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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.

ZÁŘÍ
1.
2.
3.

Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze
a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Příspěvky
Zde bývají obvykle příspěvky nás farníků. Lépe řečeno měly by být. Škoda,
i přes týdenní zpoždění se nenašel ani jeden L. Je přitom po prázdninách, po dovolených…
Kontrolní otázka: Kdo vytváří náš zpravodaj?
R. S.

.
Konec sezóny
V polovině září končí většina mariánských poutí. Účastní se jich také mnoho
náhodných návštěvníků a turistů, protože poutní místa bývají v přitažlivé krajině.
Ptají se pak, co to znamená, že je Maria orodovnice, prostřednice, přímluvkyně,
spoluvykupitelka. Je to proto, že Bůh je nějak těžko dostupný, lidem uzavřený?
Dnešní lidé jsou na hony vzdáleni staré zbožnosti předků. Dají se přesto nějak
zaujmout? Skálopevní katolíci míní, že si tito lidé mají získat informace u nich,
u nás. Jenže my sami chápeme tyto mariánské titulatury nejistě. Náš slovník není
ani mnohým z nás jasný. Ale kazatelé na poutních místech si tím hlavu nelámou
a frázemi nešetří. My věřící i ti neinformovaní (ale zvídaví) se můžeme učit u samé
Matky Kristovy. I ona se ptala: jak se to stane? Docela se až ulekla velkého Vyzvání Božího. Mnohokrát – jak čteme – uvažovala o všem ve svém srdci. Své nemluvňátko jistě neadorovala na kolenou. Ještě v Ježíšových 12 letech nevěděla, kde ho
jistě najde! Učila se chápat až do smrti. Proč jí nedáme tak případný titul „Učitelka
víry“? To by ji přiblížilo nám všem více než starobylé pokusy vyjádřit nějak vlastní
nedostatečnost oněmi dobře míněnými tituly.
Dnes již víme, že Maria se učila lásce a milosrdenství u svého Syna, a On na
sobě ukázal, že to vše pramení v dobrotě jeho Otce. Proto nedrží ruku svého Syna,
který by nás prý jinak těžce ztrestal. (To je určeno zatvrzelcům, ale ne hledajícím.)
Kristus učil svou matku vlídnosti k lidem, ne naopak. Učitelka víry! Prosím, okopírujte můj návrh pro kazatele na poutních místech. Ať vysvětlují lidem genezi naší
terminologie. Ať se ukáže postup našeho poznání Boží lásky, blízké, nabízené a nikoliv těžko přístupné. Poutníci jsou na těchto místech otevřenější a vděčni za to, že
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uslyší něco nového, podnětného, než obvyklé fráze, jichž mají doma dost po celý
rok.
Jan Rybář

U
Žalm 23 - pro 21. století
Televize je můj pastýř, nic nepostrádám.
Dává mi prodlévat na měkkém gauči.
Vodí mě ke stokám plných krve. Umrtvuje mou duši.
Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy.
I kdybych šel po správné cestě, nezaleknu se pravdy.
Vždyť televize je se mnou.
Její program a její anténa jsou mi útěchou.
Prostírá přede mě stůl plný hororů před zraky mých dětí.
Hlavu mi vymývá bulvárem. Pocitem blaha přetékám.
Programy její mě provázejí po všechny večery mého života.
Přebývat smím v jejich kanálech na dlouhé předlouhé časy.

U
Korumpování mravů a zednářství
Collen Hammond, bývalá modelka a herečka, která se stala katoličkou, líčí ve
své nedávno vydané autobiografii, jak se naprostá ztráta studu v ženském odívání
stala cílem, který byl sledován tajnými spolky tzv. zednářů ve snaze vykořenit náboženství. Tato matka čtyř dětí přitom mimo jiné cituje z časopisu International
Review on Freemasonry z roku 1928. Píše se tam: „Náboženství se nebojí meče,
ale může zaniknout pod tlakem korupce. Neúnavně se proto věnujme korumpování
pod záminkou sportu, hygieny či péče o zdraví. Korupce je nezbytná, aby naše
mládež praktikovala nudismus. Aby se však předešlo vyhrocené reakci, je zapotřebí
postupovat metodicky. Je třeba začít odhalováním loktů, potom přejít ke kolenům
a pak odhalovat nohy, paže a nakonec ramena, hrudník atd.“ (Dressing with dignity, Rockford 2005, p. 53).
Již sto let před zmíněným zednářským časopisem, který cituje bývalá modelka
Collen Hammond, byla strategie podobných sekt stejná. Za vlády papeže Řehoře
XVI. (1831-46) zabavila policie papežského státu dokumenty a korespondenci zakázaného spolku tzv. karbonářů, kteří zastávali podobnou teorii a tvrdili, že převzetí politické moci je třeba připravit korupcí. Několik výňatků z těchto dokumentů
papež nechal publikovat. Stálo tam například: „Rozhodli jsme, že už nechceme
křesťany. Nebudeme z nich však dělat mučedníky, ale budeme mezi lidmi propagovat nectnosti všeho druhu“; „podstatné je izolovat muže od rodiny, přivést jej
k tomu, aby opustil své mravy“; „muž má rád dlouhé řeči v restauraci a sledování
jalové zábavy. Bavte jej tedy, obratně ho zpracujte, aby uvěřil tomu, že je velmi
důležitý, učte ho postupně nechuti ke každodenní práci, a jakmile se odloučí od
manželky a dětí, když mu ukážete, že plnění vlastních povinností je nesnesitelné,
vštípíte mu touhu po jiném životě“…
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Proč ovšem zednářství propaguje morální korupci společnosti? Jako odpověď
stojí za zamyšlení dvě citace. První je z časopisu Civilta Cattolica, a druhá z encykliky papeže Lva XIII. Obě jsou pozoruhodné. Časopis italských jezuitů v článku
z roku 1852 píše, že „účel zmíněných sekt je obecně antináboženský a protispolečenský. Dychtí po zániku a odtětí každého posvátného závazku, který spojuje jednoho člověka s druhým v církvi, ve společnosti a v rodině, aby lidstvo uvrhli do
nové formy poroby, ve které se stát stane vším a sektáři stanou v jeho čele“. V encyklice Humanum genus vydané roku 1884 za účelem objasnit katolíkům povahu
zednářství, které ovládalo tehdejší politický i kulturní život Itálie, poukazuje Lev
XIII. na propagaci nectností jakožto hlavní zbraň zednářských sekt. Papež tvrdí, že
jedině oslabením vůle jednotlivců zotročených vlastními vášněmi, budou „rafinovaní a podlí“ lidé moci bez odporu vnutit svoji vládu druhým. Papež říká doslova:
„poněvadž téměř nikdo není ochoten sloužit rafinovaným a podlým lidem tolik, jako ti, jejichž duše je oslabována a dušena závislostmi na vlastních vášních, byli
v zednářských sektách vybráni takoví lidé, kteří hlásají a prosazují používání všech
možných úskoků a výmyslů, aby bezmeznou povolností uspokojily masy. Tím je
totiž podrobují svojí despotické moci a snadno je naklánějí, aby jim bylo nasloucháno“.
Není vyloučeno, že tyto skoro dvě stě let staré polemiky mají co do činění
s mnoha důmyslnými kampaněmi, které např. podporují manželství pro homosexuální osoby, ale zároveň tuto nejstarší lidskou instituci nechávají stále více upadat do
zapomnění.
Článek italské historičky a publicistky v internetovém portálu La Bussola Quotidiana ze 30. března 2012, přeložil Milan Laser.
Angela Pellicciari, http://www.radiovaticana.cz/

U
Okénko do knihovny

&

autor:
Benedikt XVI.
název:
Bůh koná divy skrze naši slabost
z obsahu: z časopisu MONITOR číslo 16 / IX

Svatý otec nám na příkladu apoštola Pavla ukazuje, že každá obtíž v následování Krista a ve svědectví jeho evangeliu může být překonána důvěřivou otevřeností
vůči Pánovu působení.
Modlitba není jenom dechem duše, ale obrazně řečeno také oázou pokoje. Duchovní život pak přetváří naši existenci. Abychom byli Bohu stále blíže, nabízí nám
světlo a útěchy. Svatý Pavel se svými činy, ale připomíná, že čtrnáct let před napsáním tohoto listu byl uchvácen, jak říká, až do třetího nebe. Čili vše, co činí, činí
vlastně Bůh. Ukazuje svůj vztah k Pánu natolik intenzivní, že jej charakterizují
momenty extáze. Proto své činy a úspěchy připisuje Bohu. Kontemplace je tak hluboká a intenzivní, že si apoštol nevzpomíná na obsah obdrženého vidění, ale je zajímavé, že zná přesně datum a okolnosti, ve kterých jej Pán způsobem tak zvláštním přitáhl k sobě v okamžiku jeho konverze na cestě do Damašku. Aby nezpychnul, byl mu dán osten, bolest, a že naléhavě prosil Vzkříšeného, aby toho byl zbaven, aby ho té zkoušky zbavil. Dostalo se mu však odpovědi: „Stačí ti moje milost,
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protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti“. Proto sv. Pavel ve svých spisech
poukazuje na to vždy touto větou: „Když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.“
V modlitbě otevíráme svoji duši Pánu, aby přebýval v naší slabosti a přetvářel ji
v sílu evangelia. Duše pak den ze dne v mnohých těžkostech sílí. Bůh koná divy
právě skrze naši slabost, nepřiměřenost našemu poslání. Musíme mít proto pokoru,
jednoduše nedůvěřovat sami v sebe, ale pracovat s pomocí Boží a svěřovat se mu
jako křehké hliněné nádoby. Jedině tak nepracujeme nadarmo. Pán nadále staví
svůj stan v nás, uprostřed nás – to je tajemství vtělení.
Rozjímat Pána je podmanivé a zároveň strašné. Co to znamená? Intenzivní
kontemplace Boha, jak ji zakusil sv. Pavel, odkazuje k té, kterou prožili učedníci na
hoře Tábor, když spatřili Ježíše, jak se proměnil. Rozjímat Pána je zároveň strašné.
Podmanivé, protože nás Pán přitahuje k sobě, uchvacuje naše srdce vzhůru a vynáší
je do své výše, kde zakoušíme pokoj, krásu jeho lásky; strašné, protože obnažuje
naši lidskou slabost, naši nepřiměřenost, snahu zvítězit nad satanem, který strojí
úklady v našem těle. V každodenní modlitbě se nám dostává síly Boží lásky, cítíme
pravdivost slov z listu sv. Pavla, kde říká: „A já jsem přesvědčen, že ani smrt, ani
život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti,
ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží
lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Čím více prostoru dáme modlitbě, tím více se
náš život promění a oživí konkrétní silou Boží lásky. Jak říká sv. Pavel: „Všechno
mohu v tom, který mi dává sílu.“ Tak tomu bylo např. u blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty, která v kontemplaci Ježíše, a to v čase dlouhé vyprahlosti, nacházela
neuvěřitelnou sílu rozpoznávat jej v chudých, opuštěných i v navzdory své chatrné
postavě. Kontemplace Krista v našem životě nás neodcizuje realitě, jak bylo řečeno, nýbrž nám dává ještě větší účast na lidském dění. Protože Pán, který nás
v modlitbě přitahuje k sobě, nám umožňuje se prezentovat a být nablízku všem
bratřím v Jeho lásce.
zkrácenou verzi připravila Soňa Šenková
&

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
Přes prázdniny se Farní rada nescházela…
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
Zprávy z farnosti 09/2012, ročník XVII.
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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
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

5 044 Kč
6 459 Kč
7 072 Kč

1 171 Kč
732 Kč
1 653 Kč

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

52 817 Kč

10 044 Kč

17 717 Kč

Součet

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
2. září
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
4. listopadu
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
strana 6
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...

· Otec a syn – Synové IV na téma „Rytířskost civilizace a rozdíly v myšlení mužů 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 patnáctého
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.
· Jedlka – V sobotu 22. září 2012 bude požehnán opravený kostel sv. Anny
v Jedlce a vysvěcen nový oltář - hlavní koncelebrant Mons. Jan Baxant. Začátek
mše svaté v 11:00. V neděli 23. září 2012 pak bude mít v tomto kostele nedělní
mši svatou ve 14:30 Mons. Karel Havelka.
· Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Setkávání seniorů
Od poloviny září plánujeme opětovná setkávání seniorů, která byla před prázdninami ukončena. Těšíme se, že v příštím ZzF bude opět pozvánka na setkání a naši
senioři se s námi opět budou setkávat na faře v Podmoklech u kostela sv. Františka.
L.Š.

U
Čejkovické bylinkové slavnosti 2012
V dnešní době není nějaká vzdálenost pro nás dost velká. Lidé, zvláště mladí
jsou „všude doma“, jezdí se auty, létá letadly, a to kamkoli po světě, jako se „včera“ jezdilo do okresního města. Tak není problém se podívat z Děčína na skok třeba do Čejkovic. A možná to bude přínosnější, než návštěva módních destinací, jak
se dnes také módně říká…
R. S.

Zprávy z farnosti 09/2012, ročník XVII.
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U
Čejkovické bylinkové slavnosti se letos uskuteční 2. září od 11:00. Celým programem slavnostní vás bude provázet Zdeněk Junák. U vstupního stánku bude pro
vás připravený podrobný program slavností a slosovatelný tombolový lístek.

Prohlídky firmy a setkání s biopěstiteli
Přijďte nahlédnout do království bylinek a koření a zblízka poznat provoněné
sklady i výrobní prostory. Budete mít jedinečnou příležitost zhlédnout zrození nálevového sáčku biočaje od výkupu bylinek, až po jeho samotnou výrobu v moderním čejkovickém areálu. Celým okruhem o délce cca. 20 minut vás provede jeden
z našich zaměstnanců z výroby, nákupu bylinek a materiálu, zpracování nebo obchodního oddělení. Každých pět minut se můžete přidat do skupiny Andreje, Blaženy, Marcely, Jirky, Martina, Věry nebo Zuzany. Budete moci využít možnosti
vyzpovídat naše průvodce a dozvědět se vše, co vás o bylinkách, výrobě čaje a míchání koření zajímá. Účast přislíbili také naši pěstitelé, jejichž vyprávění vás zavede na rozkvetlá pole měsíčku, chrpy, meduňky…

A co vás ještě čeká?
Premiéra 30min. filmu o SONNENTORu – „Na sluneční straně“.

Odborné přednášky
Setkání přátel facebooku se zakladateli SONNENTORu Johannesem Gutmannem a Tomášem Mitáčkem.

Vegetariánské občerstvení v biokvalitě
O občerstvení se tradičně postará restaurace zdravého životního stylu Rebio.
http://www.rebio.cz/.

Čajovar Nano Energies
Pro účastníky Čejkovických bylinkových slavností je připraven energeticky soběstačný Čajovar od Nano Energies, který bude ohřívat malou konvičku s vodou
pro zalití jednoho šálku čaje či malé konvičky. Čajovar bude napojený na cykloelektrárnu Nano Energies, jenž je sestavena ze starých recyklovaných kol. Každý,
kdo si zašlape, tak si vyzkouší vyrobit elektřinu pro svoji vlastní spotřebu a zalití
jednoho šálku čaje.
Jde o jedinou energetickou společnost v České republice, která dodává do sítě
výhradně zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Svoji filozofii staví zejména na
budoucí energetické soběstačnosti a decentralizaci zdrojů elektrické energie. Elektřinu od Nano Energies můžete odebírat i u sebe doma, v práci nebo na chatě.
http://www.nanoenergies.cz.

Hrníček od hrnčíře Kuny
Pro váš první sáček čaje SONNENTOR. Na Čejkovické bylinkové slavnosti
jsou zváni také děti, pro které bude připraven dětský program. Ale hrníček si mohou vlastnoručně, pod dohledem hrnčíře, vyrobit také dospěláci. Přijďte celá rodina
2. září - poslední prázdninovou neděli k nám do SONNENTORU v Čejkovicích na
kopec nad Templářskými sklepy.

Dětský program a setkání s Rarášky
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Otevřené Templářské sklepy
Podobně jako brána sluneční se pro vás bezplatně otevřou starodávná sklepení
sousedících Templářských sklepů – vyhlášeny turistickým místem roku jižní Moravy. http://www.templarske-sklepy.cz/.

Regionální pivo z Moravského Žižkova
V pivovaru vaří pivo na dvounádobové nerezové varně z českého sladu plzeňského typu vyrobeného z vybraných odrůd ječmene z Moravy a žateckého poloraného červeňaku. http://www.pivovar.in/.

Otevřené sklepy vinařů z Čejkovic
A proč si neudělat výlet na celý víkend a přijet o den dříve? Spojit ochutnávku
biočajů s vínem z Čejkovic a zavítat do čejkovických otevřených sklepů? Další informace naleznete na http://www.vinozcejkovic.cz/.

U
Dobré knihy
F Nakladatelství Vyšehrad letos vydalo dobrou knihu významného teologa Hanse Künga V co Věřím.
F Objednejte si jeden z nejlepších křesťanských časopisů, který vydává Česká
křesťanská akademie Universum. Vychází čtvrtletně, cena za výtisk je 40 Kč. Je to
časopis pro toho, kdo to myslí s vírou opravdu vážně, chce být dobře informován
a snaží se jít s dobou.
V.V.

U
Kniha dělá muže
Scéna z partnerského života dnešních třicátníků: společně sedí u kuchyňského
stolu – ona vyrábí panenku z ovčí vlny, on popíjí lahvové pivo. Ona mluví o tom,
že neví, jestli jít na kurz afrického tance nebo na tantru pro ženy, on mlčí, občas
přikývne a hledí kamsi do vesmíru.
„Guy Corneau uvěřitelně kombinuje osobní zkušenost, teoretické úvahy, mužské
příběhy i transpersonální stránku.“
Jak vyrovnat tu nerovnováhu? Dejte muži něco na čtení! Ale zase ne jen tak něco…
Ženy nad třicet se zpravidla spontánně zajímají o zdravou stravu, cvičí jógu,
chodí na různé semináře osobního rozvoje. Je to fenomén, který zkarikoval Michal
Viewegh ve svém románu Biomanželka. Nečetl jsem ho, vím to jen z rozhovoru
v rozhlase. Zato jsem přečetl pár knih pro muže.
A také jsem se mnohokrát přesvědčil, že zájem o svoji roli, identitu, podstatu
(vyberte si, jak libo) u mužů často nespustí extatický taneční zážitek, ale tiché přemítání nad textem.
Byl to i můj případ. Dobře si vybavuji jemné chvění při četbě Železného Jana.
I když jsem autorovi úplně nerozuměl, tušil jsem, že s ním si doplňuji potřebné
vzdělání o mužském světě. A dostal jsem chuť si je dál rozšiřovat. Tak jsem zorganizoval workshop pro muže...

Zprávy z farnosti 09/2012, ročník XVII.

strana 9

Dìèín

-

Podmokly

Nabídka tzv. mužské literatury je dnes už docela široká, do češtiny byla přeložena asi desítka titulů. Chci zde představit tři favority veřejného mínění podle
umístění v anketě na webu Ligy otevřených mužů. A zmíním i pár dalších knih
včetně jednoho černého koně.
Kniha o mužství: důvěryhodná příručka

Zdá se, že nejpopulárnější je u nás Mužství, v novém vydání pak Kniha o mužství australského terapeuta Steva Biddulpha. Podle mě je to dobrá příručka: na začátku kapitoly citát, pak problém, řešení, eventuálně malý dotazník a na konci shrnutí v bodech. Například v 11. kapitole šest dobrých důvodů pro práci:
F být nezávislým,
F živit rodinu,
F vytvářet pracovní místa,
F radit druhým a učit je,
F využít svůj talent,
F měnit svět.
Biddulph má dar působit jako přirozená autorita. Navíc je i dobrým vypravěčem.
Pevná struktura, která volně kopíruje běh života muže, neobtěžuje. Biddulph má
dar působit jako přirozená autorita. Navíc je i dobrým vypravěčem - text průběžně
prokládá silnými příběhy ze svého života a praxe. Například o tom, jak otec třicet
let držel před synem tajemství, proč nevzal lákavou nabídku (majitel firmy byl hazardní hráč), než se ho syn zeptal… Biddulphovi věřím a rád ho doporučuji svým
klientům i v mužských skupinách.
Železný Jan: básnivý slabikář

Jiný styl má zmíněný Železný Jan, nazývaný někdy biblí mužského hnutí.
Strukturu mu dává košatá pohádka bratří Grimmů, kterou volně interpretuje a komentuje Robert Bly, což je básník.
Čtenář se ocitá v proudu symbolů, myšlenek, odkazů na mýty i statistiky.
Takže se čtenář ocitá v proudu symbolů, myšlenek, odkazů na mýty i statistiky.
Bly například dokáže na několika stránkách asociovat tradici afrických kmenů, ruskou pohádku, příběh o Percivalovi, svatého Jiřího, Bushe, Lincolna a báseň Roberta
Frosta.
Plout po této iracionální řece je hodně napínavé. Mimoto v ní čtenář narazí na
ostrůvky velmi jasných zpráv, nejznámější je asi apel na návrat k divému muži.
Železný Jan je estétský opus, nicméně podle mne patří do povinné mužské literatury.
Cesta pravého muže: kázající pseudo-guru

Novým hitem je Cesta pravého muže od Davida Deidy. Kniha aspiruje na duchovního průvodce a podle toho je i koncipována: obsahuje 51 kapitol, které se, jinak to nevidím, žánrově nejvíc podobají kázání. Autor píše skoro pořád v druhé
osobě množného čísla a používá rozkazovací způsob, což působí mravokárně,
i když s ním souhlasíte: „Buďte se svou ženou a dětmi bez kompromisů a zmatku.“
Deida v knize zamlčuje, že vlastně učí tantru.
Mimoto je zde jeden velký rozpor: první část s názvem Cesta muže zdůrazňuje
myšlenku, že muž má dát svému poslání přednost před vztahem, zbylých sedm
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částí ovšem pojednává o vztahu k ženám, zejména pak z hlediska sexuality. Deida
totiž v knize (narozdíl od svého webu) zamlčuje, že vlastně učí tantru. Mě tento typický pseudo-guru, který neuvádí reálné příklady, cituje jen sám sebe a dělá si patent na mužský ideál (prý zná „pravého muže“), nebere.
Každému podle jeho gusta

Spirituální pohled na mužský život je určitě potřebný. Kdo o něj stojí, ať si přečte Pozor, srdce muže! od Johna Eldredge nebo Cestu divokého muže, respektive
Stát se moudrým mužem, které napsal františkánský bouřlivák Richard Rohr ve
spolupráci s Josephem Martosem. Křesťanský kontext všech těchto titulů může trochu rušit, ale čtenář se každopádně dostane pod (u křesťanů asi spíš nad) hladinu
všedního dne.
Religiózně neutrální, a přitom také dost spirituální je Král, válečník, kouzelník, milovník, kterou napsali Robert Moore a Douglas Gillette; jejich popis mužských archetypů je plastický, srozumitelný, motivující.
A teď ten černý kůň: Chybějící otec, chybující syn. Guy Corneau uvěřitelně
kombinuje osobní zkušenost, teoretické úvahy, mužské příběhy i transpersonální
stránku. Zaměřuje se na strach z intimity a potlačenou agresivitu, které jsou podle
něj hlavními překážkami zralého mužství.
Existuje jistě více knih, které mohou v muži probudit zdravý zájem o sebe. Někdo nechce číst příručky ani spirituální pojednání a osloví ho spíš literární příběh:
Doppler (Erlend Loe), Cesta nebo Hranice (Cormac McCarthy), Zeptej se táty
(Jan Balabán) anebo, proč ne, i ten Román pro muže (Michal Viewegh).
Kromě toho máme v době, kdy není mnoho času či vůle číst, po ruce silné příběhy filmové: 127 hodin, Gran Torino, Je třeba zabít Sekala, Mrtvý muž, Údolí
včel, Útěk do divočiny, Zlomené květiny…
Kniha může pohnout mužem. Nejen když překročil třicítku a straší ho Kristova
léta. Třeba se mu zrovna narodilo dítě, má krizi středního věku anebo se prostě
v života běhu sám zastavil. Panenku z ovčí vlny v důsledku toho čtení asi vyrábět
nezačne a patrně se hned nepřihlásí na workshop, ani ten mužský. Hlavně že se dostane do kontaktu se sebou – se svými zraněními i potřebami. Konečně.
Otázky k diskusi: Může kniha člověku opravdu „změnit život“? Kterou z vašich
oblíbených doporučíte ostatním?
Martin Jára

U
Copak může punkerka reprezentovat Boha?
Poprvé jsem ji spatřila koncem září. Byl to den, kdy se studenti registrovali na
univerzitě. Byla jsem jedním ze zaměstnanců. Dobrovolně jsem se přihlásila, že
budu vítat nové studenty. Tomuto podivnému přírůstku jsem se ale snažila vyhnout.
Byla ostříhaná téměř dohola – nechala si pouze ofinu dlouhých červených vlasů,
které jí padaly do očí. Měla na sobě kombinézu, do níž by se vešla snad třikrát,
a vypadalo to, že už ji nesundala hezky dlouho. Na nohou měla odřené armádní kanady. V životě jsem neviděla nikoho, kdo by měl na sobě tolik piercingů. Vypadala
jako jehelníček v lidské podobě. Kolem krku měla psí obojek stejného druhu, jako
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byl řetěz, který měla kolem pasu a jehož konec byl zastrčený do zadní kapsy kombinézy.
Zjistila jsem, že soudím lidi podle vnějšího vzhledu

Jsme křesťanská vysoká škola. „Cožpak si tahle punkerka myslí, že takto může
dělat Bohu čest?“ říkala jsem si. Vzpomněla jsem si, že když šel náš nejmladší syn
na střední školu, nosil dlouhé vlasy a ošoupané džíny. Přesto je teď se svou ženou
misionářem v Thajsku. Jsem moc ráda, že se mé děti dostaly z tohoto vzpurného
období, říkala jsem si, aniž by mi docházelo, že mi teď kolem krku visí pýcha a pocit nadřazenosti, které mě svírají pevněji než ji její psí obojek.
Během následujícího čtvrtletí jsem na tuto dívku neustále narážela. Při obědě
sedávala sama. Postarala jsem se o to, aby si k ní přisedl někdo ze zaměstnanců. Je
to koneckonců naše studentka. Jednou večer jsme si s manželem zašli do restaurace. Na chodníku nedaleko restaurace jsme potkali ošuntělého bezdomovce s hrníčkem na almužnu. Dávala jsem si pozor, abych se mu nepodívala do očí, a velkým
obloukem jsem ho obešla. Při večeři mě ale cosi trápilo. Cožpak jsem v Bibli nečetla cosi o tom, že cokoli děláte jednomu z těchto mých nejmenších, děláte mně?
Rozhodně by mi nijak neublížilo, kdybych mu dala do hrníčku pět korun. Proč
jsem to neudělala? Když jsme se vrátili domů, musela jsem stále přemýšlet nad
otázkou, jak milovat ty, kdo nejsou k pomilování. Mohl to být bezdomovec, mohla
to být punkerka…, podle všeho soudím lidi podle vnějšího vzhledu.
Chtějí nás svým provokativním vzhledem odpudit nebo naopak zaujmout?

Cožpak by po mně mohl někdo chtít, abych měla ráda někoho, kdo páchne nebo
kdo se neobléká tak, jak to já považuji za správné? Vnějšek je ale přece odrazem
nitra. Touto myšlenkou jsem se snažila ospravedlnit. Cožpak by mě ostatní neposuzovali podle mých společníků, kdybych se stýkala s podobnými lidmi? Připadalo
mi, že lidé se nám svým oblečením někdy snaží říci: „Nemluvte na mě“, „Nedotýkejte se mě“ nebo „Nedívejte se na mě“. A co když nám chtějí říci pravý opak?
V každém případě jsem chtěla milovat tak, jak miluje Bůh. Bůh nehledí na
vnější vzhled, ale na ryzost charakteru. Chtěla jsem se na svět dívat Božíma očima.
„Pane Bože, pomoz mi milovat ty, u nichž je to tak těžké.“ S touto myšlenkou jsem
usnula. Náhle uprostřed noci jsem se probudila s nutkavým pocitem, že něco musím udělat.
Dovlekla jsem se do obývacího pokoje a čekala jsem, co mi Pán řekne. Nedělo
se nic. Obrátila jsem se tedy tam, kde mluví stále. Bible se mi otevřela na 1. Janově
3, 17: „Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?“ Došlo mi, že jsem vlastně pokrytecká. Všude kolem jsou lidé, které je nesnadné milovat, a já je záměrně přehlížím. Každý má právo na lásku. Má láska k druhým musí být autentická a čistá.
Udělat vstřícný krok nebylo tak nesnadné jak to na první pohled vypadalo...

Následujícího dne seděla dívka v ošuntělé kombinéze a s červeným pramenem
vlasů opět osaměle – jako vždy. „Mohu si přisednout?“ zeptala jsem se. „Jistě,“
odpověděla radostně. „Jak se jmenujete?“ „Adéla.“ „Krásné jméno. Chtěli jsme naše druhé dítě pojmenovat Adéla, ale pak se nám narodil chlapeček.“ Obě jsme se
zasmály. „Já se jmenuji Barbora.“ Nebylo snadné necivět na zavírací špendlíky,
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Zprávy z farnosti 09/2012, ročník XVII.

Dìèín

-

Podmokly

které jí visely na uších. Nikdy jsem také neviděla piercing mezi očima. To asi muselo hodně bolet. Nicméně s Adélou se snadno konverzovalo, a tak jsem s ní začala
obědvat několikrát do týdne. Pak jsem ji zdravila, kdykoli jsme se potkaly v areálu
školy.
Pouhé přátelství stačilo, aby se změnila...

Brzy jsem si přestala všímat jak piercingu, tak červené ofiny a nadměrné kombinézy. Začala jsem s ní kamarádit, scházely jsme se na kafe a v knihovně, chodily
spolu na oběd, Adéla byla vždy a za každých okolností hrozně fajn. Asi po měsíci
jsem si všimla dramatické změny. „On ti někdo říkal, že máš dát pryč ten piercing?“ ptala jsem se. „Ne,“ odpověděla Adéla vesele. „Řekla jsem si, že se toho
zbavím.“ Všimla jsem si, že má hezký obličej. Do Vánoc si nechala odrůst vlasy,
ostříhala si ofinu a nabarvila si ji tak, aby to odpovídalo jejím přirozeným světlehnědým vlasům. Moc jí to slušelo.
Nemohla jsem svou otázku vydržet, muselo to ze mě ven. „Adélo, vypadáš
skvěle. Co tě přimělo k tak zásadní změně?“ Adéla se zamyslela a pak odpověděla:
„No… myslela jsem si, že když mě budete mít ráda, i když vypadám tak divně, budu mít jistotu, že když budu vypadat normálně, budou mě brát i ostatní.“
Dostalo mě to. Pochopila jsem, že Adéla je něco víc než to, co vidím očima.
Nejde jen o to, jak vypadá. Naučila jsem se dívat se na ni tak, jak se na ni dívá Bůh.
To změnilo můj život, začala jsem se dívat na vše kolem novým srdcem. Už nechci
nikoho odsuzovat jeho podle vzhledu. Mé nové srdce se pomalu začalo učit milovat
každého člověka.
podle knihy G. Chapmana: Příběhy lásky, které se skutečně staly

U
· Farář potkal na ulici jednoho z farníků: „Copak se stalo, že vás už nevídám
v kostele?“ Muž odpověděl: „Je to tím, že je kostel plný pokrytců, kteří tam na mši
chodí.“ Farář se usmál a farníka povzbuzoval: „Jestli je to jen kvůli tomu, tak můžete klidně přijít. Pro dalšího je tam ještě místa dost!“
· Máma vysvětluje malému Karlíkovi, na co je zrcadlo: „Kam se díváš, když se
chceš přesvědčit, jestli už máš čistý obličej?“ „Na ručník“.

U
Pro volné chvíle
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?

Zde je výsledek:
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Nové zadání:

U
Přehled doporučených akcí chlapů a rodin
07. 09. - 09. 09. 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.
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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

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
Slavnosti a svátky
8.
14.
20.
21.
28.
29.

9.
9.
9.
9.
9.

Svátek Narození Panny Marie
Svátek Povýšení svatého kříže
Svátek Výročí zasvěcení katedrály v Litoměřicích
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

U
Významné dny
8.
16.
21.
26.
27.

9.
9.
9.
9.
9.

Mezinárodní den gramotnosti
Den církevních škol
Mezinárodní den míru
Mezinárodní den neslyšících
Den Charity

U
Výroční dny biskupů
11.
21.
25.

9. Mons. Esterka
9. Mons. Malý
9. Mons. Paďour

biskupské svěcení (1999)
narození (1950)
jmenován diecézním biskupem (2002) – 10. výročí
Mons. Vokál
narození (1958)
26. 9. Mons. Duka
biskupské svěcení (1998)
28. 9. Mons. Graubner
jmenován arcibiskupem (1992) – 20. výročí
28. 9. Mons. Malý
svátek
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Dìèín

-

Podmokly

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 30. 09. 2012, před 1. neděli v říjnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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