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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.

ŘÍJEN
1.
2.
3.

Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku
k evangelizaci.
Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi
a světu.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Krátké přiblížení Celostátního setkání mládeže 2012
Třetí týden v srpnu se letos ve Žďáru nad Sázavou konalo Celostátní setkání
mládeže 2012. Akce mířená na mladé lidi od patnácti let výš přilákala na Vysočinu
přibližně 7 000 lidí, kterým se naskytla možnost setkat se s vrstevníky z celé republiky a prožít výjimečný týden plný přednášek, sportu a samozřejmě modlitby,
stejně tak jako všemožných vylomenin.
Děčín a okolí měl na CSM úctyhodné zastoupení – vždyť ze severu Čech se do
Žďáru vydalo víc než deset lidí, což sice může znít směšně, ale když se podíváme
na zdejší podmínky, tak je to opravdu velmi slušné číslo.
Na setkání jsme, stejně jako většina, dorazili v den jeho zahájení, tzn. 14. srpna.
Už na nádraží nás organizátoři usměrňovali správným směrem a následně celou
cestu pomáhali mnohdy zmateným účastníkům hledat ubytování. Pro tu litoměřickou diecézi se stalo útočištěm žďárské gymnázium. Jaká to pro většinu z nás změna…
Hlavní program se vesměs odehrával u hlavního pódia vedle Zimního stadionu,
který byl od nás vzdálený nějakých deset patnáct minut volné chůze. První den se
ještě nedělo nic zásadního – jen přivítání a oficiální zahájení. Po něm se šlo zpět do
škol a spát. Ale to by nebyl Děčín, aby neměl něco extra, a tak jsme strávili podstatnou část večera hraním kultovní karetní hry Bang. A to sice na chodbě gymnázia, kde nás jednou za čas obklopila skupinka přihlížejících, mezi kterými byly třeba i řádové sestry – jestlipak si chtěly vsadit…
Středeční dopoledne vyplnila mše svatá pod širým nebem – kde jinde než na
hlavním pódiu. Takto pojatá mše má nezaměnitelnou atmosféru a tu jsme ji mohli
okusit za setkání ještě několikrát. Navíc se ve středu slavila slavnost Nanebevzetí
Panny Marie. Kromě mše na pódiu vystoupilo také několik lidí se svým životním
příběhem či poselstvím pro ostatní. Shodli jsme se na tom, že svědectví slečny, která povídala o hledání partnera, bylo skutečně skvělé – přirozené a nenucené, navíc
zábavné.
Oběd se (pro litoměřickou diecézi a zřejmě i nějaké další) vydával ve školní jídelně blízko gymnázia. Dostalo se nám poučení pro další dny – vidličku a nůž s sestrana 2
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bou rozhodně už na dopolední program, protože fronta, která se postupem času
vytvořila u výdejů, měla pár desítek metrů a pár stovek hlav. Naštěstí jsme to stihli
ještě včas a moc se nezdrželi.
Čekal nás totiž odpolední blok sportování. Každý účastník se mohl zapsat, na
jaký sport chtěl – a že výběr byl skutečně bohatý. Pár z nás zvolilo variantu basketu, ze kterého se nakonec vyklubalo něco basketbalu vzdáleně podobné, jen daleko
za hranicí všech pravidel tohoto sportu. Ale co, účel vysát z nás energii to splnilo,
k čemuž přispělo i modrá obloha, prahnoucí slunce a ne zrovna nízká teplota.
Od tří hodin probíhal blok přednášek – výběr byl, stejně jako u sportů, velmi
bohatý – namátkou například o lenosti, dogmatech, antikoncepci nebo třeba hudbě.
Právě na poslední jmenovanou se naše skupinka asi pěti lidí vydala. Konkrétně
mělo jít o přednášku s otázkou, jestli existují negativní hudební styly, a že to byla
přednáška velice výživná, o tom není pochyb. V krátkosti se posluchači dozvěděli
zhruba to, že v podstatě všechna hudba, kde není zmínka o Bohu, je špatná nebo
v lepším případě není vhodná. Takový metal a rock (opět – pokud vysloveně nezpívá o Bohu) z toho vychází nejhůř. Schválně – kolik z vás o Beatles řekne, že je
to okultní skupina? Nicméně hudební vkus je, jak jsme se velkoryse dozvěděli, na
našem výběru a máme svobodu rozhodování… No alespoň něco.
Večer se v areálu u pódia pár tisícovek mladých lidí pomodlilo růženec a tím
zakončilo středu, první celý den CSM 2012.
Čtvrteční dopoledne vyplnila opět mše svatá na hlavním pódiu celebrovaná biskupem Janem Baxantem. Po ní následoval oběd a polední siesta – tentokrát jsme se
totiž nezapsali na žádný sport a program si vytvořili sami – tedy lépe řečeno nám
ho pomohla tvořit knížka, kterou každý účastník obdržel jako dárek. Šlo o zpovědní
zrcadlo tak extrémní, že nad tím zůstával (a zůstává) rozum stát. Nicméně knížečka
rozhodně pobavila… A ne naposled.
Po tomto „duchovním cvičení“ jsme zamířili na odpolední program, který tvořily koncerty všech žánrů. Volba padla na rockovou formaci Michael, která nezklamala (spíše naopak příjemně překvapila) a utvořila parádní atmosféru – i díky
zaplněnému sálu, ve kterém se koncert odehrával.
Po konci, pro některé vyčerpávajícího, koncertu jsme rychle pospíchali na žďárský zámek, kde měla hrát skupina Prague Cello Quartet. Nemusíte být zrovna excelentní angličtinář, aby bylo jasné, o co jde – tato čtveřice cellistů hrála známé
filmové melodie ale i metalové skladby a slušným způsobem prořízla spektrum hudebních žánrů. To všechno pod širým nebem před zraky pár stovek lidí.
Po tomto koncertu jsme se, už značně vyhládlí, vydali na večeři. Ta se, stejně
jako každý den, vydávala u hlavního pódia, kde se postupně rozjel večerní program. Na ten naše skupinka ale přítomná nebyla a objevovala krásy Žďáru.
Páteční ráno se neslo ve znamení tematických modliteb. Jako už několikrát
předtím, i teď u nás zvítězila možnost hudební. Místnost dokázala pojmout zhruba
300% doporučeného množství lidí, a tak se po pár minutách nedalo pomalu dýchat
a radši jsme šli ven.
Následoval dopolední blok přednášek. Na výběr jich bylo opravdu plno – jak jinak. Skupinka se rozdělila a každý jsme si šli svou vlastní cestou. Nakonec se část
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z nás opět potkala na velmi zajímavé přednášce o historii církve, vedenou mladým
jezuitou, v místním kině.
Hned po přednášce, trvající nějaké dvě hodiny, byl čas zasytit žaludek.
Po obědě byl opět čas na sport – víceméně, protože jsme se rozhodli vyzkoušet
lodičky na rybníku pod Zelenou horou. Skvělá záležitost se špetkou adrenalinu, nikdo se nám neutopil, takže jednoznačně úspěšná volba programu.
Od tří hodin odpoledne probíhala v areálu bohoslužba smíření. Mj. jsme byli
poučeni, že bohoslužba není to samé, jako mše svatá… J
Poté se naše skupinka v plné síle odebrala k jídelně, zasedla za stůl a věnovala
se pár hodin hraní Bangu. Později už ale začala být zima, a navíc se už ozýval žaludek, takže večeře v areálu velice lákala.
Po večeři na pódiu probíhala tentokrát už mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou. Již po několikáté měli účastníci možnost v kázáních slyšet cosi o válce, revoluci a odboji. Vše samozřejmě v duchovní sféře. Ale i tak to zní zajímavě…
Před večerkou jsme se, podobně jako mnoho jiných účastníků, usadili na lavičku na náměstí a užívali si atmosféry.
Sobota byla dnem poutí. Do Žďáru se sjely rodiny ze všech koutů republiky,
aby mohly absolvovat několikakilometrové výlety s duchovní náplní. To všechno
však až odpoledne.
Hned ráno po snídani jsme se zase jednou dobře bavili na úkor knížečky – zpovědního zrcadla. A tentokrát ne sami, protože o pět metrů vedle se nad tou samou
knížečkou smáli dva řeholní bratři… S tou publikací zkrátka není něco v pořádku…
Dopoledne někteří z nás využili možnosti jít ke zpovědi pod širým nebem –
velmi povznášející a jedinečné. Následně probíhala mše svatá, ovšem my se vydali
na Zelenou horu. Přeci jen by byla škoda nenavštívit tuto památku UNESCO, když
už jsme tak blízko.
No a po obědě už přišla řada na zmíněnou pouť. Té se mohli účastnit všichni,
nejen rodiny. Průvodce setkáním nám nabízel několik alternativ, doporučených
vzhledem k věku. Trasy se totiž lišily nejen obsahem a myšlenkou, ale hlavně počtem absolvovaných kilometrů. My jsme, jakožto správní a vzorní poutníci, zvolili
tu nejdelší variantu, jež čítala skoro třináct kilometrů. Byli tam ale i tací, kteří chtěli
stihnout za odpoledne co nejvíc různých poutí – skutečně velmi zanícení nadšenci.
Cesta vedla jak městem, tak přes pole a luky, lesy a silnice, až jsme se velkým
okruhem vrátili zpět do areálu, akorát tak na večeři. Na cestě na nás čekalo několik
zastavení, na kterých se měl účastník zamyslet nad různými problémy (pronásledování křesťanů ve světě) či podstoupit poměrně živé cvičení první pomoci při havárii
auta s čilým opilcem na zadním sedadle. Hlavně to ale byla pouť uvolňující,
a jakmile byla příležitost, tak i relaxační – například balíky sena se ukázaly jako
poměrně pohodlná sedačka nebo dokonce postel.
Večer jsme se ze sprch do areálu vrátili tak akorát, když právě proběhla obnova
biřmování a chystala se večerní vigilie – aneb zhruba sedm tisíc rozsvícených svíček – no nádhera na takovou scenérii koukat. A taky skvělý pocit – pro každého to
strana 4
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platí samozřejmě jinak, ale za mě můžu říct, že tohle byl (spolu se zpovědí) nejsilnější duchovní zážitek celého CSM.
Po skončení programu naše skupinka opustila areál a šla se věnovat v té době už
tradiční a zaběhlé hře – a ne, nebyl to Bang. J
A přišla neděle – pro drtivou většinu účastníků poslední den setkání.
Ráno bylo vyplněno balením a následnou dopolední mší svatou, při které bylo
biřmováno sedm lidí – každý za jednu diecézi. Ještě přede mší ale proběhlo formální rozloučení organizátorů, kteří svou úlohu sehráli, nutno podotknout a podtrhnout, skutečně excelentně – za celé setkání se nevyskytly žádné (jen malé J)
problémy. Klobouk dolů.
V poledne každý obdržel balíček s obědem a lidé se začali rozjíždět zpět domů.
To platilo skutečně pro drtivou většinu, ale někomu se zkrátka na setkání líbilo
tolik, že si ho chtěl o den protáhnout. A tak se stalo, že tři z naší děčínské výpravy
se utrhli, vzali k sobě dva z výpravy rychnovské a rozhodli se přespat do pondělí
pod širákem.
Bláznivá myšlenka? Ani náhodou. Všichni zúčastnění potvrdí, že to bylo to
nejlepší, co jsme mohli udělat.
Celý večer jsme, na louce v záři zapadajícího slunce, strávili hraním všech
možných společenských her, konzumací zbytků zásob a později, když už byla úplná tma, sledováním hvězd – hlavně těch padajících, kterých bylo díky roji Perseidů
za celou noc opravdu hodně.
V pondělí ráno už se stačilo rozloučit s rychnovskou částí naší skupinky opozdilců a odebrat se vlakem směr Praha.
Bylo za námi fantastických šest dní plných zážitků, na které budeme určitě rádi
vzpomínat…
Celostátní setkání mládeže se koná jednou za pět let, ale organizátoři by měli
opravdu zvážit kratší interval – třeba tak dva roky? Vážně, vážně, vážně by to bylo
super…
- Adam Musil -

.
Setkání kněží v mezinárodním centru
Možná by někoho zajímalo, kam jel otec František první týden v září tohoto roku. Byli jsme v mezinárodním schönstattském centru v části Říma - Belmonte. Je
tam poutní schönstattská kaplička s názvem Matri Ecclesiae a u ní se staví mezinárodní centrum. Již přes rok tam je správcem nám známá česká rodina Hurtových,
Monika a Božetěch, mají 3 děti. Chtěli jsme je tam navštívit, podpořit a zažít, jak to
tam prožívají.
Hlavním důvodem ale bylo setkání s Františkovými spolubratry, jsou totiž zodpovědní za stavbu centra. Bylo tam 41 kněží z Německa, Mexika, Argentiny, Čile,
Dominikánské republiky, Brazílie, Sardinie, Austrálie, Afriky (Burundi), Filipín.
Bylo hezké zažít internacionalitu Církve, prožívat společně mše svaté a poznávat
trochu také různé mentality přítomných při společné večeři a rozhovorech. Je to ně-
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co jiného, než jen o tom číst nebo to vidět v televizi. Načerpali jsme tam hodně
milostí a získali nadhled pro situaci Církve u nás. A když člověk zažije něco jiného,
může si pak vážit více toho svého, podívat se na to z jiného úhlu. A to obohacuje
a rozvíjí.

Zatím je v centru hodně provizorního, ale až se stavba plně dokončí, bude možné se tam ubytovat a zajíždět odtud poznávat památky Říma, Vatikán, setkat se
v audienci se Svatým otcem.

M. Jirásková

.
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Poutní mše na Křížové hoře aneb neobvyklá statistika
V neděli 16. září 2012 proběhla na Křížové hoře poutní bohoslužba, kterou
sloužil jiřetínský farář P. Pavel Koudelka společně s litoměřickým vikářem P. Stanislavem Přibylem. Kostelík byl na tento svátek Povýšení svatého kříže celkem plný. Podívejme se také do minulosti a zalistujme v pamětní knize staničního úřadu
Jedlová. O příjezdu poutníků vlakem na nádraží Jedlová se v knize dochovalo několik záznamů, které níže uvádíme.
F 15.9.1929: na den pouti bylo ze stanice vypraveno všemi směry 1 657 osob.
F 14.9.1930: na den pouti bylo ze stanice vypraveno všemi směry 1 615 osob.
F 1932: Každoroční pouť do Jiřetína měla pravidelný průběh. Za pošmourného
dne přivážely již z rána vlaky zástupy poutníků a obecenstva, které jednak již
z Nové Huti, jednak ze stanice Jedlové putovalo pěšky silnicí přes Tolštýn. Počet cestujících, kteří si zakoupili v Jedlové jízdenky, zjištěn. Bylo jich 1 237.
Počet těch, kteří přijeli se zpátečními jízdenkami pro neděle a svátky zjištěn nebyl.
F 1933: Letošní pouť jednak pod vlivem krize hospodářské, jednak i vlivem počasí nebyla navštívena jako léta minulá. I na příjmech je to patrné. Osobní pokladna na tento den odvedla 1 700 Kč ač minulá léta osobní příjmy přesahovaly
vždy částku 4 500 Kč. Téměř všichni návštěvníci a poutníci ze Skalice u Č. Lípy a Röhrsdorfu vraceli se z pouti pěšky po silnici přes Velký Stoh. (Röhrsdorf=Svor, Velký Stoh=Šébr)
F 1935: Podzimní pouť v Jiřetíně dne 15.9. pro svoji oblibu a dík pěknému počasí
přivábila mnoho výletníků. Dopoledními vlaky od Č. Lípy a Děčína dojelo do
Jedlové asi 1 200 cestujících, kteří byli většinou odbaveni nedělními zpátečními
jízdenkami, takže odbavení u odpoledních a večerních vlaků bylo hladké.
F 1936: Počasí o poutích na Křížové hoře v Jiřetíně dne 3.5. a 20.9. bylo deštivé.
Přesto na jarní pouť přijelo asi 300 a na podzimní asi 1 000 až 1 200 poutníků.
Doplňuji pro letošek:
F V neděli 16. září 2012 přijelo do stanice Jedlová vlakovými soupravami z České Lípy a z Děčína celkem jedenáct osob. Dvě z nich doputovaly na Křížovou
horu k bohoslužbě. Počasí bylo slunné, bez mráčku.
Srovnáme-li průměrný počet návštěvníků ze stanice Jedlová v letech uváděných
v citované pamětní knize se stavem dnešním, vychází úbytek návštěvnosti ze směru
od Jedlové - počítám-li dobře - kolem 99,85 %.
Karel Stein

.
Noviny pro děti každého věku
Současné děti digitálního věku mají mnohdy až moc blízko k počítačům, mobilním telefonům, audiovizuálním prostředkům, hrám různé kvality… Že to není vždy
to nejlepší, co můžeme svým dětem, zvláště v předškolním věku dát, tak o tom rozumný člověk asi pochybovat nebude.
Je s podivem, že podle výzkumů např. mobilní telefony v česku mají běžně děti
ve věku 6-7 let, zatímco v zemích na západ od nás teprve ve věku kolem 15 let. Dal-
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ších příkladů, kdy naše republika spadá spíše do kategorie rozvojových zemí, na
kterou se cizinci navíc dívají jako na zemi, kde se běžně krade, je nepořádek, korupce všeho druhu, by se našlo daleko více.
Když už tedy děti mají trávit desítky hodin týdně před obrazovkami různých tipů, mohli by aspoň nějaký čas tuto dobu trávit se svými rodiči, kteří by jim názorně
ukázali, že počítače, či televize např. umožňují i vzdělávání, ne jen jednoduchou
zábavu, určenou k tomu, aby měli „rodiče“ od dětí doslova „pokoj“. Láska k dítěti
se nepozná podle toho, že mu koupíme „chytrý“ telefon, ale že se mu budeme věnovat.
Možností je naštěstí dost. Co se týká televize, máme možnost sledovat pestré vysílání TV Noe a to dokonce zdarma! Není třeba si kupovat „balíčky“ filmových,
sportovních a jiných kanálů na „kabelovce“, či ze satelitu. Záleží pouze na vyspělosti rodičů, čemu dají přednost. Obdobně je to s využitím počítače, který má dnes
doma skoro každý, kdo děti má. Ten není v žádném případě pouze pro hraní her,
ukládání nepřeberného množství digitálních fotografií, či MP3! Je možné si na něm
efektivně vést různé evidence v domácnosti, hledat poučné informace, ale i poslouchat rozhlasová vysílání z celého světa, atd.
Abych uvedl příklad, upozorním na noviny, které jsou určeny pro děti a které lze
procházet na Internetu na stránce: www.noviny-robinson.cz. Z této stránky je i následující ukázka. To, že knihy prof. Piťhy jsou vynikající, to asi netřeba dodávat.
Jednu z nich máme možnost stáhnout do počítače a postupně podle ní seznamovat
své děti…
R.S.

.
Informace o publikaci Petra Piťhy „Příprava oslav 1 150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu“
MŠMT v rámci dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2011 podpořilo vznik publikace Petra Piťhy
„Příprava oslav 1 150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu“. Jedná se o informativní materiál pro všechny učitele škol, kteří se v rámci oslav 1 150. výročí
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu budou zabývat cyrilometodějskou problematikou při výuce. Kniha byla distribuována v květnu 2012 zdarma
do všech základních škol. Na základě četných dotazů ze škol sdělujeme, že publikace je také ke stažení na stránkách www.noviny-robinson.cz.

.
Hlas lidu
Je mně 81 let, asi bych už měl mlčet a dát slovo mladým. Nikdo nenašel odvahu
mně to naznačit. Nebo mne někdo protěžuje?! Chtělo by to autora mladého, bystrého, brilantního, brizantního. Já už tomuto světu nerozumím. Proto dnes nechám
mluvit matku šesti dětí, prostou ženu, mající polovinu mého věku. Napsala mně
dopis. Copak má na srdci? Cituji z jejího dopisu: „aby (její) nejstarší děti (15 a 18)
uslyšely v kostele něco inspirujícího a rozumného. Jsou zvyklé kázání neposlouchat
strana 8
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a ono probublá kolem nich jako nějaký potůček. Někdy v podání našeho pana faráře spíše jako burácející bystřina v době tání. Ale ani ta „velká voda“ s dětmi moc
nehne, neodnesou si zhola nic a já osobně také nevím, co s tou „bezbřehou vodou“,
proudící všemi směry. Se šesti dětmi je člověk rád, že se do kostela vypraví ve
vlastním městě. V kostele máme známé a kamarády, děti často zpívají s farní hudební skupinou při mši. Nakonec i toho pana faráře máme rádi. Je to šílenec, často
s ním nesouhlasím a štve mě, ale to ještě neznamená, že ho nemohu mít upřímně
ráda. Děti v tom věku jsou velice kritické a netolerantní. Většinu lidí označí jako
„trapné“, asi aby zakryly své vlastní pocity trapnosti a nejistoty.
Já, píše dále paní ve svém dopise, zase vůbec nerozumím modlitbě „Korunky
k Božímu milosrdenství“. Co znamenají ta slova, adresovaná Bohu Otci? Proč jsme
my katolíci tak přepjatí v té zbožné křeči ustavičného sténání po smilování
a odpuštění? Není Bohu milejší naše láska ke Kristu a radost z něho? Vždyť marnotratný syn přišel k Otci jen proto, aby nezahynul hladem, ne z lásky k Otci, a dostal objetí a políbení! Tak mi to prosím příště vysvětlete. Vaše Jolana s rodinou.“
Tak prosím; díky tomuto dopisu mám hned po ruce téma na příště…
Jan Rybář

U

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

P. Bernward Deneke
IMMACULATA, 4/2012, č. 122
Démon rodinných záležitostí

Kdybych byl démonem pro rodinné záležitosti, tedy padlým andělem, jenž má
za úkol zničit rodinný život, tak bych věděl, jak postupovat. Vedl bych boj na dvou
frontách: zvenčí a zevnitř.
Ten první by spočíval v tom, že bych usiloval rozmělnit a zředit pojem tradiční
rodiny, spočívající na Božím přikázání a nerozlučitelnosti monogamního manželství. Mou úlohou by bylo předkládat model tradiční rodiny jako „zastaralý“ a „nehodící se pro dnešní dobu“. Místo něj bych postavil jako alternativy „širokou promiskuitní rodinu“ a „duhovou“ (homosexuální) rodinu. Dokázal bych využít i denních zkušeností rodičů a dětí: Podívejte se, tento kolega v práci, který žije už ve
čtvrtém manželství, je přece přátelský muž, mnohem přívětivější než ti „věrní“
manželé. A ten kamarád ze školy, jenž místo otce a matky má dva „otce“, je přece
stejně fajn jako děti staromódních heterosexuálních rodičů.
Dalším důležitým momentem by bylo zpochybnit tradiční rodinu jako něco podezřelého: Není ona místem potlačování lidské svobody, útlaku, násilí a týrání dětí?
Nezáleželo by vůbec na tom, co z toho je a není pravda, důležité je pouze rozšířit
myšlenku, že struktury tradiční rodiny jsou pro děti nebezpečné.
Tím by byl dosažen první cíl: představit tradiční rodinu jako něco úzkoprsého,
směšného a ohrožující lidskou svobodu. Vhodnou alternativou k tomu je státní výchova, jak je známo už z klasického „Katechismu komunismu“ z roku 1919 (J. N.
Bucharin aj. A. Preobrašenskij: ABC komunismu). Boj musí být vyhlášen především „právu rodičů na výchovu vlastních dětí“, neboť „ze socialistického úhlu po-
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hledu je to nepřijatelné“. Proto je třeba, aby „nároky rodičů vychovávat své děti
doma“ byly odmítnuty samotnými dětmi. Rodiče nutno dětem prezentovat jako „lidi starých pořádků plné předsudků“. Matkám bude nezbytné vsugerovat, že jejich
místo není doma u rodinného krbu a při výchově dětí, ale ve společenském a výrobním procesu, kde se mohou teprve opravdově realizovat. Důsledkem bude vznik
řady institucí pro výchovu dětí nikoli rodiči, ale státem: jesle, mateřské školy, dětské domovy…
Tak by měl podle mne vypadat boj zvenčí. A boj zevnitř? Tady by sehrála důležitou roli masmédia, jež už pronikla do samotného středu rodiny. Tisk, rozhlas, televize, internet… Všude by měl být veden masivní útok na manželskou věrnost,
erotika a pornografie by se ujaly úkolu svádění lidí ke hříchu proti 6. a 9. přikázání.
To vše bude nazváno „pokrokem“, zatímco svátostné nadpřirozené pojetí manželství se označí za „nereálné“ a manželská věrnost za „neuskutečnitelnou“ a „odporující lidské přirozenosti.“ Zdůrazní se myšlenka, že je nutno „normálně žít“, to
znamená promiskuitně nebo homosexuálně, manželská věrnost jako nezbytný požadavek svátostného svazku se musí klasifikovat jako něco „nenormálního“
a „protipřirozeného.“
Uvnitř rodiny bych se postaral o jedovatou atmosféru. Televize a internet musí
nahradit vzájemnou komunikaci mezi manžely navzájem a mezi rodiči a dětmi. Závislost na těchto vymoženostech techniky, především na televizních seriálech a internetových hrách, výrazně sníží časový prostor pro řešení společných zájmů a pro
rozhovory na téma náboženství a morálky. Kvůli televizi a internetu nezbude čas na
společnou modlitbu – a to je nejdůležitější. Manželé se jeden druhému odcizí, stejně tak děti rodičům. Potom už budou stačit nepatrné důvody, aby jeden druhému
„šel na nervy“, protože mu překáží v jeho sledování internetu či televize, z drobných, malicherných příčin vypuknou velké hádky, jež nakonec vyústí k tomu, že
jeden z partnerů (nebo i oba) začne hledat své „štěstí“ jinde.
Tak by vypadala má taktika, kdybych opravdu byl démonem určeným k likvidaci tradiční rodiny. S politováním musím říct, že toto není fantazie, to už se skutečně děje. Mnoho původně katolických rodin bohužel dospělo k těmto smutným
koncům. Naštěstí není nikdy pozdě. Doporučuji proto naléhavě všem manželům,
kteří se dostali do tohoto stadia, aby se právě nad tím problémem znovu zamysleli
a hlavně, aby to svěřili v modlitbě do rukou Božích. Další stadium by už mohlo být
z hlediska věčnosti smrtelné.
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
· Přijde manželský pár do čínské restaurace. Usadí se a přiběhne číšnice: „Co si
dáte? Máme kočičí nožičky, psí steaky…“Žena se zhrozí: „Ježkovy voči…“ „Výborná volba, madam.“
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Farní rada
Zpráva z 5. zasedání Farní rady ze dne 9. září 2012
Farní rada se po prázdninové pauze sešla v neděli 9. září.
O čem farní rada jednala?
· Opět o spolupráci
Členové farní rady diskutovali o poutích v obou děčínských
farnostech. Je potřeba vzájemně se informovat o konání poutních mší sv., aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíc věřících.
Totéž platí i o ostatních akcích, které obě farnosti pořádají.

·

Dětské mše svaté

První neděli v měsíci je mše sv. věnována dětem, bohužel dětí se účastní stále
méně. Doufejme, že se tato situace s novým školním rokem zlepší.

·

Restituce se týkají i nás
Hodnocení společenské situace v souvislosti s církevními restitucemi.

·

Mše sv. v zámecké kapli
V sobotu 22. září 2012 se koná od 16:00 mše svatá v zámecké kapli sv. Jiří.

·

Bohoslužba u sv. Václava v Rozbělesích

V sobotu 29. září 2012 proběhne bohoslužba slova v kostele sv. Václava v Rozbělesích.

·

Snídaně na faře

V neděli 7. října 2012 se po dopolední mši svaté opět společně sejdeme na snídani na faře. Očekáváme hojnou účast.
zapsala Eva Pohořelá

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 14. října 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
· „Jean, má televizor dvířka?“ „Ne, pane.“ „Tak to jsem se celý večer díval do
kamen…“
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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
6 410 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 171 Kč
732 Kč
1 653 Kč
1 210 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

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

59 227 Kč

11 254 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. prosince
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných 4. listopadu
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
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z toho, co se podařilo zjistit...
F Znovuvysvěcení kaple v Janově u Hřenska – V sobotu 29. září 2012 ve

F

F

F
F
F
F

F

F

F
F

F
F
F
F

14 hodin v Janově u Hřenska požehnána opravenou kapli sv. Jana Křtitele litoměřický kanovník ICLic. Mgr. Martin Davídek. (www.janovuhrenska.cz)
6. fotbalový turnaj litoměřické diecéze – Diecézní centrum pro mládež srdečně zve všechny příznivce fotbalu na tradiční fotbalové utkání do Litoměřic
v sobotu 29. září 2012. Další informace naleznete na: http://www.dltm.cz/6fotbalovy-turnaj-litomericke-dieceze.
Žehnání zvířátek – Tradiční žehnání zvířátek se uskuteční v neděli 30. září
2012 od 15:30 před naším kostelem. Účastníci se svými mazlíčky jsou srdečně
vítaní J.
Růženec – Před každou mší svatou bude v říjnu modlitba růžence.
Pouť u sv. Františka v Podmoklech – V čtvrtek 4. října 2012 se koná v 18
hodin poutní mše svatá.
Pouť v Prostředním Žlebu – V neděli 7. října 2012 ve 13:45 bude sloužena
páterem Pavlem Jančíkem poutní mše svatá.
Setkání seniorů – V úterý 9. října 2012 se na naší faře uskuteční avizované
setkání seniorů. Přijďte na patnáctou hodinu! Na programu modlitby, chvály,
díky, společné sdílení. Těší se na Vás animátorka seniorů Lída Šumová.
Setkání mládeže – Diecézní centrum pro mládež srdečně zve na 46. diecézní
setkání mládeže a 12. reprezentační ples v Ústí nad Labem ve dnech 13. a 14.
října 2012. Podrobnější informace najdete na: http://www.dltm.cz/43-dieceznisetkani-mladeze-litomerice.
Víkend pro chlapy ze severu – se koná ve dnech 19.-21. října 2011 v Domě
Setkání v Albeřicích (Dolní Albeřice 1, Horní Maršov). Více samostatný článek
Dlouhá cesta ke svobodě a odpovědnosti.
Víkend pro ženy – se koná v Jiřetíně pod Jedlovou ve dnech 26.-28. října 2012.
Více samostatný článek níže…
Změna času – V neděli 28. října 2012 se mění letní čas z letního na zimní
(normální). Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na
2:00. Ráno si přispíme, konečně J!
Pozor! Se změnou času souvisí i změny začátků večerních mší svatých
v kostele sv. Františka a změny v Bynově. V době zimního času budou ve všední dny večerní mše svaté v kostele sv. Františka z Assisi od 17 hodin. Sobotní
mše svaté v Bynově budou v době zimního času začínat v 17 hodin a budou
v pečovatelském domově.
Posvícení – oslavíme v neděli 28. října 2012 při mši svaté v 9:00 a 17:30.
Slávek Klecandr – V neděli 28. října 2012 přijďte v 15 hodin do našeho kostela na koncert Slávka Klecandra ze skupiny Oboroh. Více článek níže…
Sv. František v Bělé – Letos bude mše u sv. Františka Xaverského v Bělé v sobotu 1. prosince v 16:00.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!

U
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Manželská setkání – podzimní obnova 2012
Milí přátelé, posíláme Vám srdečné pozdravy spolu s pozváním na podzimní
obnovu MS, která navazuje na letní kurs Manželských setkání. Máme znovu možnost prožít spolu duchovní víkend v nádherných Hejnicích a být zase blíže Bohu
a sobě navzájem. Využijme této možnosti načerpat posilu do svých srdcí a duší pro
všední dny.
Kdy
12.-14. října 2012
Kde
Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice, Klášterní 1
Příjezd
12. října cca v 18 hodin (v 19 hodin je večeře)
Ukončení 14. října po obědě
Téma
• P. Pavel Andrš: Poslání muže a ženy v písmu.
• Standa Vocásek a František Růžička: Jak lépe porozumět svému partnerovi.
• Nataša Vocásková a Iva Růžičková: Proč a jak se navzájem zraňujeme?
Cesta
z Liberce směrem na Frýdlant (silnice I/13) do Mníšku, kde odbočíte
směrem na Raspenavu (silnice III/290 04) a odtud do Hejnic (silnice
II/290).
Ubytování 35 dvojlůžkových pokojů
Stravování 3 krát denně (plná penze) - kuchyně skvělá
Děti
duchovní obnova je pro samotné manžele
Účast
předpokládá se účast obou manželů
Cena
Manželský pár 2000 Kč
Účastnický poplatek uhraďte, prosím, ihned po přihlášení na b. ú. Centra:
215473593 / 0300.
Přihlášku pošlete co nejdříve, nejpozději do 3. 10. 2012 e-mailem nebo poštou.
Přednost vzhledem k velkému zájmu budou mít ti, kteří zaplatili. Ostatní budou zařazeni jako náhradníci.
Za Centrum pro rodinu se na vás těší Iva a František Růžičkovi.

U
Noe - Abrahám
Přetiskuji zde úvahu k tématu: rebelové a tvůrci pokoje, z jednoho dopisu. (R.S.)
…
Vzpomněl jsem si na kapitolku „Život jako orientační běh“ z knížky Marka Orko Váchy Modlitba argentinských nocí. Odvolává se na knihu rabiho J. Sackse
(Covenant and Conversation), který srovnává dvě starozákonní postavy: Noeho
a Abraháma.
Oba velmi přesně a poslušně plní Boží vůli. Noe přesně podle Božích pokynů
staví archu, shromáždí čistá i nečistá zvířata, vejde do archy, vypouští krkavce,
holubici, podle Božího pokynu čeká, až opadne voda a zahajuje obnovu země.
Otázka zní, co řekl Noe, když se dověděl, že Hospodin zničí zemi: Nic. Jen poslušně plní boží příkazy.
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Abrahám taky plní Boží vůli. Vychází z bezpečí města do neznámé země, je
ochoten obětovat svého jediného syna jako celopal(!!!), atd. Za čas se dostane do
obdobné situace, jako Noe: dozví se, že Hospodin zničí Sodomu a Gomoru. A co
on na to? Ví, že Sodoma je město velikého hříchu, ale aniž by k tomu byl vyzván,
zkouší nemožné. Řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že
je v tom městě padesát spravedlivých...“ Začal jednat i přesto, že jednal se samotným Hospodinem, měl na mysli dobro druhých - těch spravedlivých, kteří by
v městech mohli být.
Nejde o to být jen poslušný, ale také být kreativní, spolutvůrčí, zodpovědný za
druhého, i kdyby to mělo vypadat, že to je proti poslušnosti.
A tak není asi náhoda, že zatímco vyprávění o Noem končí trapnou scénou, kdy
se Noe opije, leží ve stanu nahý a jeho dva synové ho s odvrácenou tváří pozpátku
přikrývají, aby neviděli jeho nahotu, Abrahám je po všechny věky nazýván praotcem věřících.
Nevím, jestli je Noe tvůrce pokoje a Abrahám rebel, vždyť i v životě Abraháma
byly dlouhá údobí, kdy se „nic“ nedělo, kdy „jen“ poslušně plnil Boží vůli. Ale jeho „přínos“ je mimo jiné i v tom, že bojuje, kde si myslí, že bojovat má.
P. K.

.
Vzdělávací institut Víta Tajovského
Fidcon a Premonstráti ze Želiva srdečně zvou na nové kurzy v rámci Vzdělávacího
institutu Víta Tasovského. Semináře jsou určeny jak pro veřejnost, tak pro kněze, řeholníky, rodiče nebo partnery. První kurz proběhne již na konci září 2012! Témata přednášek, termíny a další informace naleznete na: www.vivt.cz.
Kdo se rád vzdělává, má zde možnost, a to navíc v krásném prostředí řeky Želivky.
Jinak organizace Fidcon byla v našem časopise již před časem zmíněna, vrtá za pomocí
dobrovolníků studny na Haiti…
R.S.

U
Půst je pro ledaskoho z nás málo…
Existuje více druhů postů…
Naši tátové se za války nepostili, ale šli do odboje - mnoho z nich s modlitbou
na rtech. Nebudu řešit, zda je Jidáš v pekle, nebo zda je Bůh dost milosrdný, aby
všechny z pekla pustil. Mám jinou starost - o sebe, abych nebyl jen prachem, který
nakonec rozfouká vítr. Neřeším, co je pro mne daleko a co nemohu ovlivnit např.
proč spadla v USA dvojice mrakodrapů po útoku teroristů. Nerozumím tomu, jak
zabránit rozmnožení kůrovce na Šumavě ani Temelínu.
Mohu se ale stavět proti zlu, které je vedle mne: Hrací automaty, rasismus, příkoří na občanech v naší obci. Prevenci nějakého násilí. Násilí všeho druhu. Nelidské jednání s jatečními zvířaty. Doprovázení umírajících. Přátelství s Romy, Vietnamci a dalšími přistěhovalci. Vytrvalé sledování jednání zastupitelstva ve své obci. Vytrvalý tlak na svého poslance v některé důležité věci. ... Možností je mnoho,
stihnu jen něco.
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Je velice důležité poslat do televize pochvalu na dobrý pořad nebo nepochvalu
na špatný pořad (podle jejich pravidel má jeden hlas pro ně hodnotu 5 000 diváků).
To vše mohou být činy doprovázející hlásání evangelia. Snažit se porozumět
slovu Božímu je pro nás základním předpokladem ke spolupráci s Ježíšem. Boží
slovo nás volá k činu. Jeho slovo nemůžeme nahradit svými slovy (sebezbožnější
modlitbou), slovy „rádobyučitelů“, ani slovy svatých.
V.V.

.
Ucho na tepu doby
Je prospěšné se zajímat o to, co se kolem nás děje. Ano, je toho opravdu moc.
Média mají za úkol nás krom jiného informovat, asi by měla informovat pravdivě,
ale často nás spíš zahlcují vším možným, kdy pravda nebývá mnohdy až na prvním
místě. Je to kšeft, jako každý jiný: poptávka – nabídka. Proč by ne, když se najde
dostatek posluchačů, čtenářů a „sledovačů“, kteří vše hezky baští! Můžeme se setkat i s takovými, co se považují za křesťany a denně hltají Blesk, těší se na horoskopy (a věří jim!) a bezduše předávají dál kde jakou s prominutím hovadinu. Konec konců nebýt tohoto fenoménu, neměly by hoaxy šanci se šířit napříč Internetem…
Byla nám, lidem, dána výsada – rozum. Mám za to, že prostý selský rozum sta čí
pro dobrý, kvalitní život. Je dobré jej ale rozvíjet. Dívat se i nazpět, srovnávat, co
bylo dobré, co vede do záhuby… Být aktivní, nebát se riskovat, pokud to považuji
za cestu k dobrému. Každý den si říkat k událostem kolem sebe, jak já bych se zachoval, kdybych byl na tom, či onom místě? Neskočím na první „tutovku“, co mi
někdo někde naservíruje, ověřuji si, promýšlím, a pak teprve, je-li to prospěšné
promluvím? A nebo ležím na otomanu, pojídám lupínky a sleduji virtuální realitu,
která byla nejčastěji dovezena pro otupění lidu přes „Velkou louži“?
Jsme odpovědní za dění kolem sebe. Tím, že si vymyslíme nějaké rádoby alibi,
„důležité“ důvody, že „strčíme hlavu do písku“, tak to nám houby pomůže. Chovali
bychom se přesně tak, jak nám bylo ukázáno v Bibli o prvních lidech, i s důsledky…
Překvapí vás např. až přijdou volby koho volit? Čí to bude vina? O čí odpovědnost se bude jednat? Bude opravdu dostatečné, že každou chvíli předříkáme nějakou modlitbičku, použijeme nějakou zbožnou frázi?
Pokud máme přístup k Internetu, snažme se orientovat v balastu a vybírat si ze
záplavy braku užitečné… Je to dost obtížné, ale je to nutné, abychom neustrnuli
a „svět“ nás nepřeválcoval…
Příklad, zamýšleli jste se nad kauzou arcibiskup Robertz Bezák (komu uniklo,
tak více např. na: http://www.robertbezak.eu/novinky/)? Z čeho jste si utvořili svůj
názor, pokud tedy nějaký vůbec máte a nebojíte se nějaký mít L. A to se jedná
pouze o jednu jedinou epizodku, která kolem nás „prolétla“. A což taková „stálice“
restituce J…
Přeji hezký podzimní čas s dlouhými večery pro přemítání!
R.S.
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Slávek Klecandr
Zkušený písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh.
F „A pokud jde o sílu jeho osobnosti, sálá
z každé odehrané noty.“(Jindřich Göth v časopise Big Beng!)
F „A když se vám někdy podaří slyšet Slávka
živě a samotného, budete překvapeni, kolik muziky dokáže ještě dnes jeden člověk s kytarou udělat.“ (Milan Tesař, redaktor Rádia Prohlas)
F „Netušil jsem ale, jaká síla bude vyzařovat ze
Slávka Klecandra ...“ (Jiří moravský Brabec
v časopise Folk&Country)
F Velmi příznivé odezvy v odborných hudebních časopisech Rock & Pop, Big Beng! nebo
Folk & Country.
F Téměř výhradní autorství hudby a textů pro
jedno sólové a čtyři úspěšná alba legendární folk-rockové skupiny Oboroh.
F Autorství a aranžmá celovečerního programu společného koncertu Oborohu
s Filharmonií Hradec Králové.
F Koncertní turné po Irsku a zájezdy do řady dalších evropských zemí.
To vše zahrnuje muzikantská historie skladatele, autora textů, zpěváka a kytaristy SLÁVKA KLECANDRA, jehož lze v posledních letech slýchat i v komorně
laděných sólových recitálech.

U
Jen pro dospělé! Tak stojí psáno na časopisech, které přitahují šestnáctileté panice. Protože fyziologicky jsou jim ty obrázky venkoncem teoreticky jasné, mají
pocit, že vlastně chápou, co je svět dospělých. Nevědí, že to celé je jen reklamní tah
a že ty obrázky jsou schválně takové, aby je chápali i v šestnácti.
Mám někdy obavy, že i většina muziky (a kumštu vůbec) je dělána tak, aby zpívala a hrála o záhadných věcech dospělým způsobem, který bez problémů pochopí
i šestnáctiletí, s barvotiskovými zápletkami, přehledně a s jednoznačnými obrazy.
Ve skutečnosti je svět nejednoznačný, ale přitom se spoustou podivuhodných
harmonií, zvláštních příběhů a útržků. Každý pokus vypovědět o něm dospěle si
vyžaduje mnohem víc poctivosti a posmutnělou krásu, kterou nakonec najdete, neprodáte na titulních stranách obscénních časopisů. Přesto stojí za to ji objevovat.
Jsem rád, že se to Slávkovi Klecandrovi (a jeho přátelům) podařilo a těším se
z toho.
A když přijde někdo na návštěvu, nemusím nic trapně schovávat za zády.
Jiří moravský Brabec o sólovém albu S.Klecandra „Protější břeh“

U
Sólové vystupování mi - na rozdíl od hraní s kapelou - umožňuje volný pohyb
v čase své muzikantské historie. Znamená to, že můžu hrát zhudebněné biblické
žalmy z raného období Oborohu stejně jako ty úplně nejnovější, ať už jde o písně
z loňského alba NOCÍ MOŘEM nebo dosud nevydané.
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Ačkoli má každý koncert jisté proporce a stavbu, lze jej okamžitě přizpůsobovat
situaci a prostředí. Svou roli při výběru písní hraje samozřejmě i období, v němž se
právě koncert odehrává. V čase adventním nebo vánočním, navíc třeba v sakrálním
prostoru, vystoupení vypadá jinak než uprostřed léta pod širým nebem na festivalu
na plovárně. Společným jmenovatelem téměř všech textů, ať už jde o zhudebněné
žalmy nebo vlastní tvorbu, je ale vždy člověk a různé podoby jeho reflexe Boží
přítomnosti.
Koncertuji s pomocí kvalitní aparatury, několika různých kytar a foukacích
harmonik. Jde mi o to, aby na mých sólových recitálech i u písní známých z nahrávek s Oborohem nebo s jinými muzikantskými přáteli nespadla instrumentální
stránka do roviny jednoduchých doprovodů, nýbrž aby sama o sobě nesla hudební
sdělení.
S. Klecandr, www.oboroh.cz

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

Místo
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.

František

Příprava
Marek 9
Marek 10
Vánoční besídka

U
Dlouhá cesta ke svobodě a odpovědnosti
Víkend pro chlapy ze severu na téma „Dlouhá cesta ke svobodě a odpovědnosti“ se
bude konat 19.-21. října 2012. Je již jako obvykle daleko před začátkem plně obsazen.
Tak aspoň pro představu o co váhaví přijdou J.
Sobotní program podzimního Víkendu pro chlapy ze severu povede P. Jan Rybá ř,
moudrý, skromný a laskavý kněz, jezuita. Kdo ho již znáte, víte, že nám má stále co říct
a skvěle to umí. Kdo ho ještě neznáte - přijeďte a přesvědčte se sami.
Téma svobody a odpovědnosti se rozvíjí i ve třech příbězích, které jsme na našich
víkendech již probraly. Adam odmítl osobní odpovědnost, Kain morální odpovědnost
a Noe odpovědnost za druhé. Když řekl Bůh Abrahámovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a svého otcovského domu,“ otevřel tím novou kapitolu v dějinách lidstva.
S trochou fantazie bychom ji mohli pojmenovat „Dlouhá cesta ke svobodě a odpovědnosti“.
Svoboda není samozřejmou součástí lidské společnosti. Tak jako o jiné výdobytky,
je třeba se i o svobodu starat, kultivovat ji a předávat ji dalším generacím. Nikdo nesložil nádhernou symfonii bez dlouhých let tvrdé přípravy. I proto se většina teorií o lidském chování mýlí, když tvrdí, že lidé buď svobodní jsou, nebo nejsou. Svoboda není
otázkou buď, anebo. Svoboda je dlouhý proces. Začínáme jako závislí a jen pomalu se
postupně osvobozujeme. Učíme se bránit nátlakům a vlivům. Osvobozujeme se dokonce i od toho, jak jsme byli vychováni, když odejdeme ze svého otcovského domu. Svobodní můžeme paradoxně být i ve vězení, tak jako to dokázal P. Jan Rybář.
Svoboda je žít v souladu se svým svědomím, právem, rozumem a morálkou. Opravdová svoboda je i v tom, před nikým se neponižovat a na nikoho se nepovyšovat. Ve
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stručnosti tak kráčíme po cestě, na kterou vyšel před čtyřmi tisíci lety Abrahám, od kterého se můžeme mnohému na podzim přiučit.
Hezký čas ve svobodě přeje František.
http://www.centrumprorodinu.cz/

U
Víkend pro ženy - dámská jízda
Moje milé, krásné ženy, přítelkyně, kamarádky. Zdravím vás všechny z Krupky
a posílám pěkné podzimní pozdravení spolu s pozvánkou na Víkend pro ženy do Jiřetína pod Jedlovou. Podařilo se nám (tedy Nataše) opět pozvat Střihorukého Edwarda, tak se máme na co těšit! Protože tuším, že bude velký zájem, vyplňte rychle
přihlášku a mailem zašlete zpět na mou adresu. Moc se těším na setkání s vámi
všemi a do té doby přeji jen to dobré do vašich vztahů i rodin.
Krásné babí léto! Iva.

U
Centrum pro rodinu pořádá Víkend pro ženy - dámská jízda
Kde:
Kongregace Dcer Božské Lásky, Jiřetín pod Jedlovou, Klášterní 254
Kdy:
26.-28. října 2012
Začátek:
pátek 19:00 večeří
Ukončení:
neděle 12:00 obědem
Cena pobytu: 1 000 Kč
Téma:
Mgr. Jan Špilar - „VLASY V BIBLI“
Přednášející je ženatý jáhen a kadeřník v jedné osobě. Bude prostor pro besedu,
dotazy, skupinovou práci, osobní rozhovory, výlet do krásné přírody i večerní příjemné posezení. Vezměte si s sebou psací potřeby, přezůvky, oblečení na procházku, hrnek na kávu. Podmínka účasti je vyplněná přihláška a účast na celém víkendu. Přihlášky se všemi vyplněnými údaji zasílejte nejpozději do 19. října 2012 na
adresu: Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka nebo e-mail:
ruzickova@centrumprorodinu.cz. Informacena tel.: 731 158 924, 417 852 315,
http://www.centrumprorodinu.cz/.

U
Petice
Budou volby včetně volby presidenta, budou na nás útočit ze všech stran, budou
nám házet do schránek spoustu letáčků, budou na každém rohu na nás číhat petice
a kde jaký kandidát se bude vychvalovat tak, že Bůh v jeho záři pobledne… Je dobré v takových situacích obzvlášť bedlivě být na pozoru, obstarat si co nejvíce věrohodných informací o kandidátech, o jejich minulosti, jak se projevovali, jaké názory měly při různých příležitostech. Nenechat se unést lichotivými, mnohdy populistickými výroky v době kampaní, hodnotit střízlivě s chladnou hlavou. Nechť je si
každý vědom své odpovědnosti při každé volbě i při udělení svého podpisu na petiční archy.
R.S.
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Modlitební SMS služba pomáhá už stovkám žadatelů
Nové služby, která na olomouckém Centru pro rodinný život funguje od října
loňského roku, využilo dosud téměř pět set lidí. Pracovníci centra se rozhodli sdílet
s lidmi jejich problémy a starosti při modlitbě a zájemcům nabízejí, aby jim poslali
své prosby a úmysly formou SMS či e-mailem. Za všechny, kdo této služby využijí,
je na olomouckém arcibiskupství každý týden sloužena mše svatá.
„Prosím o modlitbu za Eriku. Jako instruktorka v autoškole nemá stálý příjem.
Prosíme Ježíše o požehnání ve stávajícím zaměstnání, nebo aby Erika našla novou
práci,“ tato prosba přišla na e-mail pracovníků Centra pro rodinný život 29. prosince 2011. Tak jako všechny ostatní zařadili i ji mezi úmysly, za které je na arcibiskupství pravidelně sloužena mše svatá. A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.
„Chtěla bych Vám poděkovat za modlitby a mši svatou za Eriku. V kurzu autoškoly má momentálně jedenáct žáků, což je v lednu opravdu nevídané. Hned na začátku ledna se jí přihlásili do kurzu tři žáci. Cítíme Boží pomoc i díky Vašim modlitbám,“ stojí v e-mailu datovaném 17. ledna. O tom, že jim modlitební SMS služba
pomohla, svědčí i další lidé z několika stovek žadatelů, kteří dosud služby využili.
„Od půlky října, kdy jsme službu zahájili, přišlo asi 300 SMS zpráv a 150 emailů. Často ale v jedné zprávě bývá i několik úmyslů,“ říká Peter Markovič z rodinného centra. Nejčastěji podle něj lidé žádají o modlitbu kvůli hledání nové práce, rozpadu rodiny, psychickým problémům a závislostem, prosí také za dar víry
pro rodinné příslušníky a partnery, za nalezení partnera a v různých konkrétních
situacích, například při domácím násilí. „Každému je přitom zaručena plná anonymita,“ dodává Markovič, který pečuje o sbírání došlých proseb a předává je všem,
kdo se za ně modlí – svým kolegům i řeholním sestrám z komunity Milosrdných
sester svatého Kříže na Arcibiskupství olomouckém. Za všechny úmysly a za každého, kdo se na centrum obrací, slouží pak každý čtvrtek ráno mši svatou biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.
Prosby lze posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (na toto číslo nelze
volat, je určeno pouze pro přijímání SMS). Další možností je zaslat prosby na emailovou adresu rodina@arcibol.cz.
Jiří Gračka, TS ČBK

U
Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se…
Pán je blízko. O nic nemějte starost“
Bible, Flp 4, 4-6

To se to řekne! Jak se mám ale radovat, když rodinou vládne chřipka? Když se
v práci kupí potíže? Když máme doma zase jak v ponorce? Když se finančně nedaří?
Když Apoštol Pavel psal list Filipanům (ze kterého jsou výše uvedené citáty), nebyl
zrovna v záviděníhodné situaci. Seděl ve vězení, zbitý, spoutaný, s nohama v kládě.
Před sebou dost nejasné vyhlídky. A kromě toho mu dělaly starosti zprávy z církevních
obcí, které založil. A je bezmocný!
A poněvadž Pavel nebyl superman, vnucuje se myšlenka, že musí existovat radost,
která nezávisí na vnějších okolnostech. Radost v Bohu, kterou svět nemůže dát, ale ani
vzít.
podle knihy Vojtěcha Kodeta: Učednictví
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U
Pro podzimní večery
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?
Zde je výsledek:

U
Nové zadání:

R. S.

U
Úryvky…
Přemýšlel jsem, zda zde uveřejňovat překlady úryvků z díla Edity Stein - sv. Terezie Benedikty od Kříže, karmelitky. Nakonec, proč ne?
F Bedenkt man…

Připustíme-li, že každý má možnost na jiného svou modlitbou zapůsobit, pak je
zřejmé, že přejímáme i odpovědnost za toho, kdo v je milosti, a že jsme vinni jeho
proviněními, která na sebe nabírá. A Bůh mu prokazuje milost zástupným utrpením.
F In der stillen
V tiché rozpravě srdce s Bohem jsou tvořeny živé kvádry, které jsou stavebními
kameny Království Božího.
F Nur Gott…
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Jen Bůh může oddanost člověka přijmout, a přijmout ji tak, že člověk svou duši
neztratí, ale získá.
A pouze Bůh se může člověku darovat, a to tak, jeho bytost zcela zaplní a sám
ze sebe neztrácí.
F Wir bedurfen…
Potřebujeme hodiny, ve kterých mlčky nasloucháme a Boží slovo v sobě necháme působit.
F Gott in ...
Bůh v nás a my v Něm, to je náš podíl na Říši Boží, ke které byl položen základ
tím, že člověk byl učiněn člověkem.
překlad A.S.

U
Hnutí a komunity působících v České republice
Cursillo de Cristiandad
Hnutí zaměřené na kérygmatickou a prorockou evangelizaci chce prostřednictvím postupného celkového obrácení přivádět dospělé křesťany k tomu, aby si uvědomili svůj křest a plně se včlenili do života společenství církve. Zejména usiluje
o evangelizaci prostřednictvím laiků, kteří po svém „ano Kristu“ chtějí uplatněním
svého přirozeného vlivu přispět k tomu, aby jejich okolí a životní styl byl proniknut
evangeliem. Nechce vytvářet nové křesťanské organizace, snaží se obnovit současnou společnost ve stávajících strukturách.
Tato snaha vychází z tradice španělských národních poutí do Santiaga de Compostela, především pouti španělské diecéze Mallorca roku 1948-1949, které se zúčastnila i mládež Katolické akce. Tento hluboký duchovní zážitek se stal systematickým pastoračním programem. Zasloužil se o to především tehdejší biskup diecéze Mallorca Juan Hervás y Benet, který zformuloval program putování s Kristem
k Otci v síle Ducha svatého a s pomocí Panny Marie a svatých. Na této pouti kráčíme spolu s našimi bratry ve víře.
Cursilla byla nejprve zaměřena na to, aby se mládež probudila pro apoštolát.
Postupně se však otevírají laikům žijícím v manželství i lidem všech věkových kategorií a sociálních skupin. Šíří se do dalších diecézí Španělska, do Latinské Ameriky a na ostatní kontinenty. Dnes je najdeme ve více než 50 zemích světa na čtyřech kontinentech. Koordinačními centry jsou diecézní, národní, kontinentální
a světové sekretariáty.
Formační proces hnutí se dělí do tří charakteristických kroků.
Předcursillo: Zde se zkoumá situace, možnosti a obtíže, hledají a připravují se
týmy spolupracovníků - laiků a kněží a vyhledávají se noví účastníci (asi 30 osob).
Členy týmů by měli být lidé zralí a zodpovědní, kteří se umějí ovládat, mají
animátorské schopnosti, dokážou strhnout ostatní a chtějí pracovat k prospěchu
společenství církve. Hnutí se v této fázi obrací s prosbou o modlitbu na společenství (především cursillová) a na kláštery.
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Cursillo: Během tří dnů předkládá tým spolupracovníků vybrané skupině účastníků obsah kurzu podle podrobně a přesně vypracované metodologie, která se opírá
o osnovu, tvořenou meditacemi a tématickými impulzy, včetně osobních svědectví.
Cursillo začíná třemi meditacemi. V první fázi konfrontace se účastník setkává
„sám se sebou“. V druhé fázi jde o „setkání s Kristem“, osobní rozhodnutí se pro
Krista. Třetí fáze spočívá v „setkání se společenstvím“, s bratry a sestrami, se světem takovým, jaký je. Na jednotlivé impulzy navazují rozhovory ve skupinách.
V průběhu celého kurzu jsou účastníci vedeni k hlubšímu prožívání eucharistie.
Nedílnou součástí Cursilla jsou rovněž adorace a modlitba růžence. Slavnostní
„apoštolskou hodinou“ jsou účastníci rozesláni „do světa“, aby nesli evangelizaci
do svého prostředí.
Pocursillo: pomocí malých společenství se ti, kdo prošli Cursillem, snaží rozhojnit jeho plody. K tomu slouží především pravidelná setkání modlitby, meditace
a sdílení. Nastiňují se též úkoly do budoucna. Tato společenství se setkávají na
místních, diecézních a národních setkáních, zvaných Ultreya („Ultreya“ = „vpřed“).
Setkání prohlubuje cursillisty v duchovním životě, posiluje vzájemné přátelství
a soudržnost, nadšení a apoštolskou horlivost. Spolupracovníci Cursilla se pravidelně zúčastňují formačních seminářů, ve kterých prohlubují svůj duchovní život
a vzdělávají se v metodice Cursilla. V České republice působí Cursillo od roku
1991 a je rozšířeno ve 4 diecézích.
Kontaktní adresa: Jitka Malá, Slunečná 2, 634 00 Brno; tel. 05/4721 5268
z knihy Nová hnutí v církvi, www.vira.cz

U
Slavnosti a svátky
4.
18.
28.
28.

10.
10.
10.
10.

Pouť v našem kostele sv. Františka z Assisi
Svátek svatého Lukáše
Svátek svatého Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost posvěcení kostela

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy
21. 10. Den modliteb za misie

U
Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský
4. 10. Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
Mons. Baxant
8. 10. Mons. Baxant

narození (1939)
svátek
svátek
jmenování biskupem (2008)
narození (1948)

Zprávy z farnosti 10/2011, ročník XVII.

strana 23

Dìèín

-

Podmokly

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 17:00 +/ ++/ - 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
17:00

+/ ++/

17:00
17:00
17:00

+/ ++/

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 28. 10. 2012, před 1. nedělí v listopadu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 15 Kč)
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