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01/2013


Nový rok 2013!
To je překvapení. Na jednu stranu ne, již dlouho jsme
mluvili o tom, co nás všechno bude očekávat v příštím roce.
Ale teď, když už je tu, přece jen je to překvapení. Co
nás všechno čeká v tomto roce? Některé věci můžeme
opravdu vypočítávat, ale to je jen zlomek. Většina toho co
přijde, je nám tajemně skryto. Bůh to ale ví, a proto
především jemu to máme svěřovat. Tak jak to dříve lidé
říkávali: „Bůh se postará.“ To ale neznamená, že my se
nebudeme starat. Jenom se nemáme starat zbytečně. Udělat
co se dá, a ostatní svěřit Božímu vedení. Důvěřovat Bohu, důvěřovat jeho lásce. Snažme se o to během celého
roku a poznáme, že je to tak dobře a budeme se z toho
radovat. K tomu, aby tento rok byl naplněn nadějí
a jistotou v Boží pomoc z celého srdce žehná
P. František
Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, ( 412 531 582
e-mail: rkf.dc.podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/
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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2013
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.

LEDEN
1.
2.
3.

Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena
útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.

U
Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím
své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na
úmysly Svatého otce.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Setkání seniorů
Opět po měsíci v době adventní se konalo setkání seniorů. Celkem se setkalo
okolo 10 seniorů na faře v Podmoklech. Na začátek vždycky vzpomínáme na
všechny seniory z našich farností a nemocné. Zvláště pak modlitby a prosby byly
za paní Soňu Šenkovou, Anču Bartáčkovou, Janu Machačovou, Marušku Neubertovou, Aničku Šumovou a dále za kněze P. F. Jiráska, V. Suchého, P. Stejskala,
P. Jančíka, P. Kubu, P. Fexu a naši mládež. Jsme rádi, že se naše společenství stále
rozrůstá o nové lidi. Měli jsme možnost přivítat mezi námi věřící z farnosti Hrob
u Teplic paní Marušku Pernerovou, která se sem přistěhovala. Měla možnost nám
také něco o sobě říci a nechyběla ani kontrola domácího úkolu, který každý dostal.
Na procvičení paměti jsme si společně udělali vánoční a silvestrovský nákup. Součástí našeho setkání není jen posedět si společně, popovídat si, pomodlit se společně, ale také zmapovat naše staré a nemohoucí věřící, kteří by eventuálně potřebovali naši pomoc. Naše setkání již dostávají svůj řád a podobu, v jaké se chceme setkávat a která nám všem vyhovuje. Budeme se setkávat v novém roce 2013 a to většinou druhé úterý v měsíci. Setkání se budou konat na faře v Podmoklech od 14:30
do 16:30. Po setkání je pak možnost zúčastnit se od 17 hodin mše svaté.
Další setkání bude 15. ledna 2013 v 14:30 a zveme všechny lidi seniorského
věku od 50 let. Kdo má zájem ať mezi nás klidně přijde.
Těší se na vás animátorka seniorů Lída Šumová a Maruška Neubertová, která
pomáhá s organizací setkání.
Lída Šumová
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Dávej pozor
·
·
·
·
·

Dávej pozor na své myšlenky, neboť z těch se stanou slova.
Dávej pozor na svá slova, neboť po nich následují skutky.
Dávej pozor na své skutky, neboť ony vytváří zvyky.
Dávej pozor na své zvyky, neboť ony formují tvůj charakter.
Dávej pozor na svůj charakter, neboť on určí tvůj osud.
psáno v Talmudu

.
Eucharistická řeč
(Jan 6, 41-51)

Bratři a sestry,
možná se vám někdy dostane do ruky trojdílný obrázek, triptych. Nahoře jesličky
s Ježíškem, pod tím Kalvárie s křížem a dole otevřený svatostánek s hostií. U prvního obrázku je napsáno - největší radost. U Krista ukřižovaného - největší oběť.
A při pohledu na sv. hostii nápis - největší láska. Dole na obrázku jsou slova vánoční koledy: Tak nás miloval, z nebe na zem stoupil, - sám se obětoval, aby nás
vykoupil. - V jesličkách ležel při svém narození, - na kříži umřel za naše spasení. Nám se zanechal v oltářní svátosti - z pouhé milosti.
Budeme uvažovat o tom posledním - nám se zanechal v oltářní svátosti. Nejprve si zopakujeme, jak Ježíš na poušti nasytil lidi a přešel do Kafarnaa. Lidé ho
našli v synagoze, zaplnili ji do posledního místa. Ježíš jim řekl: „Vaši předkové dostali tělesný pokrm, manu. Já vám dám chléb z nebe. Ten chléb to jsem já. To je
moje tělo, obětované za život světa.“ Tak to stojí v dnešním evangeliu. „Tento tajemný pokrm budete jíst a budete pít a tím si zaručíte blažený věčný život.“
Teď je tu ticho jako v kostele, ale v synagoze kafarnaumské tomu tak nebylo.
Když Ježíš pronesl tato slova, nastal hluk, křik, lidé reptali: „Kdo tomu může věřit,
to je tvrdá řeč.“ Synagoga se začala vyprazdňovat. Ježíš přišel všechny lidi spasit,
všechny je měl rád - a přece, neběžel za nimi a nevolal: „Prosím vás, počkejte, vy
jste to špatně chápali, tak já jsem to nemyslil, to je myšleno jen obrazně.“ Ne, Ježíš
stojí a čeká. Buď budeš věřit, nebo jdi. To je tajemství víry. - Je mně vždy hrozně
smutno, když se evangeličtí bratři ptají: „Proč my nemůžeme s vámi v kostele přijímat? Vždyť přece máme platný křest, proč nemůžeme společně slavit večeři Páně? My to jinak chápeme než vy.“ Nezáleží na tom, jak to chápu já a jak to chápeš
ty, záleží na tom, jak to řekl Kristus Pán. Jeho čtyři slova je možno vrýt do bronzu
a vtesat do žuly. Toto je moje tělo. Toto je moje krev. Tato slova musíme vzít doopravdy. Kdo začne říkat - to není Kristovo tělo, to si jenom připomínáme, to jenom
naznačujeme - mění text. O základních pravdách víry se nedebatuje, víra se přijímá.
Nemůžeme toto tajemství víry nějak lidem usnadnit, nějak jim to trošičku znázornit? Můžeme. Katolický biskup z Gázy Samona připutoval s křesťanskými
poutníky do Jeruzaléma. Islámský muezín pozoroval skupinu křesťanů a chtěl je
uvést ve zmatek, přede všemi je zahanbit. Přistoupil k biskupovi a ptá se: „Jak vy
křesťané můžete věřit, že se chleba mění na Kristovo Tělo? To je přece nemožné.“
Myslil si: biskup nebude znát odpověď a lidé se mu vysmějí.
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Biskup pokorně odpověděl: Ano, to je tajemství naší víry, ale můžeme je přece
maličko naznačit. Když jste se narodil, byl jste malý, dnes je z vás mohutný člověk.
Čím to? Přijímal jste potravu, chléb se ve vás změnil v tělo a krev, teď máte masa
víc a krve víc, než jste měl při svém narození. Jestliže vy dovedete přeměnit pokrm
na své tělo, Bohu to chcete upírat? On že by to nedokázal?“
Nastalo ticho, chvíle přemýšlení, ale muezín se nevzdal. Řekl: „No dobře, ale
přece nebudete tvrdit, že se ten váš Ježíš vejde do maličkého kousku chleba.“
Biskup odpověděl: „On tam nemá fyzické tělo, jaké měl jako člověk, má tam tělo oslavné. Ale hleďte, já se na vás dívám svýma očima. Moje oči jsou zrovna tak
maličké jako svatá hostie – a přitom já vás vidím celého a ne tak maličkého, jako je
moje oko. Vidí vás takového, jaký jste. Jestli vy celý se můžete vejít do mého oka,
může se vejít Ježíš do maličké hostie.“
A zase chvíle přemýšlení: „Ale to nemohu pochopit,“ říká muezín, „jak může
být Ježíš v každé hostii tady v Jeruzalémě, v Nazaretě, v Betlémě, jak je to možné?“
Biskup vytáhl větší zrcadlo a říká: „Podívejte se, vidíte se tam?“ - „Ano, tam
jsem já.“ Biskup klepl na zrcadlo, udělalo se z něj deset střepů, kousků a pravil:
„Podívejte se.“ „To je zvláštní, já který jsem byl jeden v zrcadle, teď se vidím
v každém tom střípku. Tam jsem já, tady, tady…“
A biskup poznamenal: „Tak je to s Kristem Pánem. On je jeden, ale v každé
svaté hostii na celém světě je všude přítomný.“ Muezín prohlásil: „Mě nikdo nedonutí, abych já pil krev a cizí tělo přijímal.“ Biskup mu odpověděl: „Nedonutí, ale
možná o to budete jednou prosit. Kdyby vaše krev zřídla, budete prosit, aby vám
dali krev cizího člověka. Ne ústy, trubičkou do žil vám budou nalívat cizí krev,
abyste ozdravěl. A že nepřijmete cizí Tělo? Třeba celé ne, ale kdyby vám vynechaly ledviny, transplantují vám cizí ledvinu. Cizí a bude vaším tělem. Cizí plíce, cizí
srdce vám mohou dát a vy je rád přijmete. Tak my přijímáme celé Kristovo tělo
a všecku jeho krev.“ - To je jen náznak, náznak vysvětlení.
Proč Pán Ježíš eucharistii ustanovil? Předně, aby se za nás obětoval. „Chléb,
který já dám, je moje tělo, obětované za život světa“ Někdo se vydá, aby druhý byl
živ. Roku 1840 vládl na Kavkaze vladař Šanyl. Chtěl svůj divoký národ zušlechtit,
odstranit všecky zlořády a nejvíce ho bolela úplatnost, jak se tam lidé nechali podplatit. Vydal nařízení: „Kdo bude přistižen, že bere úplatky, dostane pětadvacet ran
bičem na záda.“ Sotva zákon vstoupil v platnost, přišli hlásit: „První viník byl chycen - a je to vaše matka.“ Tři dny se nechal vladař zavřít do svého stanu a přemýšlel, co má udělat. Vyhlásil: „Vydal jsem zákon, spravedlnosti musím učinit zadost.
Ať se stane spravedlnost, i kdyby zahynul svět.“ Svolal národ, matku nechal svázat.
Už nastoupil kat s důtkami. A když se rozmáchl, aby udeřil, vladař Šanyl shodil
svůj královský plášť a nastavil holá záda. Pětadvacet ran dostal on a matka se na to
jen dívala. Od té doby v jeho zemi nikdo úplatky nebral. Věděli, že on se obětoval.
Trest musel přijít, ale dostal ho nevinný.
To udělal Ježíš. Zhřešili jsme my, spravedlnost žádala trest - a on nastavil své
tělo. Vydal je za život světa, abychom my netrpěli. Toto člověka zadrží, kdyby
chtěl lehkomyslně hřešit. Trest dostal někdo nevinný. A při mši svaté se znovu a znovu za nás obětuje.
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Eucharistický pokrm nás má živit. Vzpomeňme na Eliáše, jak putoval a slyšel
slova: „Pojez, máš dalekou cestu před sebou.“ V síle toho pokrmu putoval 40 dní.
My putujeme a cesta je daleká - na věčnost. Máme ten pokrm, přijímejme jej rádi.
A když přijmeme Krista Pána, hovořme s ním. Naše modlitba po sv. přijímání nemusí být dlouhá. Když se dva lidé mají rádi, říkají si stále: „Jsem celý tvůj a vždycky tvůj. Jsem celá tvá a vždycky tvá.“ My po sv. přijímání si opakujme větu: „Můj
Ježíš je stále se mnou.“
Pán Ježíš tu s námi zůstal, aby nám dával audience. Zdejší kostel má často návštěvníky - turisty. Přijdou, koukají po obrazech, po sochách, po dlažbě - a jdou.
Jak na ně zapůsobí, když tu někdo klečí, oči upřené na svatostánek a rozjímá. Je
tam jen hostie maličká, větérek by ji odnesl - a přitom je to ten, který drží celý svět.
Je tam hostie mlčenlivá, slovíčko nepromluví - a přece je to ten, který řekne na
konci dějin poslední slova: „Pojďte ke mně, nebo jděte ode mě pryč.“ Pro nás je
kostel audienční síň, kde můžeme s Bohem mluvit. Cizinci obdivují krásu kostela,
my se klaníme Kristu svátostnému.
Bratři a sestry, před svatostánek, kde teď svítí věčné světlo, dejme své hořící
srdce, ať vyznává: Ty jsi Pán můj a Bůh můj. Zůstaň s námi do skonání a potom ať
tě vidíme tváří v tvář. Amen.
vybral R. S. - autor neznámý

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Guy Gilbert
název:
Ať se ti život povede!
z obsahu: Úsměvná meditace

Pro ty, kteří si myslí, že budou věčně mladí…

Nedávno mi na krku přistál osmdesátý křížek a často na to myslím. Roh ulice je
dvakrát dál, než býval. A přidali tam stoupání, kterého jsem si nikdy dřív nevšiml!
Musel jsem přestat dobíhat autobusy, protože teď vyjíždějí ze zastávky mnohem
rychleji než dřív. Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně na schodišti se teď dělají
mnohem vyšší. A všimli jste si, jak malými písmenky teď tisknou noviny? Prosit
lidi, aby mluvili zřetelněji, není k ničemu. Všichni mluví tak potichu, že jim není
skoro rozumět. A oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně v pase a na stehnech; je to
hrozně nepříjemné.
I mladí se změnili. Jsou mnohem mladší, než když jsem byl já v jejich věku.
A na druhé straně lidé mého věku jsou mnohem starší než já. Tuhle jsem potkal
jednu starou známou: tak strašně zestárla, že mě vůbec nepoznala!
O tomhle všem jsem přemýšlel, když jsem se ráno myl. Dneska se už nedělají
tak dobrá zrcadla jako před šedesáti lety!
&

M. Jirásková

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.
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Umocněné Vánoce
Boží Syn se stal člověkem! zní o Vánocích. Náš Kancionál to vysvětluje: aby
nás svou smrtí vykoupil… Nic víc? Dopuštěním Božím a biskupa Karla jsem po
roce 1989 krátce učil věrouku. Jedna z ošemetných otázek zněla: Má pro nás větší
význam Kristův život – nebo jeho smrt? Tohle zajímalo i papeže Jana Pavla II. Proto doplnil růženec tajemstvím Světla. Méně už se ví, že podobně chtěl doplnit
i Krédo. Jak by to asi vypadalo? „Narodil se z Marie Panny, žil náš život, vedl nás
k Otci, jehož představil, hlásal Boží Království, dával naději i hříšníkům - a stálo
ho to život. Vstoupil do říše smrti, vstal z mrtvých…“ Pilát by nás asi nezajímal…
Papežovi to v Krédu chybělo tak jako i v růženci. Ale okolí mu to nedoporučilo.
Škoda! Mohli jsme slavit Vánoce hlubším pochopením Kristova příchodu. To můžeme i nyní, kdy nám apoštol Pavel připomíná, že „už před stvořením světa Bůh
předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista“. A tak důvod Kristova narození není negativní, ale pozitivní: naše Oslavení. My, jeho věrní, umíme
proto na onu ošemetnou otázku dát správnou odpověď. A více se radovat…
Jan Rybář

.
Farní rada
Zpráva z 8. zasedání Farní rady ze dne 9. prosince 2012
Zpráva zatím není - Farní rada se pravděpodobně v neděli
9. prosince nesešla J.
·

Takže příště…

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. ledna 2013 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
·

Jeden muž četl ve vlaku knihu. „Spolucestující začal rozhovor: „Co to čtete?“
„Nový Zákon,“ odpověděl tázaný. „No jo, ono jich dneska vychází, viďte!“
· Ze školních lavic: Obyvatelé Afriky se živí opracováváním dobytka.
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2012

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové
7 450 Kč
1 997 Kč
8 387 Kč
1 018 Kč
8 415 Kč
1 338 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky

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
8 217 Kč
7 461 Kč
7 424 Kč
0 Kč

1 171 Kč
732 Kč
1 653 Kč
1 210 Kč
1 595 Kč
1 483 Kč
1 652 Kč
0 Kč

Částka
4 112 Kč
4 260 Kč
4 442 Kč
786 Kč
2 032 Kč
0 Kč
2 085 Kč
0 Kč
0 Kč
1 791 Kč
2 920 Kč
2 114 Kč
0 Kč

82 329 Kč

15 984 Kč

24 542 Kč

Leden
Únor
Březen

Součet

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

Na diecézní charitu
Na misie
Na pojištění

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 3. neděli v měsíci ve 13:45.
17. února
17. března
21. dubna
Rok 2013
20. ledna
19. května
16. června
21. července
18. srpna
15. září
6. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
17. listopadu
15. prosince
vlakové spojení:
(cena 22 / 17 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
12:53 14:53 16:53 Děčín hl. nádr. 15:17 17:17 19:17 21:17

U
·

·

Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka: „Kam jedete
tak pozdě v noci?“ „Jedu na přednášku o špatném vlivu alkoholu, tabáku
a nočního života na lidský organismus.“ Policista se ptá nedůvěřivě: „Prosím
vás, kdo organizuje takovou přednášku ve dvě hodiny v noci?“ Muž odpoví:
„Jako obyčejně, moje žena...“
„Slečno, co děláte, že máte hebounké ručičky?“ „Nic J.“

Zprávy z farnosti 01/2013, ročník XVIII.

strana 7

Dìèín

-

Podmokly

Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...

F Tři králové – Ve čtvrtek 3. ledna 2013 budou slavnostně při mši svaté u sv.
Františka vysláni koledníci na tříkrálovou sbírku. V sobotu se pak přijďte podívat v 10:00 před kostel sv. Františka, odkud vyjedou Tři králové na koních poklonit se Jezulátku v kostele sv. Kříže.
F Ekumenické bohoslužby v Děčíně – bohužel, letos zatím není známo, jak budou v Děčíně organizovány…
F Pouť do Filipova – V noci v neděli 13. ledna 2013 pojedeme opět na poutní
mši svatou do Filipova. Odjezd autobusu je stanoven na 2. hodinu v noci, sraz
u naší fary, návrat do Děčína ráno kolem 7:30. Kdo byste chtěl jet, přihlaste se
na faře.
F Týden modliteb za jednotu křesťanů – Od středy 18. ledna do středy 25. ledna se uskuteční tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem letošního modlitebního týdne je výrok proroka Micheáše: „Co od nás Hospodin žádá?“ (srov. Mich 6, 6-8):
/6/ „Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na
výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?
/7/ Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků
oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích
plod svého lůna?“
/8/ Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to,
abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
F Duchovní obnova v Jiřetíně pod Jedlovou – ve dnech 18.-20. ledna 2013 je
určena pro dívky od 14 let. Cena 150 Kč. Kdo by měl zájem jet, ať dá vědět na
e-mail: marketafdc@seznam.cz.
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Vánoce 2012
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Ježíš přijal s láskou naše člověčenství - raduj se i Ty ze svého lidství!
Ježíš se narodil do naší chudoby - přijmi i ty svůj úděl v jedné z nejbohatších zemí světa!
Ježíš chtěl mít vedle sebe svou matku a svatého Josefa - neodmítej členy své rodiny!
Ježíš poslouchal své rodiče, i když to byli jen lidé - poslouchej svého Pána a Boha!
Ježíš nepřišel, aby se chlubil svou velikostí - neukazuj ani Ty na sebe.
Ježíš přišel s láskou zachránit svůj lid - dovol mu to!
z přání P. Jiřího Dobeše, faráře v Třebíči

U
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Bajka Divoké kozy a pastýř
Když vyháněl pastýř kozy na pastvu, zpozoroval, že se mu předešlý den zamíchalo do stáda i několik divokých koz. Když nadešel večer, všechny je zahnal do
své jeskyně. Jenže ráno bylo venku velmi špatné počasí. Pastýř nemohl vyhnat stádo. Krmil je tedy v jeskyni. Vlastním kozám dával jen maličko, pouze tolik, aby
hladem nezahynuly. Divokým předložil celé kopy. Myslel si: Zalíbí se jim u mne
a zůstanou.
Když nečas veku pominul, kozy se šly opět pást. Pastýř dával na ty divoké velký pozor. Ale přece mu jen utekly. Když je spatřil na sousedním vršku za řekou,
křičel na ně, že jsou nevděčné, protože ho opustily, přestože jim věnoval takovou
velkou péči.
„Právě proto.“, odpověděla mu nejstarší z nich, „Byli jsme u tebe jen od včera
a dával jsi nám lepší a více než svým vlastním, které máš už dávno. A to znamená,
že až přijdou zas nějaké, dáš jim přednost před námi a my se budeme muset spokojit s tím, že nezahyneme hladem“.
Kdosi seděl u řeky a vyslechl si celý tento rozhovor. A takto při tom uvažoval:
I mezi lidmi jsou pastýři, kteří se svou pozorností točí stále jen okolo těch, které by
chtěli získat a pak jim samozřejmě nezůstává síla ani čas starat se o získané. Tito
pastýři zapomínají, že nejsilnějším lákadlem pro cizí je láska k vlastním. Každý jde
sám od sebe tam, kde vidí věrnost v lásce. Chvilkovou pozornost je vždy třeba podezřívat za sobectví. Vzpomenutý člověk vstal od potoka a doma zapsal husím brkem na pergamen celou tuto příhodu i s krátkou úvahou, kterou jsme právě vyslechli. Bylo to již dávno, ale to co napsal, neztratilo nic ze své časovosti. I dnes je
to mezi lidmi takové.
z přání P. Jiřího Dobeše, faráře v Třebíči

U
Rok víry
„Jaký význam chci dát svému životu? Tvrdím-li,
že jsem katolík, mohu to dosvědčit na svém životě?
Kdy se modlím? Jak často přistupuji k svátosti smíření? Co dělám pro chudé? Jak sloužím potřebným?
Opravdu znám Ježíše Krista? Koho přivádím do
Církve? Kolik mladých lidí jsem požádal, aby zvážili
duchovní povolání? Kolik času věnuji hovoru o Bohu
se svým manželským partnerem, s dětmi a s přáteli?
Jak dobře a jak často naslouchám Boží vůli pro svůj
život?“
Takto se ptal filadelfský arcibiskup Charles
J. Chaput na konferenci o víře a evangelizaci.

U
·

Obyvatelům primitivních kmenů se říká domorodci, protože se nerodí v porodnici, ale doma.
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Úryvky…
Přemýšlel jsem, zda zde uveřejňovat překlady úryvků z díla Edity Stein - sv. Terezie Benedikty od Kříže, karmelitky. Nakonec, proč ne?
F Gott fuehrt…
Bůh vede každého jeho cestou, někdo k cíli dojde rychleji než druhý. To, co
můžeme udělat ve vztahu k tomu, co se s námi stane, je ve skutečnosti hodně málo.
Ale toto málo musíme udělat, a to znamená: vytrvale se modlit a cestou vedoucí
k milosti, dá-li se vycítit, bez odporu jít dál. Jen Pánu neklást žádné lhůty.
F Als die seeligste Jungfrau…
Když blahoslavená Panna donesla svého Syna do chrámu, bylo jí řečeno, že její
Syn k pádu a povstání mnohých je povolán a že je znamením jemuž bude kladen
odpor. To je vyhlášení broje mezi světlem a temnotou.
F Wenn wir…
Když si uvědomíme cestu Matky Boží od uvedení do chrámu (kdy Simeon
ohlásil, že její Syn je světlem k osvícení světa) až po Velký pátek, pak touto cestou
najdeme cestku k vnitřnímu tichu.
F Wie die ersten…
Tak jako první lidé mohli padnout z dětské blízkosti Bohu do vzdálení se od
Boha, tak každý z nás stojí na ostří nože mezi nicotou a plností Božího života.
F Alle Leiden…
Všechno utrpení, které z venku přichází, není ničím v porovnání s temnou nocí
duše, kdy není vidět Boží světlo a hlas Boží nehovoří.
F Unsere Zeit…
Naší době dochází, že po té, co všechno ostatní zradilo, musí doufat v poslední
záchranu ze skrytých pramenů.
F Der Mensch…
Člověk je povolán k tomu, aby žil ve svém nitru a aby sám sebe se tak uchopil,
jak je to odtud možné, protože takto uchopen může se vypořádat správně se světem,
a odtud může najít své místo ve světě, které je mu určeno.
F Gott kennt...
Bůh od věčnosti zná každou duši, se všemi jejími tajemstvími a zná každý poryv jejího života.
F Die heute...
Dnešní mladá generace prošla tolika krizemi - už nám nemůže rozumět. Ale my
se musíme pokoušet jí porozumět, pak jí možná budeme moci trochu pomoci.
F Wir fuehlen…
Naplňuje nás štěstím, když se zkušeností přesvědčíme, že jsme schopni hlubší
pravější radosti, i hluboké pravé bolesti, která se nám přetváří v milost.
F Wo wahrhaft...
Kde je skutečná živá víra, tam jsou i učitelé víry a velké činy Boží se stávají obsahem života - a všechno ostatní ustupuje.
překlad A. S.

U
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Hnutí a komunity působící v České republice
Hnutí za lepší svět
Na konci druhé světové války, v době, kdy celý svět byl rozvrácen, začíná v lidech ponenáhlu klíčit naděje na lepší, lidštější svět. V této době vystupuje muž, Pater R. Lombardi a vyzývá ke smíření. Jeho nadějí je obnovená církev, která může
být kvasem lepšího světa. Vyzývá svět k obrácení, aby se v něm mohlo šířit Boží
království. Tak vznikalo Hnutí za lepší svět.
Bylo založeno v roce 1952 a v témže roce je Pius XII. schválil. Pavel VI. je
v roku 1965 potvrdil a Papežská rada pro laiky hnutí definitivně uznala 3. března
1992 jako celosvětové soukromé sdružení věřících - laiků i zasvěcených osob.
Podle chápání Hnutí bude svět lepší, bude-li se více podobat Božímu plánu, ve
všech oblastech lidského života. Tato snaha o zlepšování světa podle Boží vůle je
motorem činnosti Hnutí.
Asi nejhlubší složkou spirituality Hnutí je prožívání tajemství církve. Specifickým pro život a činnost Hnutí je vnímání a vysvětlování znamení času ve světle
evangelia, tedy prorocká služba církvi. Události a trendy v současném světě nám
pomáhají poznat Boží vůli a následně buď tyto úkazy podporovat nebo před nimi
varovat. Hnutí vybízí, aby tuto službu církvi a světu nikdo nezanedbal a svůj prorocký dar zúročil. Z toho pak vyplývají výzvy k obrácení, aby se svět stal lepším
podle Božího záměru.
Dalším prvkem je otevřenost ke stálým změnám, kterými svět prochází. Hnutí
spojuje kontemplaci s činností. V poutnickém duchu hledá stále to, co je možné
udělat lépe. Smyslem je konat vše pro růst Božího království. Styky P. Lombardi
s papeži Piem XII., Janem XXIII. a s řadou významných koncilních Otců měly
značný vliv na témata i obsah dokumentů II. vatikánského koncilu. Myšlenky tohoto koncilu se Hnutí snaží co nejvíce šířit a uvádět je do života církve. Konkrétně to
znamená: má-li nastat pohyb k lepšímu, musí církev co nejlépe plnit své poslání,
tak jak je popisují konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes.
Hnutí za lepší svět se všude ve světě snaží o prohloubení víry, naděje a lásky
a o lidštější životní podmínky. V Jižní Americe a Africe slouží všestranně těm nejubožejším.
Místem, kde by měla „zářit síla evangelia v každodenním životě rodinném
i společenském“ (LG 35), jsou církevní obce. Proto se Hnutí zvláště věnuje obnově
života farností. Za nejdůležitější pro jejich život považuje modlitbu s farností a za
farnost, četbu Bible jako směrnici osobního i společného života, vytváření opravdového společenství věřících, účinné prokazování blíženské lásky v obci a jako vrchol všeho slavení eucharistie. Na těchto základech Hnutí vypracovalo projekt obnovy farnosti. Je to sled kroků, které odpovídají pastoračním zkušenostem a dnes
již jsou ověřeny v desítkách evropských farností.
Do naší republiky se dostalo jako součást družby arcidiecézí Olomouc
a Salzburg v roce 1991. Za materiální podpory rakouských představitelů bylo uskutečněno několik kurzů pro zájemce z ČR v Rocca di Papa, Salzburgu a na Velehradě.
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Celosvětové vedení Hnutí je v Římě, v ČR je vedoucí skupina (tzv. skupina
promotorů), ustavená oficiálně v září 1997 na Velehradě za přítomnosti člena vedení pro Evropu.
Kontaktní adresa: MUDr. Vladimír Petráček, Blatnická 1285, 696 01 Veselí nad
Moravou.
z knihy Nová hnutí v církvi, www.vira.cz

U
Předmluva k programu Týdne modliteb za jednotu
křesťanů 2013
Milé sestry a milí bratři,
dne 11. října 2012 uplynulo padesát let od zahájení Druhého vatikánského koncilu,
který se konal v letech 1962−1965. Tento koncil přinesl velmi mnoho dobrého pro
život křesťanů, i když si to už mnozí neuvědomují, protože se tyto skutečnosti mezitím staly, díky Bohu, samozřejmostí. Patří mezi ně i zbourání hradeb, které po
staletí dělily křesťany, byly velkým pohoršením, a činily tak křesťanství nevěrohodným pro svět. Právě tímto koncilem začínají nové vztahy mezi katolíky a všemi
ostatními křesťany, vztahy bratrství, vzájemného respektu a spolupráce v mnoha
oblastech, i přes přetrvávající rozdíly mezi jednotlivými konfesemi, které vyrostly
během staletí a není snadné je překonat. Koncil však přinesl důležitý impulz k pochopení skutečnosti, že základním předpokladem ekumenismu je modlitba za jednotu. Jednota je totiž darem Ducha Svatého, a nikoli pouhým výsledkem lidského
snažení. Je třeba o ni vytrvale, a pokud možno společně, prosit. Proto po skončení
koncilu a částečně i z jeho iniciativy začínají společné Týdny modliteb za jednotu,
které se už mezitím staly samozřejmostí.
Je tedy dobře, abychom si při letošním Týdnu modliteb vzpomněli na tyto důležité události před padesáti lety a děkovali Bohu za vše dobré, co se událo během té
doby na cestě k jednotě. Nejde přitom jen o události celocírkevní či celosvětové,
ale důležité bylo i to, co se událo v rámci naší republiky mezi našimi církvemi, ano,
i to, k čemu došlo v našich farnostech a sborech a především jak dozrály naše vzájemné vztahy. Ekumenické myšlení a postoje se pro nás staly samozřejmostí a ekumenická spolupráce každodenní skutečností. Buď za to Bohu chvála!
Letošní texty k Týdnu modliteb vznikly v Indii a dávají nám příležitost víc se
zajímat o tuto velkou zemi s malým procentem křesťanů, kteří jsou v poslední době
stále víc vystavováni pronásledováním ze strany fanatiků. Navíc je toto křesťanství
spolu s celou indickou kulturou zatíženo nespravedlivým a diskriminujícím kastovním systémem a snaží se o jeho překonávání. Je to však křesťanství živé a životaschopné. Ne náhodou v poslední době v Evropě vzrůstá počet indických kněží,
řeholníků a řeholnic, které přinášejí živou posilu do stále menšího počtu duchovních povolání v Evropě. Vzpomínejme v modlitbách na tyto naše křesťanské bratry
a sestry a také na všechny ostatní, kteří jsou v současné době ve světě vystaveni
zkouškám a pronásledování.
Slovo z Písma, které je ústřední myšlenkou tohoto Týdne modliteb: „Co od nás
Hospodin žádá? (srov. Mich 6, 6-8), by se pro nás mělo stát každodenní výzvou
strana 12

Zprávy z farnosti 01/2013, ročník XVIII.

Dìèín

-

Podmokly

a otázkou po naplňování Boží vůle. V tomto naplňování spočívá smysl života každého z nás jednotlivě i všech společně, včetně neúnavné snahy o jednotu křesťanů.
Kéž nám všem tedy rozjímání nad tímto slovem během Týdne modliteb za jednotu
pomůže v duchovním zrání a růstu. Bůh nám k tomu žehnej!
Mgr. Joel Ruml, předseda ERC v ČR
Mons. František Radovský, delegát ČBK pro ekumenismus

U
Přetvářet se nelze donekonečna...
Jana: Moc jsem se snažila…
„Chtěla jsem před ním vypadat co nejlépe. Vždycky jsem se před schůzkou pečlivě nalíčila, co nejlépe oblékla, abych udělala dojem. Moc jsem se bála, aby mě
neopustil,“ popisuje na internetovém diskusním fóru Jana a ptá se na radu. „Moc
jsem se snažila, abych před ním byla dokonalá. Tak proč mě opustil?“ Z jejích slov
je cítit smutek a zklamání. „A to ses chtěla přetvařovat celý život?“ zněla jedna
z prvních odpovědí na internetu. Kdyby tento vztah pokračoval a ona své zábrany
odhodila až po svatbě, partner by najednou mohl být škaredě zklamán.

Jsem opravdu sám sebou?
Asi každý to už řešil: Jsem s tím druhým sám sebou, nebo se v jeho očích trochu „vylepšuji“? Sami sebe občas nedokážeme objektivně posoudit. Ale mohou
nám pomoci lidé okolo nás, když vyslechneme, co si o našich reakcích myslí. Jasně, že na zkouškách ve škole, na přijímacím pohovoru na vysokou školu nebo do
práce nemůžeme být úplně „free“. Na potenciálního zaměstnavatele by taky nejspíš
neudělalo dojem, kdybychom přišli v otrhaných riflích, dali si nohy na stůl a mluvili nespisovně. A kdybychom tohle udělala na prvním rande, taky to asi nebude to
pravé ořechové. Ale právě proto se lidé postupně seznamují. Máme jenom jeden
úkol: zůstat sami sebou. Nechovat se tak, jak myslíme, že si to ten druhý přeje.
Člověk se stejně nevydrží celý život tvářit „dokonale“.

„Návod“ pro všechny „Jany“:
1/ Neustále se samy sebe ptejte: Nedělám ze sebe někoho, kým nejsem? Lež
a přetvářka časem stejně prasknou a partner si vás bude vážit o to méně, než kdyby
od začátku znal pravdu. Upřímnost je totiž ve vztahu asi to nejdůležitější.
2/ Ptáte se: Jak mám být upřímná, když se bojím, abych o partnera nepřišla?
Jsem přesvědčena, že pokud máte nějakou vlastnost, která partnerovi natolik vadí,
že s vámi nemůže zůstat, nemá cenu ji zastírat. A nebyly byste s ním ani vy šťastné.
Kdybyste se snažily vměstnat do jeho představ a potlačit samy sebe, možná budete
trpět celý život, jen abyste mu dokázaly vyhovět.
3/ Když se cítíte s druhým (byť vám na něm záleží sebevíc) stresované, abyste
v jeho očích vypadaly co nejlépe, nevíte, jak před ním být sama sebou, není něco
v pořádku.
Může být chyba ve vás, ve vaší psychice. Moc na vztahu lpíte (někdy ale jen
stačí si s druhým upřímně promluvit a klidně mu svou obavu sdělit).
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Chyba ale může být také v partnerovi; chce tě mít jinou, než jaká skutečně jsi.
Pak nemá cenu se stresovat a snažit se v jeho očích vypadat tak, jak si přeje. Svou
podstatu člověk nepředělá.
4/ Čím déle s partnerem jste – a v co nejrůznějších situacích, tím rozmanitěji
vidíte, jaký skutečně je. Zároveň se také vy v jeho očích projevujete (třeba i nevědomky) v běžném světle. Pokud si při lezení na skálu zlomíte nehet a začnete naříkat, jako by to byl konec světa, nebo pokud vám v obchodě spadne na zem plato
vajíček a vy naštvaně řeknete „do prdele“ či když promoknete na kost a je vám šílená zima. Toto všechno jsou situace, kdy se poznáváte lépe a lépe. Nakonec třeba
(s pobavením) zjistíte, že partner ono „do prdele“ řekne ve stejné situaci jako vy,
byť jste si vždycky myslely, že by nikdy sprosté slovo neřekl.
5/ Asi nejzaručenější recept, jak se naučit být před druhým sám sebou, je chodit
s partnerem mezi lidi, mezi přátele a příbuzné. Oni vás znají odjakživa, proto ani
nemáte příliš velkou šanci chovat se před nimi jinak než tak, jaké opravdu jste.
úryvek z knihy Umíš v tom chodit? od Kateřiny Šťastné

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
17. 01. 2013
21. 02. 2013
21. 03. 2013
18. 04. 2012
16. 05. 2012
20. 06. 2012
19. 09. 2012
17. 10. 2012
21. 11. 2012
19. 12. 2012

Místo
Bohušovice
Trmice
Krupka
Teplice
Bohušovice
Trmice
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Kosatka
Petr Novotný
František
Pjetro Veselý
Kosatka
Petr Novotný
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.

Příprava
Marek 11
Marek 12
Marek 13
Marek 14
Marek 15
Marek 16

František

Vánoční besídka

U
Pro volné chvíle
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?

Zde je výsledek:
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Nové zadání:

U
·
·

U oběda říká manžel: „My máme k obědu jen salát?“ „Ano, když začal hořet
řízek, musela jsem ho uhasit polévkou!“
Baví se dva kapři a jeden se ptá: „Věříš na život po Vánocích?“

U
Slavnosti a svátky
1.
6.
13.
25.

1.
1.
1.
1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

U
Významné dny
1.
18.-25.
20.
31.

1.
1.
1.
1.

Světový den modliteb za mír
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Den uprchlíků
Světový den pomoci malomocným

U
Výroční dny biskupů
5.
11.
19.
31.

1. Mons. Lobkowicz
1. Mons. Paďour
Mons. Malý
1. Mons. Hrdlička
1. Mons. Graubner

narození (1948)
biskupské svěcení (1997)
biskupské svěcení (1997)
narození (1942)
svátek

Zprávy z farnosti 01/2013, ročník XVIII.

strana 15

Dìèín

-

Podmokly

Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli v měsíci ráno v kostele - dětská mše svatá
2. neděle v měsíci od 18:45 na faře - setkání Farní rady
3. neděle v měsíci od 9:00 - latinská mše svatá
3. neděli v měsíci od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
každou neděli od 10:00 do 11:00 na faře - knihovna / čítárna
2. úterý v měsíci od 14:30 na faře - setkání seniorů
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
každou středu od 15:00 na faře - setkání Schönstatt. maminek
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
každý čtvrtek od 17:45 na faře - setkání nad otázkami víry
2. pátek v měsíci od 19:00 na faře - setkání s promítáním
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

+/ ++/

07:00
17:00
17:00
17:00

+/ ++/
+/ ++/

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

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 27. 01. 2013, před 1. neděli v únoru ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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