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Téma pro současné a následující týdny je tentokrát zcela
praktické. Zároveň je velmi důležité. Jedná se o mimořádnou příležitost získat pro kostel sv. Františka z Assisi solidní klasické varhany, na které je ale potřeba získat potřebné finance. Značná část již byla darována, ale stále je
ještě třeba získat potřebný obnos. Je to zároveň příležitost
projevit se jako jedna rodina. Ty varhany budou nás všech
a ještě to bude dar i pro budoucí generace. Kdyby prakticky
každý ušetřil 500 nebo 1 000 korun, někdo možná i víc, naroste znatelně výše našich financí. Můžete to sledovat na
vývěsce v předsíni kostela. Všechno stojí nějaké oběti, ale
tak to v životě prostě je.
Ze srdce vám všem děkuji za vaši vstřícnost a štědrost.
Peníze potřebujeme shromáždit v co nejkratší době, jinak by
se mohlo stát, že se nám tato příležitost vytratí.
Pokojné a požehnané podzimní dny přeje
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.

LISTOPAD
1.
2.
3.

Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve
svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly
misionáře ostatním církvím.
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

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
Stanovisko předsedy ČBK k volbám 2013
Česká biskupská konference si je plně vědoma své role ve společnosti a každý
její člen své osobní zodpovědnosti kněžské i občanské. S vědomím, že církev je
součástí celku společnosti, shrnuji náš názor na současnou situaci:
1. Společnost se dostala do morální krize, která působí zpochybnění demokracie
v očích mnoha občanů. Obhajobu demokracie považuji za prvořadý úkol, protože
její ztráta by otevřela cestu k nesvobodě.
2. V úctě k odvaze a utrpení našich předchůdců z doby totality vyjadřuji své
obavy z výroků a postupů některých politiků, kterých jsme, bohužel, svědky.
3. Církvi nejde o převzetí cizího ani společného majetku, nýbrž o to, aby mohla
spravovat majetek, který jí náleží, aby kněží nemuseli být placeni státem a jako
státní zaměstnanci museli plnit příkazy jakékoli vlády a pro ideovou neposlušnost
mohli být kdykoli propuštěni. Čtyřicet let tomu tak bylo. Způsob, jakým je otázka
církevních restitucí využívána v předvolební kampani, považuji za útok na právní
řád a pohrdání zákonem, který odhlasoval demokraticky zvolený parlament, schválil Ústavní soud a vešel v platnost.
4. Prosím všechny politiky o věcné a konstruktivní řešení problémů společnosti.
Pracovníky médií vyzývám, aby neuváženými výroky nepřispívali k atmosféře
konfrontací a informovali objektivně a především pravdivě.
5. Přestože jsme vzrůstajícími emocemi a kampaněmi vtahováni do politického
zápasu stran, chceme zůstat mimo tuto rovinu sporů a i nadále prosazovat morální
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zásady a duchovní hodnoty, na nichž je budován spokojený život společnosti s vědomím, že stát neochrání rodinu, ale naopak rodiny vytvoří a obhájí demokracii.
6. Je mi zřejmé, že jakékoli volby, ale tyto zvláště, nekladou před voliče dílčí
otázky výhod, ale zásadní mravní otázku o budoucím vývoji společnosti, o osudu
dětí a mladých lidí především.
7. Proto vyzývám všechny k odpovědné a rozmyšlené volbě a upozorňuji ty,
kteří k volbám nechtějí jít, že se vzdávají své svobodné vůle a nechají o sobě rozhodnout jiné.
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference

U
Předvolební boj
Předvolební kampaň ukazuje mimo jiné obraz duchovního a mravního stavu naší společnosti, zvláště v oblasti médií. Z podzemí se vynořují temné síly, anonymní
autoři, zaplacení různými stranami, kteří mnohdy nemají odvahu se pod své slovní
výkaly ani podepsat. Počítají se stavem společnosti, s tím, že mnozí nedovedou racionálně uvažovat a hledat pravdu, že spolknou to, co se napíše. Takové články
jednou vypuštěné splní svůj zaplacený účel. V prezidentské kampani i nyní v předvolebních akcích se takových článků objevuje více. Nedávno vyšel v „Euportálu“
anonymní text plný špíny na lidovou stranu, na spojení s církví, na mne a na různé
aktéry duchovní scény, zvláště v posledních dvaceti letech.
Uvažoval jsem o tom, kde se taková zloba bere, a došel jsem k závěru, který se
nachází v Písmu: „Ďábel je lhář a otec lži od počátku“ (Jan 8, 44). Chápu proto, že
se tomu Zlému nelíbí mnohé dobré věci, které se dějí. Jeho soptění v podobě takových lživých článků je potvrzením, že očerňované osoby vlastně dělaly dobré věci.
Satanismus je dnes známým fenoménem. Nemusíme jeho projevy hledat jen v mimořádných jevech, ale je dobré vidět, že takovéto projevy skrze lidi, kteří se mu nějak přímo nebo nepřímo upsali nebo s ním úzce svým životem spolupracují, jsou
klasickým projevem jeho činnosti.
Je politováníhodné, že se bohužel zvláště různým negativním věcem snadno věří. Lidé se někdy takto utvrzují ve svých averzích. Diskutovat s takovými články, to
je pod úroveň všech slušných lidí. S ďáblem se nediskutuje, ďábel se vymítá.
kardinál Miloslav Vlk

U
Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
Vážení spoluobčané, v letošním roce došlo k řadě veřejných shromáždění a demonstrací, které se pod záminkou upozornění na problémy, vznikající v soužití tzv.
většinové společnosti a Romů, zvrhly v násilné potyčky. Na rozdíl od podobných
akcí, kterých se dříve účastnili takřka bez výjimky pouze extremisté a jejich sympatizanti, se letos těchto shromáždění účastnil i nemalý počet občanů, kteří jinak přívrženci extremistů nejsou. V této souvislosti je velmi nebezpečné, že se rasistické
tendence legitimizují jako součást seriózní politické argumentace. To je vážná věc
a podepsaní představitelé církví a náboženských společností považují za svou povinnost se k ní vyjádřit.
strana 3
Zprávy z farnosti 11/2013, ročník XVIII.

Dìèín

-

Podmokly

Nechceme tvrdit, že problémy ve vzájemném soužití – někdy i velmi vážné –
neexistují. Ale rozhodně odmítáme, že by je mohly vyřešit násilí, nacionalismus
a rasismus. Romové jsou občané této země jako kdokoli jiný a z náboženského hlediska jsou božími dětmi jako všichni ostatní.
Člověk má od svého založení sklon generalizovat, ale v tomto i v jiných případech ho musí umět překonávat, nebo se o to alespoň snažit. Může při tom napomoci i vědomí, že ten, kdo přenáší zodpovědnost za chyby a činy jednotlivců na celek
a jako řešení vidí perzekuci tohoto celku, uvažuje a jedná v příkrém rozporu se základními principy křesťanství i judaismu.
Obracíme se na všechny ty, kteří se hlásí k některé z církví a náboženských společností, ale i na širokou veřejnost s prosbou i s apelem: nespojujte se s těmi, kdo
za lék a řešení považují opatření, která mají svůj základ v rasismu, v uplatňování
principu kolektivní viny a v primitivním nesnášenlivém nacionalismu, jenž nemá
nic společného s opravdovým vlastenectvím. Nepodporujte ty, kteří takové jednání
nabízejí, ať už otevřeně či skrytě.
Z historické zkušenosti víme, že populismus, doprovázený nenávistnými projevy rasismu a xenofobie, vede k tragédiím, které dříve či později zasáhnou celou
společnost.
Dominik Duka, předseda České biskupské konference
Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví
Efraim Sidon, vrchní zemský a pražský rabín

U
Okénko do knihovny

&

autor:
Marek Vácha
název:
Probouzení
z obsahu: Prchání ze svatebních hostin

Svatby jsou krásné. Krásné jsou, pokud snoubenci myslí obřad upřímně, není
nic hezčího než lidé, kteří se mají rádi, a chci říci, že oddávám velmi rád. Venku
před kostelem přichází legrácky, jakýsi druhý obřad, i tento s pevnými pravidly,
bohoslužebnými předměty a kultickými pomůckami. Mnohokráte jsem byl posypán
rýží a přihlížel, jak je ženichovi na nohu připevněna koule a na krk chomout. Jsem
suchar a po nesčíslných reprízách se už ani neusmívám. V některých vesnicích bývá majetkem společenství kufr, ve kterém jsou uschovány všechny nezbytnosti:
koule s řetězem, klíč k řetězu, chomout, pytlík s rýží atd. a venku před kostelem nastává po každé svatbě stereotypní inscenace. Tahle země není pro starý, říkám si
jako farář tiše.
Nejhorší ale nejsou vtípky před kostelem, nýbrž hostiny. Svatebčané by se shodili přede všemi, kdyby kněze nepozvali, a obě rodiny by přišly do řečí. Na straně
druhé jsou ale novomanželé v nerudovské pozici – kam faráře posadit, aby nezavazel a zároveň byl někde na čestném místě?
Rodiny z obou stran logicky čekají, že by jim farář měl být jaksi za pozvání
vděčen a měl by jim poděkovat, že se může dobře najíst. Farář se ale nechce dobře
najíst, namísto toho sní o milované samotě a hlavně nechce vymýšlet témata.
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Viděl jsem již tisíckrát, jak u dveří restaurace vítá novomanžele číšník a předává jim talíř, který jakoby náhodou vypadne z rukou a rozbije se. Manžel je potom
nucen střepy smést připraveným smetáčkem za žertovných odhadů hostí, jak mu to
půjde v reálné domácnosti. Možná, možná, že kdybych tento kultický rituál viděl
jednou v životě, snad by se v něm dal vnímat jakýsi vzdálený náznak humoru. Jenomže posté a po tisící to nejde. Držívám se vzadu, obvod kruhu beztak obsadili
draví fotografové a agresivnější tety a babičky. Ovšem pokud si mě všimnou, je
konec: jen pojďte dopředu, pane faráři, pojďte se podívat, jak jste je připravil! Smějí se. Tomu to jde! Ukazuje jedna z tet. Výbuch smíchu. Jen si to nacvič, budeš to
potřebovat, radí jiná. Další výbuch smíchu. Jiná příbuzná vběhne do již smetených
střepů, a žertem je rozkopne: jen si to užij, chlapče. Tahle země není pro starý,
opakuji si. Uznávám, jsem přecitlivělý a introvert, jednou jsem byl v supermarketu
a v reproduktorech hráli komerční stanici – a musel jsem utéct pryč, měl jsem živý
obraz, že ten sliz linoucí se z reproduktorů mě udusí, že v něm plaveme, že je tu
místo vzduchu a on nás pohltí. Následně číšník nabízí novomanželům dva panáky;
v jednom je voda, v druhém slivovice, a to navzdory faktu, že nevěsta je zpravidla
v životním stavu, kdy by bylo vhodnější si již alkohol odepřít. Interpretace tohoto
zvyku je taková, že kdo si vybere vodu, bude tomu druhému vládnout či bude ovládán – nebo tak nějak.
Časem jsem vymyslel strategii, jak utéct co nejrychleji. Vše je dopředu domluveno se snoubenci, kteří zpravidla projevují pochopení. Nejdůležitější částí hostiny
je úvodní modlitba a přípitek, který po ní bezprostředně následuje.
...
vybrala 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.

U
Farní rada
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
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
U
Rok
2013

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

8 094 Kč
9 204 Kč
11 874 Kč
7 372 Kč
6 049 Kč
8 541 Kč
5 655 Kč
6 187 Kč
7 736 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 423 Kč
1 238 Kč
3 281 Kč
1 556 Kč
1 335 Kč
1 615 Kč
991 Kč
942 Kč
1 740 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

3 587 Kč
2 782 Kč
3 915 Kč
2 524 Kč
0 Kč
3 040 Kč
0 Kč
0 Kč
1 514 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

70 712 Kč

14 121 Kč

17 362 Kč

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

Na diecézní charitu

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
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
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

F Slavnost Všech svatých – V pátek 1. listopadu 2013 na slavnost Všech svatých
bude u nás mše svatá normálně od 17:30.
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F Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – V sobotu 2. listopadu 2013 je na
hřbitově Na Škrabkách od 15 hodin dušičková pobožnost.
F Ekumenické setkání na Mariánské louce – Letošní setkání bude v neděli
3. listopadu 2013 od 17 hodin.
F První neděle Adventní – připadá letos na 1. prosince 2013, začíná cyklus A.
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
„Anděl Páně“ a smrt
Listopad nás vede k vážným myšlenkám o závěru života. Jsou bezútěšné? Už
římský pohanský mudrc Seneka, současník Kristův, utěšoval své žáky: Možná, že
je smrt ten pravý začátek! Věděl už něco o Kristu? O jeho slovech: Odcházím,
abych vám připravil místo, a pak přijdu a vezmu si vás k sobě. Kam chce Kristus
přijít? No přece sem, ke mně, umírajícímu v mé konkrétní situaci. Chce přijít ještě
před Soudem. Není to výhoda, mluvit se Soudcem, který řekl: Kdo ve mne věří,
nepodléhá soudu? Mluvit se Soudcem, který mne chce ovlivnit v můj prospěch?
Který místo souzení otevře náruč? Je možno říkat „Bůh je Láska“ a myslet si, že se
od tebe, ležícího na okraji tvé cesty, odvrátí? Nebo se k tobě skloní jako Samaritán
v evangeliu? Provázel tě svátostně přítomen na počátku života, v dospívání, v manželství, v hříšnosti, v nemoci a denně jako Chléb – a v nejdůležitější chvíli bude
lhostejný? Loni o tom Kristus promluvil ústy svého Vikáře při modlitbě „Anděl
Páně“ (KT 45/08): „Má ruka tě podpírá; ať už bys padl kdekoli, padneš do mých
rukou a budu přítomen i u bran smrti. Tam, kam tě nikdo nemůže doprovodit a kam
si nemůžeš nic vzít, čekám tě Já, abych ti proměnil temnoty ve světlo“.
Jak jsme to mohli jen tak přečíst? Nepoděkovat nadšeně za dar víry? Neopravit
čiperně některé zastaralé pohřební modlitby? Proč to nepíšeme na parte a náhrobky? Tam to přece mohou číst i lidé neznající Seneku – ani naši Naději.

U

Jan Rybář

Úryvky…
Přemýšlel jsem, zda zde uveřejňovat překlady úryvků z díla Edity Stein - sv. Terezie
Benedikty od Kříže, karmelitky. Nakonec, proč ne?
F Luthers Trutzlied...
Lutherova vzdorná píseň „Pevný hrad...“ - tu jsem vždycky ráda zpívala na školních slavnostech. Jistě - svět má sklon být špatným. Ale nasadíme-li své síly –
a houfec přátel, na které se mohu spolehnout... pak se všemi ďábly uděláme krátký
konec. (pozn.: Tu píseň neznám, není mi zřejmý smysl tohoto úryvku. AS)
F Wir sind...
Na světě jsme proto, abychom lidstvu sloužili.
F Meine Ëinstellung...
Svůj přístup k sobě samé a k lidem jsem zcela změnila. Už mi vůbec nejde o to,
být v právu či protivníka „přemoci“. Když ostrému pohledu se ukážou nedostatky
u jiného člověka, pak jich nevyužívám k tomu ho zasáhnout, ale pomoci mu.
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F Man bessert...

Jen málokdy člověk druhého zlepší tím, že mu jenom „řekne pravdu“, to může
pomoci jen v takovém případě, když sami máme vážnou touhu se polepšit a když
tato touha zakládá právo ke kritice.
F Lass Dir...
V kostele si dopřej tolik času, kolik ho potřebuješ k nalezení klidu a míru. To
prospěje nejen Tobě samému, ale i tvé práci, lidem se kterými je ti přijít do styku.
F Es soll...
Nemělo by býti zapomenuto, že i v nebi „velcí“ a „malí“ jsou. A rozdíly, ty
vznikají již za pozemského života, a to podle vkladu, který kdo dostal a jak s ním
naložil.
F Man kann nicht...
Nelze od zajíčka čekat, že se bude chovat jako lev.
F Fuer das Erfassen...
Pro uchopení lidstva jako nás obklopujícího a nás nesoucího celku je důležité
umět prožívat společenství, která nás spojuje s lidmi všech časů, všech oblastí nebe,
přes všechny rozdílností, spojuje nás pro obohacení a zdokonalení, které právě dotekem jiných lidí můžeme prožít.
F Alles im Erdenleben...
Všechno na pozemském životě Ježíšově je vzorem, a to v tom, že to můžeme po
svém žít. On musel být tedy jako člověk narozen a stát se člověkem tělem i duší.
F Gott mag sich...
Bůh v každé lidské duši chce najít „své“ místo, aby plnost božské lásky nalezla
uplatnění pro své sdílení v nejrozmanitějších duších.
F Der Geist...
Duch je živý a neumírá. Tam, kde jednou byl při díle, kde utvářel člověka, tam
nezanechává pouze neživou památku, nýbrž přivádí tam svou tajuplnou přítomnost,
jako skrytý a dobře chráněný žár, který vzplane, rozsvítí se a šíří se, jakmile se ho
dotkne oživující zavanutí. To oživující zavanutí je láskyplný pronikající pohled,
který se mění v utvářející sílu, která napomáhá tvořit přítomnost.
F Je hoeher...
Čím výše poutník vystoupí, tím širší je jeho pohled, až k vrcholu, kde se otevírá
pohled úplný...
překlad A.S.

U
Zázrak v Košicích
...desítky tisíc lidí v Pochodu za život. Ve Francii či na Slovensku se lidé probouzejí. Česká média o zázraku mlčí.
Desítky tisíc lidí vedl společný záměr: podpořit právo lidské bytosti na důstojný život od početí do přirozené smrti, právo dítěte na otce a matku a rodinnou výchovu, požadavek na manželství jako partnerství muže a ženy. Slovenský mediální mainstream
nálepkuje některé ze zúčastněných jako extrémisty, česká média největší „ideový“ pochod od převratu v roce 1989 pro jistotu zcela ignorují.
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Až sto tisíc lidí, přes sedmdesát podle konzervativních odhadů. To je stejně jako třetina populace východoslovenských Košic, které se staly dějištěm Národního pochodu za
život. Průvod byl tak dlouhý, že se vůbec nevešel na dvou a půl kilometrovou trasu, kterou měl projít. Když se čelo dostalo ke konci, zadní řady ještě ani nenastoupily.

Rekordy: nejen počet lidí, ale i bezpečnost
Pochod zorganizovala Konference biskupů Slovenska. Financován byl ze soukromých zdrojů, mj. prostřednictvím veřejné sbírky. Doprovodilo jej mnoho kulturních akcí – koncerty, workshopy, modlitební setkání. Kromě rekordního počtu účastníků byl
v průvodu také rekordní transparent – půlkilometrový pruh látky, na němž byla reprodukována celá encyklika Evangelium vitae papeže Jana Pavla II.
Navzdory tomu, že v centru města byla taková tlačenice, že muselo být uzavřeno
nejen pro auta, ale ani se jím nedalo projít, se za celý den nestalo naprosto nic skandálního či hrozivého: nejhorší události zahrnovaly ošetření dvou lidí v nemocnici. Neuvěřitelné číslo, uvážíme-li, jaké množství těhotných žen a dětí se průvodu účastnilo. Třináct
ztracených dětí bylo v průběhu dne opět nalezeno.

„Extrémistické“ požadavky
Na počátku pochodu přečetli organizátoři své požadavky: Aby zákony chránily lidský život od početí po přirozenou smrt, aby chránil rodinu jako svazek založený na
manželství muže a ženy, aby chránil i rodičovská práva na výchovu dětí.
V manifestu demonstrující praví: „Národním pochodem za život chceme podpořit
změny ve společnosti, které povedou k ochraně práva na život a důstojnost pro každého
člověka (...) potřebu těchto změn pociťujeme především v oblasti lidských práv, legislativy, školství, zdravotnictví a médií.“ Účastníci žádali změnu zákonů tak, aby umožnily
žít i rodinám s více dětmi a rodinám v těžkých životních situacích, aby vyšly vstříc budoucím matkám, zvláště těm v nepříznivých životních podmínkách.
Emotivním okamžikem bylo přehrávání nahrávky tlukotu srdce lidského plodu, kterou přivezl na Slovensko organizátor Pro Life akcí v Polsku, Tamasz Kancelarczik.
Své měla co říci i kardioložka Mária Gofusová, která promluvila o tom, že odmítá
dělat ženám před interrupcí předoperační vyšetření: „Posláním lékaře je chránit lidský
život a zdraví. Mám pocit, že toto poslání se postupně vytrácí.“ Fakt, že už „otec západní medicíny“ Hippokrates zásadně odmítal „pomáhat“ ženám od nechtěného dítěte, připomínaly i transparenty v průvodu.
Sešli se lidé z celé země, někteří přijeli i z Polska a Čech. Vzrušená atmosféra, která
podle jedné z účastnic připomínala rok 1989, podle jiných pak návštěvu papeže Jana
Pavla II. v Košicích, byla plná volání po změně společenského prostředí a po obnovení
nedotknutelnosti důstojnosti lidských bytostí. Lidé, kteří o sobě věděli jen to, že jim dar
života není lhostejný, se se slzami v očích objímali: „Odkud jste? Ze Zvolena? Vítejte
v Košicích!“

„Extrémisté“: matky a otcové s dětmi
Slovenské internetové servery oceňují alespoň dobrou přípravu akce, která umožnila
její hladký průběh i při nepředvídaném obrovském počtu účastníků. Česká média masový pochod v „bratrském“ Slovensku ignorují. Proč? Otázka vlastně zbytečná.
Příznačné je, že zatímco stotisícový Pochod za život jim ani za zpravodajskou
zmínku nestojí, bratislavská „Pride“ homosexuálů, která se konala o den dříve a na niž
přišlo několik stovek lidí, „povinnou“ noticku na internetových serverech obdržela.
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Situace v Čechách není tak bouřlivá, jako ve Francii, kde jsou účastníci pochodů za
práva tradiční rodiny zatýkáni jako „extrémisté“. Jako by většině české veřejnosti – na
rozdíl od Slovenska – byl „problém života a smrti“ lhostejný.

Šedesát „přerušených“ dětí denně
Představme si jednoho ze zhruba šedesáti nejmenovaných obyvatel České republiky, který u nás potká každý den stejný osud – říkejme mu třeba pan A. Pan A. dnes nemá svůj šťastný den. Bude popraven, navzdory tomu, že trest smrti v českých zemích
údajně není legální od roku 1990. Nejen, že bude popraven, ale o jeho ostatky se nikdo
nezajímá. Rodina o ně nestojí. S největší pravděpodobností skončí jako „bioodpad“, nebo v lepším případě v masovém hrobě na pražských Vinohradech. A to přesto, že nespáchal žádný zavrženíhodný zločin: Prostě jen byl utracen pro nadbytečnost.
To není sci-fi podle Franze Kafky, ale česká realita. Podle údajů občanského sdružení Stop genocidě je v České republice dnes zhruba každé čtvrté počaté dítě usmrceno
„umělým přerušením těhotenství“. Jedna z účastnic slovenského pochodu k tomu má
poměrně jasný vzkaz: „Lékaři lžou, pokud hovoří o umělém přerušení těhotenství.
Skalpel nic nepřerušuje, ale vraždí.“

Podpořme život
Hnutí „Pro Life“ je významným činitelem v Polsku, ve Velké Británii, Španělsku,
ve Spojených státech či Izraeli. Není jen křesťanským hnutím. U nás se však proti zabíjení dětí angažuje především katolické Hnutí pro život, což vede k tomu, že je „pro-life“
hnutí pokládáno za jakýsi „výstřelek“ konzervativního katolicismu, který kritizují „pokrokoví katolíci“ jako je mediální kněz Tomáš Halík.
Je tomu však právě naopak: Pro-life hnutí, alespoň ve svém hlavním proudu, je hnutím za důstojnost lidské bytosti.
23. 9. 2013, Erika Hájková

U
Sny mládí
Hinduisté a buddhisté jsou před námi, lidmi západními, kus napřed, pokud jde
o to, co jejich mladí považují za ideály. Jsou vedeni k ideálu svatosti, vnitřní svobody, vnitřní pravdy spíše než k vnějšímu úspěchu. Náš rozběh za vnějším úspěchem nám poskytl úžasné výhody v rámci vědecké a průmyslové revoluce, ale Asie
a Afrika jsou schopnější vítězit nad vnitřním světem. Moudrost je tu dodnes ideálem, který spojuje.
Při svých cestách jsem byl rád, že zvláště v Africe jsou téměř všeobecně stále
živé obřady dospívání a iniciační obřady. Jsou to v podstatě tříměsíční „katechismy“, které fungují. Mladé lidi odvádějí k moudrým mužům a ženám rodu
a vyučují je, co je moudrost: „To je to, co nás drží pohromadě jako národ. To je to,
za čím stojíme, to je to, co jsme, to jsou naše hodnoty.“ A když se tito mladí mužové a ženy vracejí z těchto setkání, vědí, kdo jsou.
V naší kultuře stále hledáme hodnoty, v něž chceme věřit, k nimž bychom se
mohli upnout. Na Západě trvá nyní dospívání, doba otevřené volby, až do věku třiceti dvou let! V některých kulturách končí doba dospívání již v šestnácti sedmnácti
letech. Často to vidíte na sebedůvěře mladých lidí, kteří nacházejí své základy
a význam daleko dříve.
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Soudím, že jsme ve skutečnosti zakrnělí a paralyzovaní tím, že je před námi příliš široká možnost volby. Už nejsme rozvinutým světem, jsme světem přerozvinutým.

U

R.R.

Pro volné chvíle
Správný výsledek řešení z ZzF 2013-10:

Nové zadání:

U
Slavnosti a svátky
1.
9.
24.
30.

11.
11.
11.
11.

Slavnost Všech svatých
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

U
Významné dny
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
17. 11. Mezinárodní den studentstva
17. 11. Den Bible
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Výroční dny biskupů
4. 11. Mons. Kajnek
Mons. Herbst
6. 11. Mons. Herbst
7. 11. Mons. Graubner
14. 11. Mons. Esterka
22. 11. Mons. Baxant

jmenován titul. biskupem (1992)
svátek
narození (1943) – 70. výročí
převzetí arcidiecéze (1992)
narození (1935)
biskupské svěcení (2008) – 5. výročí

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli v měsíci ráno v kostele - dětská mše svatá
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 19:30 v kostele - modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek od 16:15 na faře - setkání nad otázkami víry
2. pátek v měsíci od 19:00 na faře - promítání, či křeslo pro hosta
18. v měsíci v 17:30 - 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
17:30

07:00
17:30
17:30
17:30

Bynov ÚSP

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 24. 11. 2013, před 1. nedělí v prosinci ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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