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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.

SRPEN
1.
2.
3.

Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti.
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve
všech končinách světa.
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pouť k Panně Marii Karmelské
V sobotu 21. července jsme jako každoročně vyjeli na pouť na Sněžník ke kapli
Panny Marie Karmelské, jejíž svátek 16. byl. Čtyři poutníci přijeli na kole, tři
v autě s P. Františkem. V Děčíně bylo teplo, ale nebe se začalo zatahovat mraky.
Když jsme nahoře vystoupili, začal foukat chladný vítr. Před kaplí jsme zazpívali
Panně Marii, poslechli si texty z Písma Svatého a promluvu otce Františka. Přirovnal nás k malému mráčku, který vystupoval z moře, jak jsme před tím četli o proroku Eliáši na hoře Karmel. Panna Maria byla nepatrná dívka, ale Pán Bůh na ní vykonal veliké věci. Tak také my se máme snažit poznat vůli Boží pro nás a splnit poslání, které od Boha máme. Pomodlili jsme se následující přímluvy:
· Slyšet hlas Boží ve svém životě, nauč nás, Maria!
· Odpovídat na něj s ochotou a pokorou, nauč nás, Maria!
· Dávat přednost Boží vůli před svou vlastní, nauč nás, Maria!
· Nebát se obětí ani obtíží, nauč nás, Maria!
· Pevně důvěřovat Božímu vedení i tehdy, když neznáme budoucnost, nauč nás, Maria!
· Být stále připraveni k pomoci těm, kdo ji potřebují, nauč nás, Maria!
· Dotýkat se břemen našich bližních, nauč nás, Maria!
· Setkávat se s bližními v duchu a v pravdě, v radosti z víry, nauč nás, Maria!
· Přijímat a ctít život nenarozených dětí, nauč nás, Maria!
· Zakoušet štěstí, které pramení z pokory a živé víry, nauč nás, Maria!
· Umět v modlitbě velebit Pána a jásat v Bohu, svém Spasiteli, nauč nás, Maria!
Potom jsme za zpěvu mariánské písně putovali ke druhé kapličce, zasvěcené
Nejsvětější Trojici. Vítr mezitím hodně zesílil a u kapličky již jsme se klepali pořádnou zimou, jak na podzim. Ale vydrželi jsme to, zavzpomínali na dějiny této
kapličky a přijali kněžské požehnání. Pak jsme se posílili dobrou přinesenou bábovkou (teplá káva nebo čaj s rumem by nám bylo přišlo k chuti!) a rozešli se
a rozjeli domů. Bylo zajímavé, že když jsme přijížděli do Jílového, vítr ustal a vysvitlo sluníčko, které nás provázelo až domů.
Jako správní poutníci jsme měli zřejmě přinést citelnou oběť, snést zimu, a nazpátek nás symbolicky provázela sluneční záře jako pozdrav Panny Marie Karmelské.
M. J.
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Úvahy o lidském hříchu
Tam, kde se v neděli nebude slavit slavnost Těla a Krve Páně, se bude číst jako
první čtení příběh o prvotním hříchu. Myslím si, že ten text většina z nás zná nazpaměť a nejednou jsme o něm přemýšleli. Je to hodně hluboký text snažící se popsat drama lidského hříchu.
Tak mě napadlo zkusit se zde podělit o své pohledy, jak tento příběh chápeme.
A jen dodávám, abychom nepsali nějaká teologická vysvětlení, ale to, jak daný příběh chápeme my osobně.
Přidávám svůj pohled
Domnívám se, že v tomto příběhu je skryto tajemství hříchu každého z nás.
A pozor - nemám zde na mysli takové ty „hříšky“, jako že jsme se ráno nepomodlili, snědli jsme v pátek maso, anebo jsme v neděli vyplňovali daňové přiznání.
Toto mi nepřijdou hříchy v pravém slova smyslu, toto mi spíše přijdou skutky, ve
kterých se někdo nevejde do škatulek, které mu kdosi nalajnoval.
Hřích v pravém slova smyslu znamená ublížit sám sobě, uškodit druhému člověku nebo zdevastovat svůj vztah s Bohem. Skutečná podstata hříchu tkví podle
mne v tom, že si myslíme, že my víme nejlépe, co je pro nás to nejlepší, a podle toho se zařídíme. A Boha v tomto ohledu vnímáme spíše jako toho, kdo nám do toho
„kecá“, kdo nám chce něco zakázat, anebo naopak toho po nás chce moc. Ne nadarmo se říká, že kořenem hříchu je pýcha, tedy pocit, že Já vím nejlíp, co je pro
mě dobré. A nikdo - včetně Boha mi do toho nebude co mluvit. Takto by se dalo
vyjádřit drama každého hříchu. Takto na mne působí i příběh o Adamovi a Evě.
Adam po hříchu pociťuje svou nahotu. V nahotě vidím poznání, že to, co udělal,
nebylo dobré. Vnitřně už to nějak cítí, ale navenek to ještě nedokáže přiznat. A tak
si vinu přehazují vzájemně s Evou jako horký brambor, až se nakonec najde výmluva na hada. Nechci říci, že by had byl bez viny. Ale pokud budeme vinu příliš
svádět jen na něj, pak si stále ještě dostatečně nepřiznáme, že hřích je náš skutek,
pro který se my sami rozhodujeme.
My se často chováme podobně jako Adam s Evou. V nitru sice cítíme, že jsme
udělali nějakou hloupost, že jsme si ublížili, ale protože máme o sobě příliš moc
velké mínění, tak své hříchy omlouváme, bagatelizujeme, srovnáváme se s ostatními, abychom si dokázali, že na tom nejsme zase tak špatně. Místo, abychom dokázali přiznat - především sami před sebou - ano, udělal jsem chybu. Šlápl jsem vedle. Ublížil jsem si. Ubližuji si.
Jestli si lze vzít z tohoto příběhu nějaké poučení, pak na prvním místě vnímám
skutečnost, že pokud Bůh člověku něco zakazuje, pak to nedělá schválně. Bůh nám
nechce nic brát. Bůh není ten, kdo nám chce zakazovat naše radovánky, Bůh není
ten, kdo má radost, když si něco odříkáme. Bůh je především ten, kdo chce naše
štěstí. A kdo je mnohonásobně chytřejší než my, takže ví daleko lépe, co pro nás je
a není dobré. Proto nám obrazně říká: „Nejez ovoce z toho stromu“. Bohu nejde
o to něco nám zakazovat a něco nám zase přikazovat. Bohu jde o nás. On chce,
abychom byli skutečně svobodní, abychom nebyli otroky svých slabostí, svých pudů nebo společenského mínění. Bůh chce, abychom rostli do krásy - především té
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vnitřní. Proto mu máme naslouchat v modlitbě, abychom poznávali - a pak také realizovali - to, co nám skutečně prosívá. Jak daleko je takové chápání modlitby od
pouhého splnění povinnosti ráno a večer. Ale to by bylo na jiné zamyšlení.
Pavel M.

.
...Bergier před časem napsal „Hřích není někoho zabít, i když to je zlý čin, který
zaslouží potrestání, hříchem je, když růže začne zpívat“.
Nebudu to nijak komentovat, nechte si to projít hlavou.
K.V.

.
Tomu lze rozumět (nebo nerozumět) více způsoby:
1/ Zpívající růže nás spíše obdaruje, než aby nám něčím ublížila.
2/ Růže neumí zpívat. Zpěvem by tedy překročila svou kompetenci.
Je to dobře nebo špatně?
Hřích - něco, co Bůh zavrhuje. Proč?
Bůh - Tvůrce. Geniální. Tvoří - a stanovuje pravidla. Proč?
Jsem dědeček - mám vnoučata. Zrovna dnes jsem jim vysvětloval, že stanovuji
pravidla. Nevysvětloval jsem, proč (jsou na to malá.) - ale ta pravidla jsou třeba
o pohybu ve městě, když je mám na starosti. Kde mohou jít samy a kde na mne
musí počkat (křižovatky, nepřehledná místa, přechody přes ulici).
Hospodin stanovuje pravidla. Nevíme, proč. Nevidíme do pozadí věcí. On ano.
Poslušnost je o důvěře. Hřích = Hospodin mne nezajímá. Já sám vím, co je dobré
a co špatné (srovnej text o prvním hříchu v knize Genesis).
Hřích je stavět se na Hospodinovo místo v mém životě. Ve skutečnosti to není
o zabití někoho nebo o zpívající růži - ve skutečnosti je to o svévoli, která může na
první pohled vypadat úžasně, ale je to jen první pohled („budete jako bohové“ - není to skvělá věc? Vždyť i Ježíš říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec na
nebesích“).
Nevím, jak zpívá růže a nebyl jsem u prvního hříchu. Ale vím, že není dobré
(= není v souladu s Bohem, který je Dobro a jehož všechny počiny nám definují
pojem dobra) rušit Boží vůli a nahradit ji svou vlastní. Tak jako to nemám rád
u svých vnoučat (a neměl jsem rád u svých dětí - ne že bych jim rozhodování nepřál, ale je řada věcí, míst a situací, kde ony nemohly vědět, co je ve skutečnosti
pro ně dobré a co je krajně nebezpečné), tak to Hospodin nemá rád u nás - v místech a věcech, kde prostě nedohlédneme.
A myslíme-li si, že dohlédneme - co když Hospodin toho ví víc? Co takhle prostě přijmout za svůj fakt, že Hospodin není hloupý?
Hřích existuje - vím o tom své z vlastní zkušenosti. Kolikrát jsem se v životě
u nejrůznějších věcí v duchu ptal: A proč? A nenalézal jsem odpověď - a vysvětloval jsem si to tak, že nevidím-li důvod k poslechnutí zákazu, tak žádný není a zákaz
vlastně neplatí. Ale já nevím vše to, co ví Hospodin - a nikdy nebudu vědět. Já si
jen osobuji právo řídit se tím, co vím já, a nebrat vážně to, co ví a chce Hospodin.
A toto je hřích. Projeví-li se zpěvem růže nebo zabitím člověka nebo jakkoli jinak, stále zůstává hříchem. Protože podstata hříchu je: nebrat vážně Hospodina.
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Nebrat v úvahu, co si přeje. To totiž znamená, že si jaksi sedám na jeho židličku
dělám se bohem.
VKor

.

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

Benedikt XVI.
Světlo světa (rozhovor s Peterem Seewaldem)

Jak vidí Benedikt XVI. sebe a svůj pontifikát, čeho chce dosáhnout? Jak se vyjádří k sexuálním skandálům v církvi? K Williamsonovu případu? Jak hodnotí změny po církevních reformách? Stav ekumeny? Vztahy se židy a muslimy? Co říká
hlava 1,2 miliardy katolíků proměnám západní společnosti, kde je víra lhostejná
stále většímu počtu lidí? Co křesťanství nabízí v moderním světě? Jsou v krizích
této doby skryty i dosud neodhalené šance pro církev, pro svět, pro každého z nás?
Po úspěšných knihách rozhovorů vychází třetí kniha v této sérii, kde Joseph
Ratzinger odpovídá poprvé jako papež. A to otevřeně, nevyhýbá se žádné otázce –
způsobem, který je v církevních dějinách zcela ojedinělý.
Namátkou vybráno:
Mimochodem, používáte rotoped, který vám dodal váš dřívější osobní lékař dr.
Buzzonetti? Ne, k tomu se vůbec nedostanu – a Bohu díky to teď ani nepotřebuji.
Papeže vždy vídáme v bílém oděvu. Neoblékne si někdy místo sutany třeba
svetr? Ne. To mám od druhého sekretáře papeže Jana Pavla II., monsignora Mieczyslawa Mokrzyckého, který mi řekl: „Papa nosil sutanu vždy, i vy to tak musíte
dělat.“
Římané se nemohli vynadivit, když viděli skromný majetek, který do Vatikánu
přivážel stěhovací vůz po vašem zvolení 264. Petrovým nástupcem. Zařídil jste
svým ošuntělým nábytkem papežské apartmá? Rozhodně svoji pracovnu. Záleželo
mi na tom, abych ji měl tak, jak mi po dlouhá desetiletí vyrůstala. Pracovní stůl
a první police na knihy jsem si koupil v roce 1954. Těch pak pomalu přibývalo.
Jsou v nich všechny moje knihy, znám každý koutek a všechno má svoji historii.
Pracovnu jsem si tedy přivezl kompletně. Ostatní místnosti byly zařízeny papežským nábytkem.
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
F Na stránkách vatikánského rozhlasu je anketa s otázkou: „Chci znát důvody od-

volání arcibiskupa Trnavy, mons. Roberta Bezáka, CSsR?“. Pokud máte zájem,
můžete vyjádřit svůj názor: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16699.
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Farní rada
Přes prázdniny se Farní rada neschází…
U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli
9. září 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

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
6 459 Kč

1 171 Kč
732 Kč

4 112 Kč
4 260 Kč
4 442 Kč
786 Kč
2 032 Kč
0 Kč
2 085 Kč

Součet

45 745 Kč

8 391 Kč

17 717 Kč

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

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
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
strana 6

5. srpna
4. listopadu

2. září
2. prosince

Zprávy z farnosti 08/2012, ročník XVII.

Dìèín

-

Podmokly

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 Otec a syn – Synové IV na téma „Rytířskost civilizace a rozdíly v myšlení mu-

F
F

F

F

žů a žen“. Proběhne ve dnech 07. až 09. září 2012. Bližší informace na webu
Centra pro rodinu litoměřické diecéze. Jsou tam uvedeny i kontakty atd.
Diecézní pouť rodin – v Bohosudově. Koná se tradičně v září, letos 15.
v 10:00. Bylo by vhodné tuto akci podpořit svou účastí.
Netradiční duchovní cvičení pro muže - „Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“. Koná se v Nesměři od 15. do 19. září. O této jedinečné akci zde bylo
již nejednou psáno. Je s podivem, že ač v Děčíně i okolí je tolik mužů, mladých
otců, ale nikdo se zatím prakticky neodvážil zúčastnit. Přitom každý, kdo si odvahu dodal, tak se nestačil divit, jak důležité to je. Že by se krize mužů opravdu
projevovala natolik, že většina nejsou muži ale „baby“ J?
Otec a syn – Víkend pro otce s dospívajícím synem I aneb: „Mnoho mužů má
děti, ale málo dětí má otce!“ Koná se v Bělči nad Orlicí ve dnech 21. až 23. září. Opět bližší informace na webu Centra pro rodinu litoměřické diecéze. Jsou
tam uvedeny i kontakty atd.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!

U
Křižanov 2012
dokončení z minulého čísla

Jádrová rodina

Co je to jádrová rodina?
– Je to rodina, obsahující muže a ženu, z jejichž spojeni mohou vzniknout děti.
– Klasická rodina - „zemědělská rodina“: muž a žena + děti + sourozenci obou +
rodiče obou + další příbuzní obou.
Zemědělská rodina
– Vznikla jako nejmenší možná hospodářská a životaschopná jednotka (vznik zemědělství).
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– 90 % populace se živilo zemědělstvím (v historickém výhledu 150 – 200 let zpět)
– Obživa zemědělstvím = živí se plně tím, co vyprodukují a případně smění za
nadprodukci.
– Vznikem rodiny vzniká pojem:
1) soukromí
2) osobní – soukromý majetek.
– Vznikem zemědělství vzniká potřeba plánování do budoucnosti.
– Častý pojem pro zemědělskou rodinu je HOSPODÁŘSTVÍ.
Hospodářství:
– Soubor budov, polností, strojů, nástrojů, zvířat a lidí.
– Hospodářství musí být trvalé - dává obživu všem, kteří jsou jeho součástí.
– Z toho vyplývá:
1) potřeba velkého počtu dětí - pracovní síla
2) ale: když je lidí nadbytek - musí se stěhovat a hledat obživu jinde: stěhování národů
3) potřeba předávání uceleného majetku, který uživí hospodářství = dědičnost, prvorozený syn jeden z nejdůležitějších kodexů práva kdekoli
4) nutnost předání dovedností k obživě - dědičná profese
5) hospodářství musí navenek působit neochvějně - pevně
6) tuto roli přebírá hospodář - otec
7) slouží jako prostředník mezi rodinou a světem
8) určuje směřování hospodářství a rozhoduje
9) předává dědictví spolu se závazkem zabezpečení obživy celého hospodářství
10 otec = HLAVA RODINY.
Dnešní situace:
– Rodina se téměř výhradně živí službami pro ostatní lidi.
– Pokud je v rodině někdo, kdo produkuje produkt, je to většinou komponent, nikoli celý produkt.
– Z toho vyplývá:
1) není potřeba nadbytečných členů rodiny
2) více dětí = větší zátěž pro rodinu (počet obyvatel takové společnosti klesá)
3) jedinec není závislý na převzetí dědictví – naopak, každý se snaží vybudovat
vlastní majetek
4) logická úvaha jedince: zůstat sám = SINGLES
5) sám se nejlépe uživím
6) sám si rozhoduji o směřovaní svého života
7) tedy: když jsem mladý a sám - je to pohoda
8) ale když jsem starý a sám - není, kdo by o mne pečoval - není to pohoda - tuto
roli přebírá stát.
I dnes mnohé zůstalo jako samozřejmé z minulosti:
– Starost o budoucnost.
– Nedotknutelný majetek.
– Dědictví.
– Odpovědnost ve vztahu rodiče - děti.
– Např. Romové to tak nemají - vždy kočovníci, nikdy zemědělství…
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I v dnešní době se rodina jeví jako nejvýhodnější pro výchovu následující generace. Je to Jádrová rodina. Jádrová rodina je stále základ uspořádání ve státě - ale
dnes i to v krizi:
– 50 % obyvatel pouze žije v rodinách.
– Z toho pouze 50 % rodin se nerozpadá.
Změněné úkoly jádrové rodiny:
– Orientace na prohlubování vztahů mezi členy jádrové rodiny.
– Prostor pro lásku mezi matkou a dítětem.
– Toto je nejzákladnější aspekt výchovy dítěte.
– Je to biologický proces.
– Není možné to nahradit - role matky v tomto je v rodině nezastupitelná.
– Otec z toho vypadává.
Úloha otce:
– Klesá význam předávání dovedností pro obživu.
– Klesá význam hlavy rodiny ve smyslu zemědělské rodiny.
– Otcovská role je oslabena.
– Úkolem otce je učinit matku spokojenou.
– Ta potom drží rodinu pohromadě.
Toto vše je možné i ve vztahu bez manželského vztahu.
Manželství dnes:
– Je považováno za sociální nadstavbu vztahu.
– Představuje ideál vztahu.
– Dva jedinci si přiznávají veřejně navzájem odpovědnost a spoluúčast.
– Je to odpovědnější chování, než SINGLES.
– Výhodné pro výchovu dětí - předávání nadstavbových hodnot dětem.
– V manželství - rodině je další úkol otce dnes:
– Ubezpečení, že rodina je v bezpečí - nárazník mezi dítětem (rodinou) a světem
v krizi.
– Manželství jako náboženský - posvátný stav (doplněno po diskuzi s chlapy).

U
V sobotu navečer a v neděli dopoledne dělená přednáška Petra Glogara měla
najit východisko.
Krize spirituality
1. část

Teze 1) Fenomén současného světa
Hledání smyslu žití. Pojetí profánní - pojetí světské: úspěch D neúspěch. Vše
směruje jedince k dosažení úspěchu: buď vše, nebo nic. Velmi zjednodušující
schéma: NEVYHOVUJE MI pojetí sakrální - pojetí Bible: beznaděj D naplnění.
V Bibli je vše o možnosti naplnění, k naplnění je vždy možno se posouvat, hranice
naplnění lze posouvat. Hledání smyslu žití: znak Puberty.
Teze 2) Svět je v pubertě
Znak puberty: kladení otázek autoritě. Autorita světská - vždy odpovídá pojetím
úspěch D neúspěch. Autorita duchovní - odpovídá cestou k naplnění.
Pokud svět nedává smysl, hledám smysl žití sám v sobě. Ptám se: KDO JSEM?
(jak mohu být sám sebou?)
strana 9
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Dvě možné cesty k odpovědi: reflexe - posuzuji, jak jsem úspěšný - vede
k světskému obrazu. Sebereflexe - zda jsem naplněn. Sebereflexe je dnes naplněním SPIRITUALITY. Dříve spiritualita křesťanský pojem, dnes je tento pojem rozšířen, spiritualita je vše, co přesahuje pragmatismus.
Spiritualita jako zážitek:
– Toto vede pouze k porovnávání.
– Vede to k soutěživosti.
– Tam, kde je vše dovoleno: vyprázdnění smyslu spirituality.
– Přestává odpovídat na otázku.
Spiritualita jako:
– Vztah k Bohu - sahá za hranice života.
– Hledání posvátna - co je oddělené od světa, hodno úcty.
– Radostný vztah.
– Sama sebe ke světu.
– Společenský vztah - integrace do okolí.
– Příběh života v kontextu komunity, ve které žiji.
– Tato spiritualita vede k dobrému, pokud je vztahována na dosahování naplnění.
Teze 3) viz Lk. 12, 32: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo
dát vám království.“
1) Fenomén strachu
– Neboj se.
– Ne že to máš pustit, ale přistupuj k životu, úkolu, problému beze strachu.
– Strach = strnulost - ve strachu se nepohnu.
Strach vede ke změně stavu:
– Více křiku.
– Zmírnění podmínek pro stádce, aby přišli další a bylo nás víc - zvětšování
a rozmělňování.
– Strach vede k porovnávání - soutěživost - nastupuje cesta úspěch D neúspěch
Nebát se:
– Být odvážný.
– Být vynalézavý.
– Přemýšlet.
– Postupovat.
– Být si vědom, že jsem v Boží paměti.
– Toto vede k nalezení smyslu věcí v kontextu naplnění.
2) Fenomén malá skupina
– Není zde myšleno malá, jako sotva narozena.
– Malá skupina je základní podmínka a trvalý stav stádce.
Shrnutí fenoménů
– Neboj se být malou skupinou.
– Neboj se být sám sebou.
– Neboj se být sám.
Z toho plyne
– Nedělám si ambice, že jednou vyrostu = budu úspěšný.
– Nehledám úspěch.
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– Hledám naplnění.
Teze 4) Být malou skupinou - menšinou není bezva, ale je to v Božím plánu.
Malá skupina jako
– Boží kvas.
– Jako semínko - ze semínka může něco vyrůst.
Vydání semínka
– Ztráta, bolest transformace, odumírání (jako semínko) k novému růstu. Toto je
Boží zaslíbení.
– Co jedinec vkládá do malé skupiny může se stát kvasem, může vyrůst jako semínko.
Malá skupina v chaosu a zmatku
– Hledá podstatné.
– Důležitá je činnost, ne převrat.
– Drží se dobrých věcí.
– Proměna vlivem skupiny může (a je) vidět až zpětně.
– Z pohledu skupiny se jakoby nic neděje.
– Toto je to utrpení – bolest.
Teze 5) Kristus na kříži: “Bože, proč jsi mne opustil“?
– Ježíš se neptá, proč to Bůh udělal.
– Ptá se, kam to směřuje, hledá smysl té události.
– Když se něco děje, mohu se ptát:
– Proč se to tak děje, co k tomu vedlo?
– Kam to vede, jaký to má smysl?
Otázka malé skupiny
– Proč jsme osamoceni, kde se to stalo. Legitimní otázky, ale zde se nesmí přestat.
Toto vede ke strachu jaký to má význam - kam nás to vede?
Tyto otázky směřují k odpovědi podle postupu tezí
– Nebát se být kvasem.
– Nebát se být semínkem k zasazení.
Teze 6) Nemusíme se starat, zda z toho něco vyroste, smysl má už vložení úsilí
do toho procesu.
2. část – Třetí cesta

Obraz krizových událostí Židů
– Přechod Rudého moře.
– Opuštění Mojžíšem na Sinaji.
Krize z Nového zákona
– Učedníci vkládají naději v Krista - ale ten jde dobrovolně na smrt.
Jsou v zásadě dvě lidské cesty
– Vrátit se a zachránit život - návrat ke starým pořádkům.
– Setrvat - ale to je jistá smrt.
– Člověk, který se ocitne v takovéto situaci, se dostává do bezvýchodné situace.
– Prvoplánově hledá cestu života.
– Pokud to je nevyhnutelné - podvoluje se cestě smrti.
– Bůh otevírá třetí cestu – cestu Krista: cesta smrti vedoucí ke vzkříšení.
Kristus jako nositel paradoxu
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– Kristus jako Bůh i člověk.
– Kristus usmrcen a vzkříšen.
– Kristus: cesta vpřed skrze smrt.
Smrt Krista
– Syn - rozhoduje se pro smrt.
– Otec - nechává ho jít.
– Syn - jde na smrt.
– Otec - vzkřísí ho.
– Cesta vede ke vzkříšení, ale smrt je podmínkou.
Kristus jako učitel učí
– Milovat bližní.
– Milovat sám sebe.
– Poznávat, že jsem milován.
– Kdo je milován, může unést ty paradoxy cesty smrti ke vzkříšení.
– Poznávat, že jsem vyvolený.
Teze 7) Svět potřebuje lidi, kteří jdou touto třetí cestou, kteří si uvědomují
předešlé skutečnosti.
– Potřeba lidí, kteří vědí, kde jsou.
– Potřeba lidí, kteří vědí, co jsou.
– Potřeba lidí, kteří vědí, co mohou udělat: pro rodinu, pro společnost, pro církev.
Takoví lidé se nemusí lekat toho úkolu, naopak se ptají, kde je Cesta, kterou
Bůh připravil. Věci, které mohu dělat, nejsou „velké“ věci:
– Můžu si hrát se svými dětmi.
– Navštívím nemocného.
– Pomohu potřebnému.
– 10 min. denně věnuji přemýšlení o tom, co mohu udělat pro své bližní.
– 1 hod. týdně věnuji nějaké činnosti pro svoje bližní.
Z těchto malých věci se rodí „velké“ věci:
– Je to jako semínko, které klíčí - Bůh je nechává růst.
– „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“
– Často nevidím, že se něco děje nebo mění - nevadí (někdo seje a někdo sklízí).
Teze 8): Malá věc, kterou udělám a kterou Bůh nechá růst, vytvoří velké bohatství
– Nevadí, že jsem chudý.
– Nevadí, že na mnoho nestačím.
– Nevadí, že jsem sám, že jsem malé stádce.
Vědomí toho, že něco dělám, mi dává jistotu velkého bohatství, když to dělám
s Bohem.
podle poznámek T. K. vybral R. S.

.
· Biskup říká při mši před závěrečným požehnáním polohlasně ministrantovi,
který drží jeho mitru.: „Mitru na hlavu.“ Ministrant nerozumí a tak biskup opakuje:
„Mitru na hlavu.“ A tak si ministrant trochu udiveně dá biskupskou mitru na hlavu.

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

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

U
Pozvánka
Přátelé, jako každoročně se na vás obracím s nabídkou účasti na Mužském rituálu
vstupu do zralé dospělosti (mužská iniciace). Pokud jste se na rozdíl od cca 700 našich
chlapů této akce ještě nezúčastnili, zkuste zvážit, zda právě letos nepřišel ten pravý čas.
V letošním roce nabízíme pod názvem CROSS 012 také další zajímavou akci (opět
pod vedením P. Glogara), která je určena mladým mužům ve věku od 18 do cca 25 let,
příp. i o něco starším. Oslovit tuto věkovou kategorii s novou nabídkou není právě
snadné a proto vás prosím o pomoc při propagaci. Zkuste akci nabídnout svým dospělým synům a oslovte i další mladé muže ve svém okolí (farní společenství, skaut, ministranti, manželská setkání apod.).
Cesta k dospělosti, k převzetí odpovědnosti za svůj život a v budoucnu i za vlastní
rodinu, není pro dnešní kluky vůbec snadná. Věříme, že tato akce by jim v tom mohla
pomoci.
Pozvánky a přihlášky na uvedené akce najdete na adrese http://www.familia.cz/.
Budete-li chtít, mohu vám je také poslat v příloze mailu nebo ve větším počtu i poštou.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na adresu chlapi@familia.cz nebo na můj mobil
(724 205 809).
Zdeněk Michalec

U
Celostátního setkání mládeže Žďár 2012
Přinášíme vám aktuální přehled kulturního programu, koncertů a přednášek na CSM
ve Žďáře. Na koho se můžete těšit?

Kultura i vzdělání do Žďáru mě pohání
Mezi přednášejícími najdeš otce arcibiskupa Jana Graubnera, kardinála Dominka
Duku, z kněží Tomáše Holuba, Mirka Šimáčka, Marka Orka Váchu, trvalého jáhna
a Střihorukého Edwarda“ Jana Špilara, Maxe Kašparů… Z dalších osobností do Žďáru
zavítá režisér Jiří Strach, manželé Petr a Hana Imlaufovi, Kateřina Lachmanová…
Přednáškové bloky ve středu odpoledne a v pátek dopoledne (denně zhruba
35 přednášek) budou pro snazší orientaci rozděleny do pěti okruhů:
1. Víra, církev, duchovní život (témata jako teologie, farní společenství, dogmata,
Písmo svaté, svátosti…)
2. Křesťan a svět (přednášky a svědectví o věřících osobnostech pracujících v zajímavých oborech…)
3. Vztahy, sexualita, manželství (přednášky a svědectví o přátelství, vztazích, manželství, antikoncepci, předmanželské čistotě, Teologii těla…)
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4. Ostatní (umění, psychologie, média….)
5. Workshopy
Kromě těchto přednášek pro vás také připravujeme na páteční podvečer 22 přednášek tematicky zaměřených na modlitbu a duchovní život. Mezi přednášejícími nebudou
chybět naši biskupové Karel Herbst, Pavel Posád a Jiří Paďour, z kněží otec Vítek Zatloukal, Mirek Herold, Tomáš Hoffmann, sestra Andrea Hýblová, manželé Prokop a Jana Jirsovi… Zaměřit se můžeš na modlitbu zpěvem, pohybem, modlitbu s ikonami, růženec, bibliodrama…
Také páteční ranní modlitba bude probíhat v menších společenstvích. Na výběr bude 25 modlitebních skupin – křížová cesta přírodou, modlitba Taize, františkánská
modlitba chval, výtvarné ztvárňování Markova evangelia, východní liturgie…
Čtvrteční odpoledne bude věnováno kultuře. Na 9 místech ve Žďáře budou probíhat
koncerty a divadelní představení. Spektrum bude opravdu široké – od folku přes rock až
po klasickou hudbu, od činohry přes muzikál až po tanec.
Více informací o CSM najdete na https://zdar2012.signaly.cz/. Přihlášku je možné
vyplnit na http://signaly.bluepro.cz/prihlaska/ - do 31. července!

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

U
Nové zadání:

R. S.
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Katolické charismatické konference
Letošní ročník Katolické charismatické konference byl zahájen ve středu
11. července 2012 večerní mší svatou v katedrále na Petrově v Brně, kterou sloužil
biskup Vojtěch Cikrle, závěrečnou bohoslužbu v neděli 15. července 2012 vedl
kardinál Miloslav Vlk. Jde o poměrně ojedinělou akci svého druhu, protože v Evropě se podobné setkání koná jen ve Velké Británii, v menším ve Francii a Itálii
a podobné konference probíhají v USA. Těžištěm konferenčního dění jsou přednášky, modlitby a mše svaté. V tomto roce tvořil jejich myšlenkovou osu příběh
milosrdného otce, resp. marnotratného syna. Motto konference bylo právě zvoleno
z výše uvedeného příběhu: „Máme proč se veselit a radovat“.
Svá zamyšlení k tomuto biblickému příběhu předkládal francouzský kněz a řeholník P. Daniel – Ange, evangelizátor, kazatel a také autor mnoha knih, dále představený českého řádu karmelitánů Vojtěch Kodet, koordinátorka charismatického
hnutí v katolické církvi v České republice Kateřina Lachmanová, v Itálii narozený
česky mluvící a v Praze sloužící P. Angelo Scarano a členka Komunity Blahoslaventsví Veronika Barátová.
Odpověď na otázku ohledně konání příštího ročníku konference je předvídatelná. „Za rok se na konferenci, dá-li Bůh, sejdeme opět v Brně. Toto místo se osvědčilo jako geografické centrum i z hlediska organizačních podmínek a máme výborně sehraný tým, takže se úlohy organizátora asi jen tak nezbavíme. Takže přijeďte
10. - 14. července 2013!“ zvou vedoucí organizačního týmu konference ústy Josefa
Dvořáčka.
Ve spolupráci s TV NOE a Telepace jsou opět letos pro zájemce připraveny
kvalitní audio a videozáznamy přednášek z letošní konference. Lze si objednat
i souhrn všech přednášek ve formátu MP3.
podle www.vira.cz

U
Slavnosti a svátky
6.
9.
10.
15.
24.

8. Svátek Proměnění Páně
8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

U
Výroční dny biskupů
8.
15.
20.
29.
31.

8.
8.
8.
8.
8.

Mons. Duka
Mons. Lobkowicz
Mons. Cikrle
Mons. Graubner
Mons. Lobkowicz

svátek
kněžské svěcení (1972) - 40. výročí
narození (1946)
narození (1948)
převzetí diecéze (1996)
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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 26. 08. 2012, před 1. nedělí v září ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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