
Takových extrémních pozic se lze vždy vyvarovat s pomocí věrohodné
a opravdové věrnosti zvěstované pravdě, jak je vyjádřena v Písmu a v apoštolském
předání. (Jan Pavel II., generální audience 3. 1. 1996)
http://www.maria.cz/Marianska-ucta/Pokrivena-ucta

U
Amnesty International o christianofobii
Jakkoli nechceme nadužívat výrazu „christianofobie“, musíme přiznat, že diskriminace křesťanů ve světě stále narůstá, jak to shodně potvrzují různé instituce,
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čteme v dnes zveřejněné zprávě Anmesty International. Raport podrobně popisuje
pronásledování křesťanů v různých regionech. Za hlavního „viníka“ označuje islám. Vyznavači Krista jsou ohroženi v podstatě ve všech regionech, kde žije významnější počet muslimů. Dokonce i v zemích, které se donedávna honosily tradicí
pokojného soužití muslimů a křesťanů, získávají nyní převahu agresivní proudy islámu. Příslušníci těchto frakcí se školí v Saúdské Arábii, v Íránu a v Egyptě. Raport
Amnesty International připomíná rovněž Indii, kde křesťany ohrožuje bojovný hinduismus, jak to dosvědčily pogromy ve státě Orisa, profanace hřbitovů a vnucování
hinduistických rituálů ve školách.
Zvláštní kapitola dokumentu o christianofobii se věnuje nucené ateizaci v komunistických zemích, jako je Čína, Severní Korea, Vietnam nebo Kuba. V Zemi
středu se množí případy pronásledování křesťanů v souvislosti s prokazatelně rostoucí přitažlivostí Evangelia pro nové generace Číňanů, zejména v univerzitním
prostředí. Křesťanství je proto vnímáno jako konkurence oficiální ideologie.
Amnesty připomíná úsilí státu podřídit si všechny církve. Nejvíce se této tendenci
vzpírají katolíci. Čtyři biskupové a 40 kněží za to odpykávají tresty ve vězení.
V části věnované Vietnamu raport poznamenává, že katolíci jsou v této zemi jedinou skupinou, která má odvahu veřejně se upomínat o svá práva, což vyvolává nevoli režimu a vede k zostřování restrikcí vůči nim.
Projevy christianofobie v západním světě raport Amnesty International nezmiňuje.
Radio Vaticana

U
Zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference, a Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda Národní komise k přípravě cyrilometodějského jubilea společně zahájí 25. května 2012 v Římě Jubilejní
rok sv. Cyrila a Metoděje.
Slavnost bude probíhat ve dnech 25.-26. května 2012, především v bazilice
Santa Maria Maggiore, kde došlo k potvrzení a schválení slovanské liturgie bratří
Cyrila a Metoděje a také v chrámu sv. Klimenta, kde je sv. Cyril pohřben. Součástí
mimořádného programu bude slavnostní bohoslužba, koncert Filharmonie Bohuslava Martinů společně se souborem Hradišťan Jiřího Pavlici, který se uskuteční
rovněž v bazilice Santa Maria Maggiore. Na programu je také návštěva hrobu kardinála Berana i audience u papeže Benedikta XVI.
Cyrilometodějský jubilejní rok, slavnostně zahájený v květnu v Římě vyvrcholí
v příštím roce 2013 při 1 150. výročí příchodu svatých bratří na Moravu na posvátném Velehradě.
Na projektu se podílí Zlínský kraj, jehož zástupci se společně s vládními představiteli zúčastní slavnostního zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě.
TS ČBK, Monika Vývodová

U
· Milý Bože, děkuji ti za malého bratříčka, ale já jsem se modlila za to, abych
měla štěně.
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Chrám Božího hrobu lze navštívit on-line
Na webových stránkách františkánské kustodie ve Svaté zemi budou letos přenášeny velikonoční obřady z chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Již nyní je uživatelům internetu nabízena virtuální prohlídka tohoto chrámu.
Jedná se o první podobnou webovou prezentaci o Svaté zemi. Podle sdělení
františkánské kustodie se v budoucnosti chystá podobná prezentace dalších důležitých cílů poutníků jako je Bazilika Nasycení zástupů v Kafarnau, Getsemany, bazilika Narození Páně v Betlémě či Zvěstování v Nazaretu.
Internetové stránky jsou přístupné v italštině, angličtině, španělštině a francouzštině. Centrem stránek je oddíl věnovaný spiritualitě, který přináší texty evangelia
o Ježíšově ukřižování, uložení do hrobu a Vzkříšení. Stránky ze spisů dávných
i moderních poutníků, včetně projevů tří papežů (Pavel VI., blahoslavený Jan Pavel
II., Benedikt XVI.), pak zprostředkovává sekce Svědectví.
Další informace na: http://www.holysepulchre.custodia.org/.
TS ČBK, Zuzana Burdová

U
Mučednictví 14 pražských mučedníků
Benedikt XVI. schválil dekret Kongregace pro blahořečení a svatořečení o mučednictví 14 pražských mučedníků od Panny Marie Sněžné. Jde o Bedřicha Bachsteina a dalších 13 bratří, kteří byli bestiálním způsobem pobiti z nenávisti k víře
pražskou spodinou 15. února roku 1611. Pražští mučedníci byli bratři františkáni,
kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských národů - Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili však již nějaký čas na našem území – přišli do Prahy z Brna
a Olomouce – a ovládali téměř všichni češtinu. Za doby vpádu pasovských vojsk
do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým vojskem, na masopustní
úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti pobila. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na svých místech, až v sobotu byli
pohřbeni v křížové chodbě kláštera a později v kapli sv. Michala. Již krátce po jejich smrti začala být jejich památka pravidelně slavena různými pobožnostmi. První
kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení byl
znovu zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem a obnoven byl až po roce 1989. Po vydání tohoto dekretu již nic nestojí
v cestě jejich blahořečení. Datum beatifikace však prozatím není stanoveno.
Papež kromě toho schválil další 3 dekrety o mučednictví. Jeden se týká italského laika, Odoarda Focheriniho, který vydal svědectví víře roku 1944 v Německu.
Zbývající dekrety o mučednictví se týkají pronásledování církve ve Španělsku před
druhou světovou válkou. Jde o dva dominikánské kněze, 19 řeholníků z Kongregace Synů Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa a jednoho laika, zabitých in odium fidei na různých místech Španělska v roce 1936 a 1937.
Kongregace pro blahořečení vydala také dva dekrety o zázracích na přímluvu
dvou Božích služebníků: italského kapucína Tommaso da Olera (1563-1631) a italstrana 16
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ské řeholnice Marie Troncatti z Kongregace dcer Panny Marie Pomocnice (18831969). Ti všichni mohou být v brzké době také blahořečeni.
Kromě toho papež schválil také 12 dekretů o hrdinských ctnostech, což je první
ze dvou stupňů nutných k blahořečení. Dekrety se týkají šesti Božích služebníků
a pěti Božích služebnic různých národností. Pět jich je z Itálie, dva ze Španělska
a po jednom z Německa, Brazílie, Francie, Spojených států amerických a Kuby.
Kromě 39 budoucích blahoslavených a 12 nových Božích služebníků Svatý otec
také rozšířil liturgický kult ke cti svaté Hildegardy z Bingen na všeobecnou církev
a zapsal ji do seznamu svatých. Tato německá benediktinka z 12. století a známá
mystička byla již dříve ctěna jako světice, ačkoli neproběhl její kanonizační proces.
Benedikt XVI., který ji dneškem oficiálně zařadil do katalogu světců, jí věnoval
v roce 2010 dvě obsáhlé středeční katecheze.
RadioVaticana.cz

U
Znáš ho?
„Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a moje ovce znají mne, tak jako mě zná
Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.“ (Jan 10, 14-15)
Druhého člověka nepoznáme jen tím, že si o něm přečteme nějaké informace.
Můžeme si dotyčného vygooglit a podívat se, s kým se přátelí na facebooku. Tím
jsme ho ale ještě nepoznali...
Osobu můžeme poznat jen tak, že se s ní pokusíme navázat vztah. Je potřeba
vstoupit do osobního kontaktu, něco spolu prožít. Tajemství druhého člověka se
nám poodhalí, jen když se mu i my sami otevřeme. A opravdu hluboké poznání někoho jiného se rodí jen z dlouhodobého společenství života.
Právě k takovému vzájemnému poznávání nás Ježíš zve. Pro něj nejsme kusy,
které má nějak opečovat a jít dál. Ježíš nás ujišťuje, že mu na každém jednotlivě
záleží, že se o nás osobně zajímá.
Touží s každým, kdo mu to dovolí, navázat vztah, zve ke společenství života,
abychom mohli prožít, že nás zná, a abychom my mohli skutečně do hloubky poznat tajemství jeho osoby. On se nám otvírá.
Otevřu se mu, anebo si vystačím s tím, co si o Něm něco vygooglím?
www.vira.cz, Pavel Semela

U
Víkendové setkání OTEC a SYN
Otcové, nezapomněli jste, jaké to je být synem? Synové, chcete vědět více
o svém otci?
Přijeďte na víkendové setkání ve dnech 8.-10. června 2012 do blízkosti poutního místa Rokole. Zažijete neočekávané oživené vztahů. Na programu kromě vzájemného rozhovoru bude i společná práce, sportování, vytváření syporexových
skulptur, pro zájemce jištěné lezení po blízkých skalách a další…
Místo: Dům kněží, Slavoňov. Program, přihlášky a informace: Martin Kubalec,
martin.kubalec@gmail.com, tel.: 602 600 895. Podmínky účasti: Otec a jeden dostrana 17
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spívající syn (od 12 let). V případě naplnění kapacity mají přednost „nováčci“
a pak dříve přihlášení.

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
21. 06. 2012
20. 09. 2012
18. 10. 2012
15. 11. 2012
20. 12. 2012

Místo
Trmice
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Petr Novotný
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.

František

Příprava
Marek 7
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Vánoční besídka

U
Pro vlahé letní večery
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?
Zde je výsledek:

U
Nové zadání:

R. S.

U
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· „Poslyš, tati,“ říká roztomilá dívenka „tělesná výchova je něco úžasného. Když
chci procvičit ruční svaly, vezmu tuhle tyč na jednom konci a teď s ní pohybuji
pomalu – tak – zprava doleva…“ „To je ohromné,“ diví se otec, „jak daleko už věda dospěla! Kdyby ta tyč měla ještě na druhém konci koště, mohla bys přitom dokonce zametat podlahu.“
· Učitel položil žákům pozoruhodnou otázku: „Kdybyste mohli mít třetí oko –
na kterém místě byste ho chtěli mít nejraději?“ Po chvíli soustředěného přemýšlení
zvedne ruku jeden z chlapců: „Prosím, pane učiteli – na špičce prstu.“ „A pročpak
zrovna tam?“ „Mohl bych ho prostrčit skrz plot a dívat se na fotbal bez placení.“

U
Slavnosti a svátky
3.
7.
15.
24.
29.

6.
6.
6.
6.
6.

Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

U
Významné dny
1.
5.
26.

6. Mezinárodní den dětí
6. Světový den životního prostředí
6. Mezinárodní den boje proti narkomanii

U
Výroční dny biskupů
1.
6.
21.
22.
23.

6.
6.
6.
6.
6.

26.

6.

27.

6.

28.
29.

6.
6.

Kard. Vlk
Mons. Duka
Mons. Paďour
Mons. Duka
Kard. Vlk
Mons. Graubner
Mons. Herbst
Mons. Baxant
Mons. Kajnek
Mons. Malý
Mons. Posád
Mons. Cikrle
Mons. Radkovský
Mons. Posád
Mons. Esterka
Mons. Posád

převzetí arcidiecéze (1991)
jmenován biskupem (1998)
kněžské svěcení (1975)
kněžské svěcení (1970)
kněžské svěcení (1968)
kněžské svěcení (1973)
kněžské svěcení (1973)
kněžské svěcení (1973)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1977) - 35. výročí
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1970)
narození (1953)
svátek
svátek
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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 24. 06. 2012, před 1. nedělí v červenci ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)

strana 20

Zprávy z farnosti 06/2012, ročník XVII.

