Zprávy
z farnosti

08/2013
Jsme v polovině prázdnin. O dovolených se to nedá tak
přesně říci, ty se rozprostírají během celého roku. Ale přece jen
v létě to bývá nejčastější. Když se teď setkáváme s druhými,
tak často padají otázky: „Tak kde jste byli, co všechno jste viděli, s kým jste se setkali, co jste prožili?“ A tyto otázky
uslyšíme ještě nějakou dobu. V každém případě je to příležitost
se s druhými podělit o radost, zavzpomínat, sdělit si určité zkušenosti. Může to posloužit k vzájemnému obohacení. V takovém
rozhovoru si člověk i sám uvědomí celou řadu skutečností, které
by mu jinak unikly. Nebude to dlouho trvat a vstoupíme poznenáhlu do podzimních měsíců. A tam by zvlášť mohla být
hezká příležitost pro vzájemná setkání. Je to určitě lepší, než
sedět někde u televize a nechat se „masírovat“ různými seriály.
Obnovovat živé lidské kontakty, tak jak to kdysi bylo přirozené
a normální, to by jistě stálo za pokus. Právě k takovým pokusům přeji hodně požehnání.
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.

SRPEN
1.
2.
3.

Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu
a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.

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
Pozdrav papeže Františka velehradským poutníkům
Na velehradské oslavy, stejně jako na oslavy cyrilometodějského jubilea, byl
zván i papež František. Svatý Otec se sice na svoji první zahraniční cestu vydá do
Rio de Janeira, velehradským poutníkům ale poslal své poselství. Jeho text uveřejňujeme.
Ctihodnému kardinálu Dominiku Dukovi, OP, arcibiskupu pražskému, primasi
českému a předsedovi České biskupské konference:
Duchovně a s upřímnou láskou se připojuji ke katolickému společenství i ke
všem občanům České republiky u příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje. Oni před 1150 lety přišli na Moravu a zaseli víru ve vaší vlasti. Vzpomínka
na tuto blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje zejména věřící, ale nabízí příležitost celému národu, aby prohloubil ono vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. V tom ohledu je významná skutečnost, že
odhodlání střežit a rozvíjet zděděné bohatství duchovní a kulturní je ve vaší zemi
také právně náležitě zakotveno.
Vaši předkové přijali Evangelium Ježíše Krista jako novou formu osobního, rodinného i společenského života ještě před příchodem Cyrila a Metoděje: když moravští páni přijali křest v roce 831 v Pasově a čtrnáct českých lechů bylo pokřtěno
roku 845 v Řezně. K cyrilometodějských kořenům českého státu, které zprostředkoval křest knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, vaší první světice, se přihlásil jak český král Vratislav, u příležitosti své korunovace, tak i kancléř českého
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království, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburgu, když žádal o udělení císařské hodnosti pro Přemysla Otakara II., synovce vaší svaté Anežky Přemyslovny.
Velký dar víry má rovněž význam společenský a toho jsou si dobře vědomi občané Moravy, Čech a Slezska. Dějiny těchto zemí učí, že křesťanství bylo vždy
zdrojem naděje a síly k obnově, zejména v nejtemnějších a v nejtěžších dobách.
Toho jsou výmluvným svědectvím zejména vaše velkolepá mariánská poutní místa,
jež jsou důležitými duchovními centry a středisky, kde lze znovu objevit křesťanské kořeny vašeho lidu.
Překlad Bible do staroslověnského jazyka byl darem pro náboženský život i pro
kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj spolu s přímým přístupem k Písmu svatému v místním jazyce přinesli také slovanskou abecedu a přispěli tak ve vaší vlasti i v okolních zemích k položení základů literární a právní kultury, jak o tom
svědčí mimo jiné kodex svatého Metoděje. Křesťanství, hlásané kázáním a bohoslužbou, uskutečnilo epochální proměnu vaší společnosti.
Rozsáhlé evangelizační dílo, které svatí Cyril a Metoděj uskutečňovali na vašem území s apoštolskou horlivostí, je ve svých základních rysech dosud platným
vzorem inkulturace. Evangelium ve skutečnosti neoslabuje nic z toho, co se v různých místních kulturách nachází hodnotného, ale pomáhá lidem, aby poznávali
a uskutečňovali dobro, pravdu a krásu. Proto vás v tomto Roce víry a při této příležitosti oslav svatých Cyrila a Metoděje zvu, abyste znovu objevili vnitřní vazbu
mezi Evangeliem, posláním církve a vaší kulturní identitou a abyste opět zhodnotili
vaše křesťanské kořeny, na nichž lze budovat společnost posilující vzájemnou toleranci a solidaritu. Bratři Cyril a Metoděj byli schopni budovat mezi národy vztahy
poznání a přátelství, a stali se tak spojovacími články mezi různými kulturami a církevními tradicemi, protože byli neustále ve spojení s Bohem.
Vřele si přeji, aby duchovní a kulturní dědictví Cyrila a Metoděje probudilo ve
všech občanech České republiky touhu po vzájemném setkání a otevřenosti: takové
postoje, pokud jsou prožívány v křesťanské lásce, nabývají podoby nezištnosti, odpuštění a smíření. Kéž se toto důležité výročí stane pohnutkou ke stále intenzivnějším vztahům křesťanského bratrství mezi věřícími římskokatolické a řeckokatolické církve, mezi nimi a věřícími ostatních křesťanských vyznání. Ať Pán žehná vaší
drahé zemi a všem vašim dobrým úmyslům a snahám o skutečný pokrok.
Dáno ve Vatikánu, 24. června 2013, František
TS ČBK

U
Cyril a Metoděj na ČT
Cyrila a Metoděje jsem od dětství nesnášel. V bytě mých prarodičů a rodičů visel na zdi starý barvotiskový dvojportrét, ze kterého na mne celé mládí uhrančivě
zíraly dvě divné tváře, nemoderní a zastaralé. Později jsem je začal tolerovat, když
jsem pochopil, že ti dva chlapi si ten kýčovitý obraz nevymysleli a když v roce
1985 se jejich výročí stalo příležitostí k protikomunistické demonstraci. Ale stejně
mě nikdy nelákalo se o nich něco dozvídat.
Miniseriálu „Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů“ na České televizi jsem si
všiml až při třetím dílu ze čtyř, což se později ukázalo jako šťastná okolnost. Třetí
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díl mě zaujal: Roman Zach - osvědčený seriálový chlapák, věčně frustrovaný rozpolcený bojovník - v roli Metoděje - mě okamžitě dostal. V jeho pojetí je postava
Metoděje autentická a uvěřitelná: Zapálený nadšenec, fanatik v nejlepším smyslu,
chlap otlučený životem, deroucí se za svým cílem - to je hrdina, se kterým se lze
ztotožnit. Klobouk dolů.
Později jsem si pustil celou sérii od prvního dílu. Naštěstí už jsem byl předem
nadšen - jinak bych první minuty nepřekousl: Rádoby mystické prožitky dítěte
Konstantina byly tak kýčovité jako ten barvotiskový obraz. Naštěstí po pár minutách se z obou bratrů stali velcí chlapi a zbytek série byl jak poučný, tak poutavý
a v mojí hlavě od té doby rezonuje jako chytlavá melodie.
Romane Zachu a autoři, díky vám: Právě jste pro mne ty dva chlapy proměnili
z kýčovitých panáků na živé borce. To se nezapomíná.
Tomáš S.
F pozn.: Co se týká C + M, doporučuji: Svatí kacíři Reportáž nejen z Velké Mo-

ravy od Jindry Jarošové.

.
Počet katolíků roste
Počet katolíků poprvé překročil hranici 1,2 miliardy. V roce 2011 stoupl ve
srovnání s předchozím rokem o 1,5 %, z 1,196 miliard na 1,214 miliard. Světová
populace stoupla za tutéž dobu o 1,23 %. Data uvádí Papežská ročenka na rok
2013. Katolíků je tedy 17,5 % světové populace.
Počet kněží stoupl zhruba o pět tisíc. I v roce 2011 pokračoval trend stoupajícího počtu katolíků a kněží v Africe a v Asii, zatímco v Evropě a Severní Americe
stagnuje nebo klesá. V Africe stoupl počet katolíků o 4,3 %, tedy zřetelně více než
počet obyvatel – 2,3 %. Také v Asii je nárůst počtu katolíků o 2 % rychlejší než
růst počtu obyvatel (1,2 %). Zatímco počet kněží na těchto kontinentech stoupl
o 39,5 %, v Evropě o 9 % poklesl.
Téměř polovina katolíků žije v Amerikách. V Evropě je jich 23,5 %, v Africe
16 %, v Asii 10,9 % a v Oceánii 0,8 %.
kathnet, 21. května 2013

U
Vatikánský představitel žádá obnovu celoživotního
manželského slibu
Arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda Papežské rady pro rodinu, řekl, že je nutno provést změnu v současné kultuře, aby se obnovila hodnota a význam celoživotního slibu, který si snoubenci vzájemně dávají při svatebním obřadu. „Dnes bohužel, když slíbíte ,celoživotní věrnost‘ fotbalovému týmu, bude to více přijatelné než
dát takový slib manželce či manželovi,“ řekl arcibiskup Paglia dne 14. května v Římě při setkání s novináři. „Je nezbytné tuto hodnotu do naší kultury znovu zavést,“
zdůraznil. „Dnes manželé nemají společný majetek, protože, jak říkají, ,člověk nikdy neví‘,“ poznamenal s tím, že lidé, kteří tvrdí, že jejich manželství je „navždy“,
jsou považováni za „blázny“. Současná společnost má vážný kulturní problém, protože kultura již rodinu nepodporuje, pokračoval arcibiskup.
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„Před třiceti nebo čtyřiceti lety bylo ve společnosti nepřijatelné neuzavřít do určitého věku sňatek. Ale dnes je tomu přesně naopak,“ řekl a dodal, že v současné
kultuře citelně schází důvěra. Arcibiskup Paglia vyjádřil politování nad zvyšujícím
se počtem neúplných rodin a dětí bez sourozenců. Poznamenal, že rodiny skládající
se z otce, matky a dětí „jsou páteří našich zemí“ a řekl, že stát by měl tyto stabilní
rodiny podporovat.
CNA, 31. května 2013

U
Co umí víra
Ředitel kriminologického výzkumného ústavu Dolního Saska dr. Christian Pfeiffer zveřejnil výsledky bádání mezi 45 000 věřícími mladíky od 14 do 16 let, týkající se agresivity a zločinnosti vůbec. U věřících mladých muslimů bylo zjištěno, že
čím víc jsou oddáni islámu, tím více jsou agresivní a tedy nebezpeční. U hochů katolických a evangelických je tomu naopak: čím více jsou věřící, tím slabší je u nich
tendence ke zločinnosti. Týká se to i migrantů z Polska a bývalých zemí SSSR.
I tam je zřetelná stejná tendence snížení agresivity díky křesťanské víře.
Sám islám by nemusel být tak silnou příčinou, kdyby nebylo fanatických
imámů, kteří přicházejí do Německa bez jakýchkoliv znalostí zdejšího jazyka, kultury a náboženství. Tito brání inkulturaci a rozněcují nízké pudy a vášně u mladých
muslimů.
Jan Rybář

.

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

časopis Immaculata 1/2013
Generál katolík mučedníkem nacismu

Theodor Groppe (nar. r. 1882) byl generálem německé armády, když se nacisté
roku 1933 zmocnili vlády. Protože potřebovali staré zkušené velitele, ponechali
zpočátku Groppeho ve funkci i přesto, že se netajil svým hlubokým katolicismem.
Konflikt byl ale nevyhnutelný.
Když na konci 30. let generální štáb wehrmachtu rozhodl zřídit pro vojáky nevěstince, napsal Groppe okamžitě protestní dopis, v němž toto nařízení pranýřoval
jako „urážku všech německých žen, jejichž mužové konají vojenskou službu“. Dále
označil tento počin za „neospravedlnitelný útok na manželství a rodinu.“
Roku 1939 v západní části Německa podnikly jednotky SS razii proti místním
Židům, které začaly surově bít, týrat a ničit jejich obydlí. Generál Groppe, jehož
jednotka tam byla umístěna k ochraně německo-francouzské hranice, okamžitě zakročil, oddíly wehrmachtu podléhající jeho velení, se střetly v ozbrojeném boji s esesáky, aby poskytly Židům ochranu.
To již Groppemu neprošlo jen tak. SS ho žalovaly, měl být postaven před vojenský soud, nicméně jeho přímý nadřízený generálplukovník Erich von Witzleben
celou věc „ututlal“ (Witzleben byl později popraven pro spoluúčast při atentátu na
Hitlera roku 1944).
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Téhož roku říšský velitel SS Heinrich Himmler vydal rozkaz, že „německé ženy
a dívky dobré krve musí být vždy k dispozici vojákům táhnoucím do války, aby
s nimi plodily nemanželské děti“. Groppe se opět ozval protestními dopisy na
všechna zodpovědná místa nacistické III. říše a označil to jako „hanebné znesvěcení manželství a rodiny“, „porušení mravního zákona lidstva“ a „nestydatost a svinstvo nejvyššího stupně“.
Tady už se rozzuřil sám Himmler. Groppe byl degradován a postaven před vojenský soud. Ten ho odmítl odsoudit, neboť Groppe byl ve vojenských kruzích příliš váženou osobností, proti říšskému veliteli SS však nic nezmohl. Vydal jej tedy
do rukou gestapa. V jeho věznici zůstal Groppe plných pět let až do počátku roku
1945. Himmler tehdy vydal rozkaz k jeho tajné popravě. Indiskrecí se to však
Groppe dozvěděl a pokusil se o útěk. Podařilo se, přečkal pár měsíců v ilegalitě až
do příchodu spojenců.
Po válce obdržel od spolkového ministerstva obrany plnou rehabilitaci, papež
Pius XII. mu udělil církevní vyznamenání. Zemřel roku 1973. Lze jen litovat, že
o těchto a podobných opravdových katolických křesťanech, kteří se postavili na
odpor novopohanskému nacismu ze své katolické motivace, se téměř nic neví. Syn
generála Groppeho, Lothar, se stal knězem a významným církevním historikem.
Information FMG 8/2011, překl.-kb-, 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 od 11:00 do 11:30 (K. Macoun).
Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Potřeba ticha
Už ani nevíme, jak se radovat z prostých věcí, neboť – upřímně řečeno – jsme
přesycení. Co už jsme toho spořádali! Dokud se dobrovolně nerozhodneme snížit
množství podnětů, nemyslím, že bychom mohli rozumně hovořit o spiritualitě. Už
ani doopravdy nic nezakoušíme, netrpíme, neradujeme se, nevnímáme obrazy, které nám přicházejí do cesty.
Lidé na Západě jsou šílení touhou po zkušenosti. Descartes říkal: „Myslím, tedy
jsem.“ Pro nás to znamená: „Zakouším, tedy jsem.“ Já jsem ale docela přesvědčen,
že zkušenosti lidi nemění; mění je uskutečnění. Myslím na všechny silné zkušenosti, které jsem kdy měl. Ale jen tehdy, když je okusím natolik, že se stanou skutečnými, tehdy se měním. To vyžaduje čas a prostor. Dejte čas a prostor dohromady
a dojdete k nové definici ticha.
Musíme vytvořit nějaký druh prostoru, aby se naše obrazy mohly stát skutečnostmi. Dokud si nezvolíte ticho, nic takového se nestane, o tom jsem přesvědčen.
Namísto toho se z nás stanou svéhlaví lidé snažící se vytvořit svět, který odpovídá
jejich potřebám. Namísto Ducha triumfuje vůle.
Pouze ticho je sdostatek prostorné, aby umožnilo Duchu vejít a svéhlavost zahnalo pryč. Ticho nás činí povolnými namísto svévolnými.
R. R.
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Farní rada
Farní rada se opravdu nakonec v červnu nekonala, tím spíše nebude o prázdninách.

U
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 8. září 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
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2013
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Součet

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové
8 094 Kč
1 423 Kč
9 204 Kč
1 238 Kč
11 874 Kč
3 281 Kč
7 372 Kč
1 556 Kč
6 049 Kč
1 335 Kč
8 541 Kč
1 615 Kč
51 134 Kč

10 448 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka
3 587 Kč
2 782 Kč
3 915 Kč
2 524 Kč
0 Kč
3 040 Kč

Účel
Na katolické školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění kostelů
Na záchranu kostelů
Na bohoslovce

15 848 Kč

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.
Rok 2013
6. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

18. srpna
17. listopadu

15. září
15. prosince

vlakové spojení:
(cena 22 / 17 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
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Děčín hl. nádr. 12:40 14:40 16:40 Dolní Žleb
15:03 17:03 19:03 21:03
Čertova Voda 12:48 14:48 16:48 Čertova Voda 15:07 17:07 19:07 21:07
Dolní Žleb
12:54 14:54 16:54 Děčín hl. nádr. 15:17 17:17 19:18 21:18

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Informace nepřišly – žádné :-(.
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte

naše/vaše stránky!

U
Rok víry
O duchovní korupci
pokračování ze ZzF 07/2013

Pohled do Ježíšovy doby
V Novém zákoně se objevují zkažení lidé, u nichž
je přilnutí ke stavu hříchu zřejmé na první pohled. Je
to případ Heroda Velikého[25] a Herodiady[26]. U jiných je zkaženost maskována sociálně přijatelným
chováním, jako v případě Heroda (syna), který „si rád
poslechnul Jana“[27] a jako fasádu, chránící jeho zkaženost, volí pochybování; nebo Pilát, který dělá, jakoby se jej problém netýkal, a proto si myje ruce,[28] přestože je odhodlán bránit zónu svého zkorumpovaného přilnutí k moci za jakoukoli cenu.
V Ježíšově době existují také skupiny duchovně zkorumpovaných lidí. Farizeové, saduceové, eséni a zelóti.[29] Pohled na ony skupiny nám pomůže nahlédnout
stav zkaženosti ve vztahu k Ježíšovu poselství spásy a Jeho osobě. Existují dva
aspekty společné všem čtyřem skupinám. Za prvé všichni vypracovali nauku, která
ospravedlňuje nebo zakrývá jejich zkaženost. Za druhé tyto skupiny zachovávaly
maximální odstup od hříšníků a lidu, pokud nebyly přímo jejich nepřáteli. Nejenom, že se považovaly za čisté, ale tuto svoji čistotu proklamovaly.
Farizeové dovedli nauku o naplnění zákona až do podoby jakéhosi zahořklého
nominalismu, který je vedl k pohrdání hříšníky nebo těmi, kteří považovali Zákon
za nesnesitelný.[30] Saduceové vidí v hříšnících a v lidu zbabělce, kteří nedovedou
v různých životních situacích jednat s mocenskými kruhy a právě do nauky o vyjednávání vkládají svoji vnitřní zkaženost, která neponechává prostor transcendentní naději. Zelóti se snaží o politické řešení tady a teď. Taková je jejich nauka, za
strana 8
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níž se skrývá notná dávka sociální zášti a nedostatek teologického smyslu pro čas.
Teologie exilu jejich lidu podle nich neplatí. A hříšníci, lid jim slouží jako užiteční
hlupáci, které přemlouvají, aby je ideologicky zpracovali pro ozbrojený boj. Na
první pohled je opravdu nesnadné rozpoznat, jaká zkaženost se vyskytuje u esénů.
Jsou to lidé dobré vůle, kteří touží po usebranosti a o spásu vyvolené skupiny v mnišské komunitě. Právě v tom vězí jejich zkaženost. Byli pokoušeni pod zdáním
dobra a dovolili tomuto pokušení, aby se zkonsolidovalo na věroučný prvek jejich
životů. Podle nich jsou hříšníci a lid vzdáleni takovémuto plánu, nejsou vhodní pro
rozšíření řad této skupiny. Ježíšova odpověď Janu Křtiteli je určena zejména jim:
„Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst“ (Lk
7, 22).
Ježíš vystupuje před těmito čtyřmi skupinami, těmito zkaženými věroučnými
proudy s přísliby vykoupení danými Izraelskému lidu.[31] Dovolává se odkazu
svého lidu stejně jako ve chvíli svého pokušení na poušti.
Znovu vykládá Písma, protože obsahují svědectví jeho stylu,[32] narozdíl od alternativních stylů, které jsou předkládány těmito čtyřmi elitami.
Poznámky:
[25] Mt 2, 3-15.
[26] Mt 14, 3; Mk 6, 19.
[27] Mk 6, 20.
[28] Mt 27, 24.
[29] Srov. K. Schubert, I partiti politici ebrei del tempo neotestamentario, Paideia, 2011. Uvádím zde jen velmi všeobecný a zjednodušený popis otázky ve snaze
ilustrovat případ zkorumpovaných elit.
[30] Mt 23, 13.
[31] Srov. Iz 26, 19; 42, 7; 61, 1.
[32] Jan 5, 39.
dokončení příště
Z italského Guarire dalla corruzione, EMI, Bologna 2013 (španělsky Corrupción y peccado. Algunas reflexiones en torno al tema corrupción, Editorial Claretiana, Buenos Aires, 2005), přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

U
Centrální struktury církve jsou příliš rozrostlé
Reforma římské kurie je naléhavější než doktrinální otázky a papež František je
rozhodnutý, prohlásil kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga v rozhovoru pro deník
La Nación. Honduraský kardinál patří do skupiny osmi kardinálů, jejichž úkolem je
pomoci papežovi při reformě římské kurie. Arcibiskup Tegucigalpy je koordinátorem této poradní skupiny.
Podle mínění kardinála Maradiagy jsou centrální struktury církve příliš rozrostlé a zbyrokratizované a měly by být pružnější. Znamená to, že bude třeba je redukovat, protože se staly – jak řekl – „starosvětským královstvím, které nemá mnoho
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společného s dnešním světem“. Nutnost změn je podle salesiánského kardinála také
požadavkem boje se zlem, včetně odhalených či domnělých finančních zneužití.
Nechce tím však říci, že církev žije v přepychu, jak naznačoval svými otázkami
novinář. „Převážná většina kněží žije skromně. Neznám nikoho, kdo by oplýval nějakým luxusem“ – řekl kardinál Maradiaga. Pokud jde o konkrétní otázku tzv. vatikánské banky, připomněl, že tento peněžní Institut náboženských děl (IOR) má spíše charakter nadace než banky. A proto je třeba obnovit jeho prvotní účel a zajistit
jeho plnou transparentnost. Na otázku, zda je papež vystaven nějakému nátlaku ze
strany zájmových skupin, řekl, že papež František nepatří k osobám, které by podléhaly nátlaku. „On se nebojí ničeho“ – dodal kardinál Maradiaga.
mig, Radio Vaticana.cz, 16. července 2013

U
Papež František označil Řím za misijní území
Obrovskému zájmu věřících se těšila katecheze papeže Františka, který v pondělí večer zahájil každoroční sympozium římské diecéze. Vatikánská aula Pavla
VI., která byla právě s ohledem na velký zájem pro tuto příležitost poprvé vybrána,
však nestačila pojmout všechny zájemce, ačkoli má kapacitu 9 tisíc osob. Římský
biskup František mluvil stylem sobě vlastním, pronikavě, ba provokativně. Odpovědí mu byl hromadný potlesk, pointou jeho vystoupení byla nadšená a radostná
nálada mezi posluchači.
Papež František odvíjel svoji katechezi od čtení z listu svatého Pavla Římanům
(1, 14-17; 6, 3-17) a hovořil o revoluci milosti Zmrtvýchvstání Krista, která přetváří srdce a která nás žene vpřed, abychom se s ní dělili se všemi zadarmo, tak jak ji
sami přijímáme. Musíme však brát zřetel na protivníka, ďábla, a připravit se na duchovní boj, protože „evangelium nelze šířit bez duchovního boje.“
„V dějinách existuje spousta revolucionářů. Nikdo však neměl onu revoluční
moc, kterou přinesl Ježíš a která přetváří dějiny a v hloubi proměňuje lidská srdce.
Revoluce změnily v dějinách politická a ekonomická zřízení, ale žádná z nich doopravdy nezměnila lidská srdce. Opravdovou revoluci, která radikálně přetváří život,
uskutečnil Ježíš Kristus svým Zmrtvýchvstáním, tedy Křížem a Zmrtvýchvstáním.
A Benedikt XVI. říkal, že tato revoluce je „tou největší mutací dějin lidstva“. Přemýšlejme o tom. Je to ta největší mutace dějin lidstva, opravdová revoluce a my
jsme revolucionářky a revolucionáři této revoluce, protože se vydáváme cestou té
největší mutace dějin lidstva. Není-li v této době křesťan revolucionářem, pak není
křesťanem! (potlesk) Musí být revolucionářem skrze milost! Právě milost, kterou
nám dává Otec skrze ukřižovaného, zabitého a vzkříšeného Ježíše Krista, z nás činí
revolucionáře, protože je to „největší mutace dějin lidstva“ a proměňuje srdce.
…
Někteří si pak pomyslí, že Ježíšovo poselství je určeno těm, kdo nemají kulturní
průpravu. Nikoli! Apoštol důrazně tvrdí, že evangelium je pro všechny i pro vzdělané. Moudrost, která vyplývá ze Zmrtvýchvstání, se nestaví proti lidské moudrosti.
Naopak, očišťuje ji a pozvedá. Církev byla vždycky přítomna v místech, kde
vzkvétala kultura. Avšak první kroky vedly vždycky k chudým. Máme jít však také
na hranice rozumu, kultury, do výšin dialogu, který působí pokoj, dialogu intelekstrana 10
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tuálního a rozumného. Evangelium je pro všechny! Jít k chudým neznamená, že
máme zchudnout nebo se stát nějakými duchovními bezdomovci. Nikoliv. Znamená to, že máme přistoupit k Ježíšovu tělu, které trpí a to i v těch, kteří jej nepoznali
při svém studiu svojí inteligencí a ve své kultuře... Tam musíme jít! Proto se mi líbí
výraz „jít na periferie“, existenciální periferie. Všude, všude, kde je skutečná fyzická chudoba i ta intelektuální, která je také skutečná. Všechny periferie, všechny
křižovatky máme vyhledávat. A rozsévat tam evangelium slovem a svědectvím.
…
V evangeliu je krásná pasáž, která mluví o pastýři, který si všimne, že mu chybí
jedna ovce, nechá těch devadesát devět a jde hledat tu jedinou. My však, bratři
a sestry, máme tu jednu a chybí nám jich devadesát devět! (bouřlivý potlesk) Musíme jít za nimi! V této kultuře, řekněme si po pravdě, v této kultuře je pouze jediná
ovce, jsme menšinou, a nepociťujeme zápal, apoštolskou horlivost vydat se, jít
a najít těch devětadevadesát?“
mig, Radio Vaticana.cz, 18. června 2013

U
Moc
Ve všech postojích a jednáních mějme na paměti, že obecně platí: moc má zajímavou vlastnost, totiž že chce být i nadále. Pravdu v plné nahotě připustí bez
okolků a zeslabování jen tehdy, pokud sama není tou pravdou ohrožena a ještě lépe,
pokud pravda moci pomáhá k posílení a trvání v čase.
Má-li moc v konkrétním případě nutnost s pravdou se nějak popasovat, vítězí
samo zachování moci nad pravdou vždy, dokud je situace udržitelná. A to i za cenu
učesávání pravdy do připustitelné podoby, nejrůznějších kompromisů i trapností,
polopravd i zjevných lží až po užití síly a násilí. Na obranu proti svévolné moci si
lidé zavedli „vypínač“ moci - demokracii, protože dobrovolně se moc nevzdává,
ani dobrovolně nepřipouští své omezení. Pokud moc musí připustit alespoň z části
pravdu, bude mluvit jen o té části pravdy, která ji nejméně ohrozí.
s odvoláním na Solženicina a Havla J. K.

U
Arcibiskup Róbert Bezák
Ne-všední příběh

O víkendu jsme byli s vnučkami a manželkou v Praze, a v neděli 7. jsme zašli na
Příkopy k Saleziánům na mši. Pan farář mluvil docela potichu, takže ne vše jsem
z jeho kázání pochytil. Říkal m.j., že je ještě teď plný události, která se mu přihodila
v úterý, že se mu nedaří myslet na něco jiného. Pokusil jsem se tedy o mailovou korespondenci a níže je výsledek (J.D.):
Na vaši žádost potvrzuji, že dne 2. 7. v cca 17:55 vešla do kostela Sv. Kříže
v Praze Na Příkopě trojice osob: statný padesátník, mladší muž a drobnější žena
s berlemi. Společně zaklekli v lavici a modlili se.
V 18:00 obvykle zamykám kostel, prošel jsem tedy s velkým klíčem dozadu
kostela, aby už nevcházel nikdo další, trojici uvnitř jsem však nechal v klidu se
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domodlit. V cca 18:35 se domodlili, statný padesátník poděkoval slovensky za trpělivost, informoval, že se modlitbou růžence připojovali ke shromáždění v Bratislavě a představil se jako arcibiskup Bezák. (Podoba souhlasí.)
Tak jsem byl tedy rád, že jsem naštěstí nespěchal a onu trojici po šesté večerní
hodině nevybízel k odchodu z kostela.
P. Pavel Šimůnek SDB, rektor kostela

U
R. Bezák znovu na Pohodě

Po dvou letech se Róbert Bezák vrátil na hudební festival Pohoda - tehdy jako
arcibiskup v úřadě, nyní jako arcibiskup ve vyhnanství. Mj. se zmínil o tom, že
zřejmě odejde ze Slovenska, aby mohl pokračovat v povolání, kterému zasvětil svůj
život.
...
K případnému odchodu R. Bezáka do ciziny mě jeden z vás upozornil na tuto
reakci pod (jiným) článkem: „Akceptujme s porozumenim a pokorou, ze arcibiskup
Robert Bezak zo Slovenska odchadza - takeho dobreho arcibiskupa si zrejme este
nazasluzime... A zazelajme mu, aby jeho vizie krestanskej viery vzklicili tam, kde
bude pokracovat. Vdaka Ti, Robert, za krasny, i ked kratky sen...“ Dovolím si
k tomu poznamenat, že i probuzení, jakkoliv bolestné, má svou hodnotu, protože
nás zve vstoupit do zápasu o budoucnost společnosti i církve.
http://www.robertbezak.eu, 14. července 2013

U
Vyštvaný slovenský arcibiskup Bezák by se mohl usadit na Svaté Hoře

Róbert Bezák, kterého minulé léto za podivných okolností odvolal Vatikán
z postu trnavského arcibiskupa, by se mohl usadit v Česku. Duchovního, který se
na Slovensku těší nesmírné popularitě, se zastali i kardinálové Dominik Duka
a Miloslav Vlk.
Členové řádu redemptoristů říkají, že Bezák by měl v Čechách volné pole působnosti. „U nás má Róbert Bezák všechny kláštery otevřené,“ hovoří Josef Michalčík, nejvyšší představený řádu redemptoristů, ke kterým Bezák patří. Dodal, že
by si Bezáka dokázal představit například v klášteře na Svaté Hoře u Příbrami. Jde
o největší poutnické místo v Česku. ...
Kamila Boudová, iDnes.cz, 17. července 2013

U
Připojte svůj hlas pro podporu arcibiskupa Róberta Bezáka

Druhého července 2013 uplynul rok od odvolání Róberta Bezáka z jeho arcibiskupského úřadu ve slovenské Trnavě. Tato událost výrazně zasáhla do života mnoha lidí milujících církev, v první řadě jeho samotného. V ten den se v Bratislavě
před budovou nunciatury uskutečnilo modlitební setkání, kterého se zúčastnilo asi
600 lidí z různých částí Slovenska. Současně na Slovensku i v Česku probíhá řada
dalších aktivit na jeho podporu, např. petice v Česku, která má za cíl podepřít slovenský dopis papeži zdůrazňující právo na obhajobu, které bylo panu arcibiskupovi
upřeno, doplněný prosbou, aby se sešel s Róbertem Bezákem. Více se dočtete zde:
http://www.robertbezak.eu/
strana 12
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V červenci 2013 se také ve větší míře rozběhla diskuze ve společné konferenci
českých mužů sdružených ve hnutí mužské spirituality, která vyústila v záměr
osobně požádat české a moravské biskupy o to, aby se aktivně připojili do výzev
směřujících ke Svatému stolci za řádné prošetření kauzy arcibiskupa Bezáka. Od
15. července v průběhu prvních 5 dní tento záměr podpořilo bezmála 100 věřících
mužů, z nichž více než 40 mužů projevilo zájem osobně se zúčastnit delegace
u svého biskupa.
Pro vyjádření podpory tomuto záměru také ze strany dalších věřících osob byl následně vytvořen elektronický formulář. Svůj hlas můžete připojit zde:
https://docs.google.com/forms/d/1mDf_M9W87hNpT1a0YynLfEu277ZtLMaka8XUMdo96C
w/viewform.
Zbyněk

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

Kříž není účelem sám pro sebe, on totiž napřimuje a ukazuje nahoru.
F Kreuzwissenschaft ist keine blose...

Věda Kříže není nějaká teorie. Je to plná pravda, a to živá, skutečná a účinná pravda: podobná semeni je vnořena do duše, zapouští zde své kořeny a roste, duši dává podobu a ustanovuje její konání i snášení.
F Das Kreuz is das Sinnbild...

Kříž je obrazem všeho, co tíží a tlačí a co vzdoruje přirozenosti, co je poutí ke smrti,
a je přijat. A toto břemeno má učedník Ježíšův na sebe den co den brát.
F Der Gekreuzigte...

Ukřižovaný žádá po každém člověku, aby Ho následoval. Člověk se proměňuje
v toho, kdo kříž nese i toho, kdo je ukřižován.
F Der Glaube...

Víra v Ukřižovaného - víra živá ruku v ruce s láskyplnou oddaností - je pro nás přístupem k životu a je počátkem budoucí slávy.
překlad A.S.

U
Hnutí a komunity působící v České republice
Blahoslavenství
Komunita vzešlá z Charismatické obnovy
Další komunitou je Společenství Blahoslavenství. Založil je v roce 1973 bratr
Efraim (Gérard Croissant) ženatý, stálý jáhen, spolu se svou manželkou Jo. Patří mezi
tzv. nové komunity, které vznikaly po II. Vatikánském koncilu v katolické církvi. Jako
první přijal společenství do své diecézi kardinál Robert Coffy, arcibiskup v Albi (jižní
Francie) a v roce 1979 schválil první stanovy. Společenství má kanonický statut Sdružení křesťanů (Christefidelium consociatio) biskupského práva. Sdružuje lidi všech životních stavů: manželské páry s dětmi, bratry a sestry, kteří zasvětili svůj život Bohu
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a žijí v celibátu, jáhny a kněze, kteří žijí společně, scházejí se k modlitbě, ke čtení a studiu Božího slova, ke slavení liturgie a eucharistie.
Život společenství je především kontemplativní, v centru stojí každodenní eucharistická adorace. Základním prvkem spirituality je modlitební život v duchu Karmelu
a snaha o neustálou modlitbu. V spiritualitě je hluboce zakořeněné úsilí předjímat Boží
království již tady na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratrský život. Pro
společenství je též typická otevřenost k charismatickým darům Ducha svatého a účast
na obnově církve. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů naší víry, z toho vychází modlitba za jednotu křesťanů. Společenství klade důraz
na život chudoby, zvláště tím, že žije v naprosté odevzdanosti do Prozřetelnosti, a tak se
otvírá nejrůznějším formám bídy dnešního světa. Podstatnou částí spirituality je i zasvěcení se Marii v duchu sv. Ludvíka M. Grigniona z Monfortu.
Po prvních 8 letech existence společenství zesílilo modlitbou, eucharistií a společným životem, otevřelo se požadavkům a potřebám okolí, došlo k dalším zakládáním
a rozvinuly se různé formy apoštolátu a evangelizace. Dnes má společenství 75 domů
ve Francii (25 domů), v západní a střední Evropě (v České republice vznikl dům v roce
1991 a na Slovensku v roce 1997) zemích východu, Africe, Latinské Americe, Severní
Americe, Oceánii a v Asii., a má přibližně 1 200 členů, z čehož jednu třetinu tvoří manželské páry.
Společenství se svým praktickým životem snaží odpovídat na výzvu encykliky Redemptoris misio (čl. 51) a stávat se „výchozím bodem pro novou společnost, která bude
vytvářet civilizaci lásky. Takováto společenství se aktivně účastní života farnosti a zůstávají stále ve spojení s místní církví“. Pružná forma povolání umožňuje reagovat na
potřeby a očekávání církve. Společenství dává k dispozici veškeré své duchovní bohatství, vlastní liturgii a všechno své úsilí a samo se obohacuje aktivitou a inkulturací na
různých místech.
Kontaktní adresa: Komunita Blahoslavenství; Dolany 24; 783 16.
z knihy Nová hnutí v církvi, www.vira.cz

U
Srpen v Jablonném
Ne
Čt
Ne
So

4.
8.
11.
31.

Slavnost posvěcení kostela
Slavnost svatého Dominika
Svatovavřinecká pouť
Pouť rodin k paní Zdislavě

10:00 mše svatá
18:00 mše svatá s bratry františkány
10:00 mše svatá
10:00 mše svatá biskup Mons. Pavel Posád

U
· Pán Bůh šel u nás po cestě a potkal plačící ženu. „Proč pláčeš?“ zeptal se jí. „Mám
nemocného syna a lékaři si s jeho stavem nevědí rady.“ Běž domů,“ řekl jí Bůh, „tvůj syn
bude zdráv.“ Šel dál a uviděl, jak u cesty stojí muž a pláče.“ „Proč pláčeš?“ zeptal se ho.
„Povodeň mi vzala dům se vším vybavením, nemám kam jít.“ Bůh vyplnil papírek a podal mu ho se slovy: „Tady máš šek na tři miliony korun a nech si postavit nový dále od
vody!“ Bůh šel dál a uviděl, jak u cesty sedí muž a pláče. „Proč pláčeš?“ zeptal se ho.
„Naše politická scéna má ubohou úroveň.“ A Bůh si sedl vedle něho a plakal s ním.
· Na faru přijdou dva mladí lidé a žádají: „chtěli bychom mít svatbu.“ „To musíte
být ale připravení,“ říká jim pan farář. „My jsme,“ ohradili se mladí, „máme basu šampaňského, deset litrů slivovice a soudek vína.“
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Pro vlahé letní večery
Správný výsledek řešení z ZzF 2013-07:

Nové zadání:

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

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

U
Výroční dny biskupů
8.
15.
20.
29.

8.
8.
8.
8.

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

svátek
kněžské svěcení (1972)
narození (1946)
narození (1948) - 65. výročí
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8. Mons. Lobkowicz

převzetí diecéze (1996)

U
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 15:00 do 16:00 na faře - nácvik scholy
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
čtvrtek po 14 dnech od 15:00 na faře - setkání Schönstatt. maminek
každý čtvrtek od 17:45 na faře - setkání nad otázkami víry
2. pátek v měsíci ne vždy od 19:00 na faře - setkání s promítáním
18. v měsíci v 18:00 +/ ++/ - obnova zasvěcení P. Marii, mše

U
Setkávání v Jílovém
¨ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba
a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
+/
*/

09:00
07:00

17:30
18:00

+/ ++/

07:00
18:00
18:00
18:00

+/ ++/
+/ ++/

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 25. 08. 2013, před 1. nedělí v září ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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