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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.

ČERVENEC
1.
2.
3.

Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově.
Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě
k Bohu.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Ještě k Doubici
Na základě článku o pouti v Doubici se našlo několik lidí, kteří chtěli vědět, kdo
se podílel na tak krásné práci. Pro jejich informaci dodáváme: Využití hřbitovní
kaple na svatyňku Panny Marie schönstattské měla nápad paní Mgr. Soňa Šenková.
Na její nápad posléze přistoupil i Otec František. Přivezl ze Schoenstattu posvěcený obraz P. M. MTA a chtěl jej pověsit na vymalovaný oltář na stěně. To se ale nelíbilo mistru malíři a nabídl se, že oltář postaví. Tím umělcem je pan Daniel Kyler.
Pustil se do práce s vervou, sháněl všechny věci, točené sloupky dokonce nechal
dělat u mistra truhláře někde na Moravě. Onen mistr nakonec udělal sloupky zadarmo pro Pannu Marii. Kameny v ramenech kříže sehnal pan Kyler v Novém Boru, kámen v Božím oku je polodrahokam „růženín“. V malém křížku jsou pravé
české granáty od M. Neubertové. Nádherná výšivka, která zdobí obětní stůl, je práce paní Černé. O dokončení a úpravu celé svatyňky se zasloužil pan Pepa Dušánek,
který to několikrát uklidil, vymaloval a vše vyčistil. Pomáhali mu Mařenka Jirásková i Otec František. A to vše jsme udělali s Boží pomocí pro naši Maminku,
Pannu Marii třikrát podivuhodnou, Královnu schönstattskou.
MNb.

.
Noc kostelů 2012
Letos se nám naskytla příležitost, navštívit hned několik kostelu v oblasti, ve
které řádila zvůle minulého režimu zvlášť brutálně. Však taky mnohá památka jejich přičiněním vzala za své, a to až do základů. Přesto se jim nepodařilo zničit
v dané době zcela všechno - nebylo k dispozici tolik peněz kolik by bylo bývalo
třeba. Naštěstí pro kostely přeživší…
Díky MAS Labské skály a dalším byl zorganizován autobusový zájezd, kdy jsme
měli možnost navštívit celkem sedm zajímavých míst: Těchlovice, Verneřice, Merboltice, Malou Bukovinu, Markvartice, Horní Habartice a Jedlku. Zájem byl tak
veliký, že se naplnili dva velké autobusy! Abychom vše dobře zvládli při tak velikém počtu účastníků, tak jel každý autobus jiným směrem proti sobě. Sraz byl
v Těchlovicích a pak my „děčínští“ jeli na Verneřice, „ústečtí“ začínali Jedlou.
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Nemá cenu se více rozepisovat. Jen mohu konstatovat, že kdo se přihlásil, tak
nelitoval. Dostal se do míst, kam nejspíš nikdy nezavítal. Mohl obdivovat nadšení
lidí, kteří kostelíky nejen opravují, ale mnohdy budují z rozvalin. O to více pak vynikla záře již těch obnovených! Jen kdyby se v podobném duchu dařilo i po stránce
duchovní. Náš hezký kraj by to tolik potřeboval!
R. S.

.
Tichý víkend
V KT jsou různá pozvání na exercicie, na duchovní obnovy. A jiná různá setkání křesťanů s Pánem Ježíšem, Pannou Marií a Bohem Otcem.
Naše schönstattské maminky si vybraly duchovní obnovu na 3 dny v Rokoli.
Jely jsme v pátek odpoledne, protože sraz byl v 18 hodin. Byly jsme ubytovány
v Poutním domě v Rokoli. Bylo nás celkem 23 maminek z celých Čech. Po večeři
jsme se shromáždily ve velké místnosti před jídelnou a udělaly jsme tzv. kolečko.
Představily jsme se, odkud jsme a jak je v naší farnosti vedena úcta k P. M. MTA.
Přišel mezi nás také Páter Rousek, který nám mohl poskytnou také svátost smíření
a byl s námi až do sobotního odpoledne. Asi o půl deváté večer jsme se vypravily
do Svatyňky Betlém, kterou nám sestra Václava přišla otevřít. Tam jsme se zúčastnily mše svaté za doprovodu kytar a zpěvu. Mše svatá trvala od 9 do 10 hodin
v noci. Když jsme se vydaly na cestu zpět byly jsme uchváceny nádhernou noční
oblohou se spoustou hvězd a zářícím Měsícem. Všechny ještě plny modliteb a eucharistie jsme musely opět vzdát Bohu díky za nádheru, kterou stvořily jeho ruce.
V sobotu po snídani jsme se sešly ve velkém sále, kde jsme se věnovaly našemu
životu v rukou Pána Ježíše, jeho maminky Panny Marie a Boha Otce. Celý výklad
vedla paní Jitka Crhová ze Zlína. Měla vše velmi dobře připravené. A zároveň měla
i promítání z počítače. Její projev byl velmi spontánní a dobře jsme všemu rozuměly. Po obědě jsme dostaly pokyn k tichému rozjímání. Kdo chtěl mohl zůstat na
pokoji, kdo chtěl mohl jít rozjímat ven. Asi v 17 hodin jsme se opět sešly a diskutovaly o věcech, které nás zajímaly. Pak byla večeře a po té jsme se vypravily na
adoraci do Svatyňky Betlém. Tam jsme opět zpívaly, modlily se a rozmýšlely nad
vším, co jsme slyšely. Asi za hodinu jsme opět šly zpět, kde se ještě sedělo a povídalo.
V neděli ráno jsme šly na mši svatou, která byla v kapli Mariiných sester v provinčním domě. Když jsme se vrátily, některé účastnice přivezly ukázat svoje práce,
kterými se buď živí, anebo je dělají pro radost a své bližní. Po obědě jsme po sobě
uklidily pokoje, vytřely chodby a sbalily jsme se k odjezdu. Tichý víkend byl pro
nás odpočinutím od běžné domácí práce a starostí, modlily jsme se za své blízké, za
obec a také na dobrý úmysl, i ke cti Boha Otce všemohoucího, jeho syna našeho
Pána Ježíše Krista, který s ním žije v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
A protože jsme byli v Rokoli, tak také naše modlitby patřily naší dobré Panně Marii
MTA, Vítězné Královně Schönstattské. Tichý víkend byl opravdu tichý, modlitební
a zbožný.
MNb.

.
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Křižanov 2012
Krize jako nový začátek byl název chlapského setkání, konaného v době 24. 27. května v přírodě na okraji Křižanova. Přednášejícími byli: Prof. Mgr. Miroslav
Bárta, Dr. Archeolog, vedoucí archeologické expedice v Egyptě, název přednášky:
Kolapsy včera, dnes a zítra; Ing. Milan Bubeníček. Finanční analytik, poradce
švýcarské banky, název přednášky: Jak nás uživí virtuální ekonomika? Virtuálně!; Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Profesor filosofie a antropologie na UK, název
přednášky: Krize rodiny; Mgr. ThLic. P. Petr Glogar, OCD. kněz, provinciál řádu
Bosých Karmelitánů, rodinný terapeut, název přednášky: Krize spirituality.
Kolaps společnosti

Vývoj společnosti od velké a neudržitelné složitosti k udržitelné jednoduchosti.
Kolaps je provázen jevem: Krize společnosti. Zkoumáním starověkých civilizaci
lze odvodit vlivy:
a/ Vnitřní
– Narůst mandatorních výdajů. Řízení státu (společnosti) spotřebovává většinu
produkovaných hodnot.
– Pokles produkce a výrobních kapacit. Většina jedinců si vydělává na život službami jeden pro druhého.
– Vláda oligarchie. Vláda výlučné skupiny společnosti.
– Dědičnost úřadů. Uschopnění vstupu do úřadu na základě jiných kriterií než
schopnost úřad vykonávat.
– Nelegitimnost státního aparátu. Vyplývá z oligarchie a dědičnosti.
– Manipulace s informacemi. Zatajování nebo zkreslování zpráv o situaci ve společnosti.
– Propaganda. Většinou adorace vládnoucí moci, také převedení pozornosti na domnělého nebo skutečného vnějšího nepřítele.
b) Vnější
– Masivní migrace obyvatel.
– Změna přírodních nebo klimatických podmínek.
– Přírodní katastrofa.
Kolaps jako fenomén náhlého přerodu rozvinuté společnosti. Dá se vysledovat
v průběhu celých dějin civilizace, např. Egypt třikrát. Dohromady cca 3tis. let, pád
říše je vždy náhlý, po tom cca 200 let do ustanovení nového řádu. Podle historických zkušeností nelze kolapsu zabránit, lze jej pouze částečně oddálit zavedením
změn a pravidel, ale nikdo nezavede tak drastická pravidla, aby zničil sám sebe,
proto jde pouze o kosmetické úpravy. Kolaps nelze předvídat. Jeho startérem může
být drobnost, přírodní katastrofa a podobně. Startér přichází z vnějšího podnětu.
Ekonomika křivého zrcadla

Je to ekonomika, která je prezentována, zkoumána a hodnocena souborem nepravdivých nebo zkreslených ukazatelů. Taková ekonomika dnes funguje v rozvinutých zemích světa. Společnost, která je postavena na těchto ekonomických základech je nefunkční. Jak k tomu dochází:
1) Společnost je postavena a posuzována pouze podle ekonomických ukazatelů.
2) Ekonomiku státu ovládá stát spolu s bankovním sektorem.
strana 4
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3) Bankovní sektor ovládá trh za pomoci vlivu centrální banky.
4) Aby nevznikaly krize a výkyvy ve společnosti, centrální banka, podporovaná
statním aparátem jako svým největším klientem reguluje trh a peněžnictví.
5) Vlivem regulací vznikají pokřivené ukazatele a výstupy. To zapříčiňuje špatné
rozhodování pro velké soukromé investice, investice statní zprávy a investice drobného trhu jednotlivců.
6) Vlivem špatných rozhodnutí společnost upadá do krize.
7) Statní banka reaguje na krizi větší mírou regulaci, tím jsou více zkreslené výstupy a cyklus je uzavřen…
Funkce centrální banky
– Stabilita měny.
– Stabilita finančního sektoru.
– Stabilita ekonomiky.
První C.B. v USA roku 1903, poté vznikají ve všech průmyslových zemích. EU
má vlastni C.B. Po zavedení centrální banky jako zastřešující instituce se banky
vymkly kontrole trhu:
– C.B. má moc určit hodnotu měny. Určuje závazně pro banky hodnotu úroku z peněz.
– C.B. má moc „ředit“ hodnotu měny. Je oprávněna podle uvážení „tisknout“ peníze.
– C.B. přerozděluje peníze. Přednostně bankovnímu sektoru (sama sobě).
– C.B. se podílí z finančního hlediska na státní moci. Doporučuje rozhodnutí, která
budou podporovat její zájem (což je její původní úkol). Jsou to také opatření protitržní a často korupční povahy:
– Proti-tržní opatřeni.
– Trh je pro potřeby stability velmi nestabilní. Zavedeny opatřeni proti-tržní povahy.
– Aby bylo možno řídit hodnotu měny. Znehodnocování měny (odtrženi měny od
zlatých rezerv).
– Kooperace se statni moci:
– Stát podporuje a hájí rozhodnuti C.B., i když jsou zjevně nesmyslná.
– C.B. drží státní finance pod kontrolou pro potřeby statní moci.
– Korupce statni moci:
– Není reálna kontrola nad bankovním sektorem.
– Vzniká zločinné jednání (okrádaní občanů státu), které je potvrzeno statní mocí
ve jménu stability a rozvoje ekonomiky…
– Vzniká feudálně – komunistický aparát státní moci.
Dopady tohoto na společnost:
a) Ekonomické
– Pokřivený růst ekonomiky.
– Jednu třetinu produkce státu spotřebovává finanční sektor.
– Výstupy nadhodnocuji růst a nebo jej vyjadřují pouze z některých ukazatelů, které jsou příznivé pro statni moc a finančnictví.
– Deformace struktury ekonomiky.
– Vlivem opatření a špatných rozhodnutí jsou pokřivené výstupy, ze kterých se trh

Zprávy z farnosti 07/2012, ročník XVII.

strana 5

Dìèín

-

Podmokly

rozhoduje o investicích.
– Přesměrování zdrojů z výrobních na služby (40% veškeré výroby světa je v rukou
Činy).
– Paradoxní nestabilita ekonomiky.
– Trh stale hledá cestičky, jak se prosadit,
– ale C.B. a finanční sektor vydává další opatření proti narušení domněle stability.
– Místo vyváženosti nebo dynamické stability ekonomiky vzniká permanentní nestabilita.
b) Sociální, politické, morální, civilizační
– Kodifikace vzorů.
– Vzorem je vlastní prospěch bez ohledu na cokoli.
– Kdo je schopen „vydělat“ na chybách systému, stává se hrdinou.
– Modely ekonomického jednání se přenášejí do společenského chováni.
– Bezohlednost při jednáni.
– Je správné zatajováni nevhodných fakt.
– Neschopnost dlouhodobého plánovaní.
– Ovlivňování nakládání se zdroji.
– Neomezené čerpáni zdrojů.
– Není potřeba tvorby nových zdrojů.
– Není potřeba hledat efektivnost využití zdrojů.
Z toho vzniká model společnosti
– Nesmyslný narůst mandatorních výdajů. Řízení státu spotřebovává většinu produkovaných hodnot.
– Pokles produkce a výrobních kapacit. Většina občanů si vydělává na život službami jeden pro druhého.
– Vláda oligarchie. Vláda výlučné skupiny společnosti.
– Dědičnost úřadů. Uschopnění vstupu do úřadu na základě jiných kriterií než je
schopnost úřad vykonávat.
– Nelegitimnost státního aparátu. Vyplývá z oligarchie a dědičnosti.
– Manipulace s informacemi. Zatajování nebo zkreslování zprav o situaci ve společnosti.
– Propaganda. Většinou adorace vládnoucí moci, také převedení pozornosti na domnělého nebo skutečného vnějšího nepřítele.
… a máme zde KOLAPS společnosti.
Opatření:
a) v měřítku státu
– Návrat k trhu.
– Odstranění regulací.
– Pro všechny stejná pravidla i povinnosti i postihy.
– Zrušení centrálních bank.
– Návrat k plnohodnotné měně. Peníze mají takovou hodnotu, jakou stát může garantovat svými zlatými (stříbrnými) rezervami.
b) v osobním měřítku:
– Osobní odpovědnost jednotlivce.
– Společenská a politická angažovanost občana.
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– Lokální politika na úrovni obecné i komunitní.
– Nebát se měnit „malé“ věci.
– Budování nabouraných vztahů v rodině a mezi přáteli. Obnova vzájemné důvěry.
příště druhá polovina :-D

podle poznámek T. K. vybral R. S.

.
Biřmování v Děčíně
Desátý červen 2012 byl pro naší farnost velmi slavnostním dnem. Do našeho
kostela sv. Františka v Podmoklech přijel Otec biskup Mons. Jan Baxant, aby udělil
svátost biřmování dvanácti biřmovancům. Celá slavnost se nesla ve svátečním duchu. Otec biskup v úvodu vyzdvihl, jak si váží toho, že se u nás tolik lidí rozhodlo
přijmout svátost Ducha svatého. Vždyť s Duchem svatým se nám vše klidněji dělá,
s jeho pomocí jsme sjednoceni v našem Bohu Otci i Pánu Ježíši. Mše svatá byla
slavnostní s okuřováním a před svatým přijímáním udělil Otec biskup svátost biřmování. Během mše i během udělování svátosti zpíval děčínský chrámový sbor
pod vedením MUDr. Kozlíka a také lidé v kostele si s chutí zazpívali.
Po mši svaté předala Petra Kylerová Otci biskupovi kytici s poděkováním a Karel Koutný předal kytici Otci Františkovi za dobré vedení a přípravu všech k biřmování. Po mši svaté byl Otec biskup a biřmovanci s kmotry pozvaní na „malé“
občerstvení. Jak řekl Otec biskup v kostele, „Když jsme zváni na malé občerstvení,
tak určitě bude veliké“. A taky ano. Na faře se stoly prohýbaly pod spoustou dobrot
sladkých, slaných i masitých a nechyběla ani káva a čaj. Strávili jsme s Otcem biskupem krásné chvíle v družném hovoru a děkovali jsme mu, že přijel. Řekl, že si
pamatuje na velkou slávu, když zde byl naposledy v roce 2009 na pouti k sv. Františkovi a že je opět rád mezi námi. Když byli otcové odvoláni na oběd, osazenstvo
se po několika minutách také rozešlo s pocitem, že jsou blíže Bohu všemohoucímu.
MNb.

.
Pouť do Rokole
Dne 19. června 2012 to bylo 15 let, kdy byla posvěcena svatyňka Betlém Panny
Marie schönstattské v Rokoli ve východních Čechách. Ten den byla pouť k naší
milé P. M. MTA.
Jely jsme autem, neboť nebylo možno sehnat autobus. Na velké louce u svatyňky Betlém bylo vše opět připraveno k poutní mši svaté. Hlavním celebrantem byl
královéhradecký Otec biskup Jan Vokál, kterému Přisluhoval Mgr. P. Peter Wolf
z Německa. Mše svatá byla doprovázena lidovým zpěvem a také zpěvem vokální
skupiny. Otec Biskup Mons. Vokál měl velmi pěknou promluvu o Boží milosti
a úctě k Panně Marii třikrát podivuhodné. Mše svatá trvala do 11 hodin. Po mši
bylo za provinčním domem občerstvení, spousta koláčů, buchtiček, dortů a různých
zákusků a také káva a čaj. V půl jedné bylo setkání všech putovních svatyněk
a byly rozdány 3 nové svatyňky. Také jsme byli seznámeni s tím, že ústředí
v Schönstattu povolilo zhotovení kopií putovní svatyňky dle svatyňky pana Pozzo-
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bona. Tato svatyňka dorazila do Německa 5. května 2012, kde byla posvěcena
a sestry, které byly tou dobou v Schönstattě, jí 18. května 2012 přivezly na pouť do
Rokole. Takže i my máme takovou svatyňku, jako je ta, která cestuje po Evropě.
Česká svatyňka bude cestovat po vlastech českých a moravských, podle toho, kdo
si o mí požádá.
Ve 13 hodin měl ještě přednášku Mgr. Peter Wolf na téma: Svatyňka – Pramen
života.
Opět nám v Rokoli bylo moc krásně a posilněni Duchem svatým jsme okolo
šestnácté hodiny odjížděli domů.
MNb.

.
Posvícení u Andělů strážných v Prostředním Žlebu

V neděli 24. června 2012 se sešli v Prostředním Žlebu u kaple sv. Andělů strážných poutníci a místní obyvatelé na slavnosti, kterou v obci pamatuje jen málokdo.
Po desítkách let se zde totiž konalo posvícení, jehož přípravy se ujalo Občanské
sdružení pro obnovu kaple Andělů strážných v Prostředním Žlebu. Od posvěcení
kaple uplynulo letos sto pět let. 16. června 1907 jí posvětil P. Karl Gröschel, předchůdce našeho P. Františka v úřadě faráře v Podmoklech, reso. Rozbělesích. Slavnost zahájil bohoslužbou slova právě P. František. Po té následovalo vystoupení
chrámového sboru z Děčína, který vede sbormistr a zároveň předseda prostřednožlebského spolku MUDr. Pavel Kozlík, a jeho partnerského sboru z Pirny od
sv. Kunigundy pod vedením sbormistra Thomase Manze. O pořádném posvícení
nemohly chybět ani posvícenské koláče, jejichž výrobu zadali pořadatelé vyhlášenému podmokelskému pekařství U Kučerů. Občanské sdružení se o kapli v Prostrana 8
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středním Žlebu stará od roku 2010. Díky darům a pomoci řady dobrodinců se daří
postupně zchátralou stavbu dávat do pořádku a vracet jí její původní smysl a lesk.
Všem, kteří pomohli při posvícení a při dosavadních opravách, patří upřímné Pán
Bůh zaplať.
Otto Chmelík

.
Zapomenutá jména Boží
Jak rychle roste věda a technika! Leč – jak rychle roste hrubost a vulgarita!
Mírnost, vlídnost, něžnost jsou vzácností. My křesťané však máme štěstí. Nás zušlechťuje Kristus. Jeho Duch zapůsobil na učedníky víc než jeho tělesná přítomnost. Proto musel odejít. Jeho Duch dává šlechetnost. Bůh nemá něhu, lásku a radost. On JE Něha, Láska, Radost! To jsou jména třetí božské Osoby. Tím vrcholí
Bůh. Tím vrcholí křesťan. Vše dobré vrcholí radostí. „Vejdi v radost svého Pána!“
– uslyší věrný služebník. Letnice jsou svátkem radosti. Na počátku církve objal
biskup po udělení svátosti Ducha biřmovance a políbil ho. Později už to nešlo, a tak
ho pohladil. Časem se v církvi na něhu zapomnělo a byl z toho políček. Kéž nám
Duch vrátí, co nám chybí!
Jan Rybář

U
Okénko do knihovny

&

autor:
P. Gabriel Hevenesi SJ
název:
Jiskry sv. Ignáce
z obsahu:

Autorem této knihy je P. Gabriel Hevenesi SJ. Narodil se 24. března 1656 ve
Vásárosmiske (v dnešním Maďarsku). Do tehdejší rakouské provincie Tovaryšstva
Ježíšova vstoupil dne 23. října 1671. Vyučoval postupně gramatiku, humanitní
předměty, rétoriku, polemiku, filozofii a morální teologii. Jako novicmistr působil
11 let. Byl děkanem trnavské univerzity, rektorem vídeňského kolégia, ředitelem
Pazmánea ve Vídni, rakouským provinciálem. Zemřel jako superior domu profesů
ve Vídni dne 11. března 1715. Napsal celkem 34 knih. Jsou to díla nejen filozofická
a teologická, ale i historická, astronomická a geografická. dále je to několik životopisů svatých, např. sv. Františka Xaverského, Aloise z Gonzagy, Stanislava Kostky
a knihy o Panně Marii a o andělech. Pro vlastní potřebu si posbíral z různých životopisů sv. Ignáce, z jeho duchovních cvičení a dopisů řadu citátů, které pak rozvrhl
na jednotlivé dny v roce a přidal k nim své reflexe. Tak vznikla tato kniha, kterou
později vydal tiskem pro širší veřejnost.
Z knihy:
27. června: „Nejkratší a téměř jedinou cestou k svatosti je mít v ošklivosti
všechno, co svět miluje a čím se horlivě zabývá.“ Stížnost starého římského filozofa je i dnešní stížností ctnosti: příčinou všeho zla je to, že se řídíme podle příkladů
a ne podle svého rozumu. Žijeme tak, jak to vidíme kolem sebe. Ten, kdo usiluje
o dokonalost, se nedívá, kam se ženou ostatní, nýbrž kam má jít, tam jde; jen ten je

&
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zkušeným kormidelníkem, který dokáže plout i proti proudu. Nechoď si pro rozum
k davu a nemysli si, že musíš hned dělat, co chce veřejné mínění, jako by přestávalo být špatným to, co se snaží ospravedlnit příklady tolika lidí. Nehleď na počet
mínění, nýbrž na jejich hodnotu. Cizí chyby ať jsou pro tebe výstrahou, ne pobídkou k následování. Kdo se bojí odlišit se od špatných lidí, stává se sám špatným.
Takových je málo, vlastně jenom Boží Syn, jehož příklad může sloužit za vzor pro
správný život.
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 ze 4. zasedání Farní rady ze dne 17. června 2012
Farní rada se sešla v neděli 17. června. O čem farní rada
jednala?
· Grilování
V neděli 24. června 2012 mělo proběhnout grilování na faře. Protože se ve stejné době konalo posvícení v Prostředním
Žlebu, grilování odpadlo. Akce se uskuteční v náhradním termínu po prázdninách.

·

Snídaně na faře

V neděli 3. června 2012 se konala společná snídaně na faře. Je škoda, že přišla
jen hrstka lidí. Myšlenkou snídaně je probudit v lidech zájem o vzájemné sbližování a poznávání se.
Protože ne všichni mohou na snídani něco upéci nebo připravit, bude se při snídani vybírat dobrovolný příspěvek. Peníze bychom pak použili k nákupu občerstvení na další snídaně.

·

Malování na faře

Je potřeba vymalovat společné prostory na faře. Jedná se o chodby a dvě místnosti v přízemí. Malování proběhne pravděpodobně v září, promyslete si prosím,
jestli byste mohli pomoci. Každý dobrovolník je vítán.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 9. září 2012 v 18:45 (po
večerní mši svaté).

U
Zdalipak se obracíme na farní radu se svými dobrými nápady? Určitě uvítá každý dobře míněný nápad jak naši farnosti pomoci se stát opravdu svěží, kde se budeme všichni dobře cítit a budeme se vzájemně podporovat…
strana 10
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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

5 044 Kč
0 Kč

1 171 Kč
0 Kč

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

Součet

39 286 Kč

7 659 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.
Rok 2012
1. července
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 Máte informace, pořádáte něco? – Pokud opravdu víte o něčem, co se

v našich farnostech bude konat, co se připravuje, dejte to prosím včas vědět.
V tomto směru již nejsem schopný nadále dohledávat a pídit se. Přešel jsem na
nový způsob práce: nic nedošlo = nic zde není J. (R.S.)
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Tisková zpráva k setkání Antiochie po dvaceti letech
V sobotu 1. září 2012 se ve Vranově nad Dyjí uskuteční setkání účastníků a příznivců Antiochie po dvaceti letech. Na programu je v 10:00 mše svatá v kostele
Panny Marie Nanebevzaté, sdílení zkušeností z minulých ročníků, malé občerstvení, přednášky s názvem ,,Výzvy k nové evangelizaci“ a vše bude zakončeno mariánskými nešporami v 16:00 odpoledne.
Projekt s názvem Antiochia vznikl před dvaceti lety v teologickém konviktu
v Litoměřicích, kde se ke kněžství v nultém ročníku připravovali budoucí bohoslovci. Poprvé se Antiochia konala v roce 1992 ve Vysokých Žibřidovicích pod
Králickým Sněžníkem. Od té doby se tato prázdninová akce pro mládež uskutečnila
už v mnoha českých a moravských farnostech a zúčastnilo se jí stovky mladých
křesťanů. Ti se po čtrnáctidenních turnusech celé prázdniny střídají ve farnosti
a věnují se intenzívní spolupráci s místními obyvateli. Vytvářejí programy pro děti
a mládež, pomáhají starším lidem, nabízejí kulturní a sportovní programy a společně se za farnost modlí. Vzniká tak mnoho přátelství, která pokračují i po skončení
této prázdninové aktivity. Antiochia je přínosná jak pro mladé, kteří se jí účastní,
tak pro farnost, ve které se koná. Mladí se naučí dělat něco dobrého pro druhé
a farnost zase prožije zpestření často všedního života a novou zkušenost s mladými
věřícími. Letošní setkání po dvaceti letech je důvodem k děkování, bilancování
a také pohledu do budoucna.
P. Marek Dunda

U
· Hlásí se krasobruslařka do lední revue. „A co umíte?“ ptá se jí manažer.
„Umím dělat osmičky.“ „Ale to je přece nejjednodušší figura!“ „Myslím, že své
mínění změníte, až to uvidíte dělat mě!“ „Opravdu?“ „Skutečně! Já totiž dělám levou nohou trojku a pravou pětku.“
strana 12
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Pro volné chvíle
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?

Zde je výsledek:

Nové zadání:

U

· Zeptá se Róznbaum rabína: „Rabbi, jednu věc nechápu. Když poprosím o něco
chudáka, ochotně mi pomůže, jak jen může. Když ale přijdu za boháčem, ani se na
mě nepodívá. Jak je něco takového vůbec možné?“ „Rád jim to vysvětlím, Róznbaum,“ odpoví mu rabín. „Popojdou sem k oknu a kouknou se ven. Co tam viděj?“
„No, po chodníku jde nějaká paní s dětmi a támhle jede náklaďák s pivem,“ odpovídá Róznbaum. „Tak a teď se podívaj tady do zrcadla,“ vyzve ho rabín, „Co tam
viděj?“ Róznbaum se diví: „Co bych tam měl vidět? Přece sebe!“ „No, viděj,“ vysvětluje mu rabín, „a v životě je to přesně tak. Okno je ze skla a zrcadlo je také ze
skla, jenže stačí jen trocha stříbra – a hned viděj jenom sebe!“
· „Mami, proč si se mnou nechceš hrát?“ ptá se Anička. „Protože nemám čas.“
„A proč nemáš čas?“ „Protože pracuji.“ „A proč pracuješ?“ „Abych vydělala peníze.“ „A proč vyděláváš peníze?“ „Abys měla co jíst.“ Malá pauza: „Já nemám
hlad!“
strana 13
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Přehled doporučených akcí chlapů a rodin
30. 06. - 07. 07.
01. 07. - 08. 07.
14. 07. - 21. 07.
21. 07. - 28. 07.
30. 07. - 06. 08.
11. 08. - 18. 08.
07. 09. - 09. 09.

Hudební tábor rodin
Albeřice
Letní kurz Manželských setkání
Kroměříž
Tábor rodin Krkonoše
Albeřice
Týdenní letní kurs Manželských setkání
Litomyšl
Tábor rodin Krkonoše
Albeřice
Tábor rodin Spálovský mlýn
Spálovský mlýn
Synové IV
na téma „rytířskost civilizace a rozdíly v myšlení mužů a žen.“
15. 09. v 10:00 Diecézní pouť rodin
Bohosudov
21. 09. - 23. 09. Víkend pro otce s dospívajícím synem I
Běleč nad Orlicí
aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

U
Zvláštní pozornost prosím věnujte následujícím akcím
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
20. 09. 2012
18. 10. 2012
15. 11. 2012
20. 12. 2012

strana 14

Místo
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.

František

Příprava
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Vánoční besídka
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· Rabín a kněz společně přecházejí ulici, když tu se nečekaně zpozarohu vyřítí
auto a oba porazí. Kněz vyskočí na nohy a pokřižuje se na poděkování za to, že se
nic vážného nestalo. Stejně tak se posbírá i rabín a pak se také pokřižuje. Kněz se
ho užasle zeptá, co mělo znamenat to gesto křesťanské zbožnosti. Rabín to uvede
na pravou míru: „Já že jsem se pokřižoval? Ach ne, jen jsem se přesvědčil, že mám
všechno na místě: brýle, doklady, peněženku, hodinky…“

U
Duch svatý není nějaká ´energie´
Ježíš nás zve: „Kdo žízní, ať přijde ke mně!“
Co to znamená, když biblický prorok Ezechiel předpovídá, že nám Bůh dá nové
srdce a nového ducha? „Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce
z masa.“ (Ez 36, 26b). Bůh nám odebere postupně všechno, co dávalo našemu srdci
ztvrdnout, a dá nám podíl na svém srdci, srdci plném lásky, dobroty a pokory. Dá
nám svého Ducha, Ducha lásky, Ducha svatého. Proto Ježíš volá: „Kdo žízní, ať
přijde ke mně!“ (Jan 7, 37). Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním.
Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého,
tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.

Vztah s Kristem proměňuje život
Nejdůležitější okamžik mého života je proto ten, kdy jsem položil svou hlavu
na Ježíšovo srdce. Kdy se Ježíš pro mne stal tím prvním v mém životě, kdy jsem
přijal pozvání být jeho přítelem a vstoupil jsem do důvěrného vztahu s ním. Takový
vztah s Kristem proměňuje život, tam dojde k přeskočení jiskry mezi námi, tam
teprve začíná tryskat Duch svatý. Někdy musíme zakusit i neúspěch, nezdar, musíme narazit na strop svých možností, abychom pochopili, že potřebujeme přítomnost Boha ve svém životě více než kyslík, který dýcháme.
z knihy Hledám tvou tvář od Vojtěcha Kodeta

U
Slavnosti a svátky
3.
5.
11.
23.
25.

7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

U
Výroční dny biskupů
1.
5.
10.

7. Mons. Hrdlička
7. Mons. Esterka
7. Mons. Radkovský

kněžské svěcení (1972) – 40. výročí
jmenován tit. biskupem (1999)
převzetí diecéze (1993)
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Hezké zážitky o prázdninách a dovolených!
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 29. 07. 2012, před 1. neděli v srpnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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