Zprávy
z farnosti

04/2014
Teď můžeme říkat ano, jaro je již skutečně zde. Nás ale zároveň zajímá, jak se posunula doba postní. Nebude to již
dlouho trvat a budeme slavit Velikonoce. Ta veliká noc, kdy
se izraelský národ dostal na svobodu, ale pro nás především
ta veliká noc, kdy Kristus přemohl smrt svým slavným vzkříšením. Velikonoce jako svátky jara, to je sice také pravda,
protože vždy spadají do období jara, ale to hlavní duchovní
poselství, to nesmíme přehlédnout. Kristovo vzkříšení je zárukou i našeho vzkříšení. Každý z nás bude muset jednou
opustit tento svět, který je velikým darem a těšíme se z něho.
A nutně se objevuje otázka:“A co bude potom?“ Věříme, že
vzkříšením vstoupíme do nového života, kde budeme v blízkosti Boha a také se všemi těmi, kteří zde s námi žili svůj život. Je jedno slovo, které chce vyjádřit velikou radost ze
vzkříšení, a to slovo je ALELUJA. Ať se rozezní v našem
nitru.
Velikonoční radost všem 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 2014
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.

DUBEN
1.
2.
3.

Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali
o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.
Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení
křesťanů, zrozenému o Velké noci.

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
Vrhněme se do moře Boží něhy
Na Popeleční středu (5. března 2014) slavil papež František odpolední mši svatou v římské bazilice sv. Sabiny. Co má být dle jeho slov poselstvím letošních Velikonoc?
„Tváří v tvář tolika zraněním, které nám ubližují a mohla by nám zatvrdit srdce,
jsme povolaní k tomu, abychom se vrhli do moře modlitby, která je mořem bezmezné Boží lásky, a mohli tak zakoušet jeho něhu,“ uvedl papež František během
mše svaté v kostele sv. Sabiny. Tu slavil u příležitosti Popeleční středy. Bohoslužbě
předcházelo procesí od kostela sv. Anselma.
Ve své promluvě vycházel František z biblických slov: „Roztrhněte svá srdce,
nikoliv roucha“. Obrácení, ke kterému postní doba vyzývá, není podle něj pouze
záležitostí vnějších projevů, nýbrž musí přetvářet celou lidskou osobu. Ve své promluvě papež poukázal na tři prvky, které byly obsaženy v liturgických textech:
Modlitba, půst a almužna.
Modlitba je podle římského biskupa pro křesťany posilou: „Ve slabosti a křehkosti našeho života se můžeme obrátit k Bohu s důvěrou a vstoupit do společenství
s ním.“ Postní období je časem intenzivní modlitby i přímluvy za druhé.
Správný půst pak je ten, který věřícího vyvádí z jeho sebejistoty a vede ho
k pomoci druhým. Papež tak varoval před povrchním postem, který ve skutečnosti
člověka „sytí“, neboť mu dává jistotu, že je v jeho životě vše v pořádku. „Půst nám
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pomáhá k tomu, abychom srdce připravili na to podstatné a na sdílení se s druhými
o to, co máme. Je znamením, že si uvědomujeme svou zodpovědnost tváří v tvář tolika nespravedlnostem, svévoli, především ve vztahu k chudým a maličkým. Je
znamením důvěry, kterou vkládáme do Boha a do jeho prozřetelnosti,“ uvedl také
papež.
V době, kdy se vše kupuje a prodává, je podle papeže důležitá almužna, neboť
ta projevem štědrosti: „Štědrost by měla být jedním z rysů křesťana, který si je vědom, že všechno dostal od Boha zdarma, tedy bez jakékoliv zásluhy, a učí se zdarma dávat.“
Smyslem postní doby je návrat k Bohu: „Proč se máme vrátit k Bohu? Protože
něco není v pořádku v nás, ve společnosti, v církvi, a potřebujeme se změnit, nabrat
jiný směr, obrátit se!,“ říká Svatý otec.
Bohoslužba v bazilice sv. Sabiny se konala v rámci tzv. „postních zastavení“.
Součástí této tradice datované v Římě od dob papeže Řehoře Velikého (540-604)
bývaly postní bohoslužby v různých kostelech Říma. Na dveřích baziliky sv. Sabiny se nachází první vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem z 5. století.
TS ČBK, Ondřej Mléčka, 6. 3. 2014

.
Je hloupost hříšná?
V jednom městě se farníci denně modlí „za obrácení papeže“. Je mi to opravdu
líto. Vždyť skrze tohoto papeže Františka začal svět vnímat vůni křesťanství! - Papež ví, že dnes je tento svět imunní vůči zbožným frázím, zlatým ornátům, božítělovým dechovkám i svěcené vodě. Svůj první pozdrav tedy adresoval všem: „Dobrý večer!“ Proto chce, aby jeho poslové svlékli sutany, oblékli rifle a šli všude mezi
lidi. On má zájem o lidi dobré vůle, o chudobné, ukřivděné, nepochopené, o laicizované kněze, o rozvedené, o homosexuály… Vždyť jeho Pána hanobili za to, že se
stýkal s hříšníky a nevěstkami! Proto dopadl špatně. Odsoudili ho ti „spravedliví“.
Znáte evangelium? Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co už ZAHYNULO! Tohle
je Jeho slovo!
Ale je tu i známé proroctví: Řím ztratí víru. Jenže Řím není papež. Jak známo,
František si obnovil argentinské občanství. Co nám tím chce naznačit? - Náhle se
objevují další proroctví, účelová, proto jasně falešná: Ježíš v nich prý říká, že toto
není jeho papež. Panna Maria zase, že přijímání na ruku je urážkou jejího Syna.
(„Vezměte a jezte“!?!) Tady je pověstné čertovo kopýtko.
Pokud máme ještě nepopletené exorcisty, měli by se zajímat o věřící, posedlé
nejnemožnějšími zjeveními. Ďábel se přece rád objevuje v rouše prorockém! A my
máme v církvi dost lidí, kteří požadují zázraky, které by jim přinesly zkušenost Boha jedině v řádu, jenž je zajímá: totiž v řádu hmotném. Vnitřní logika Ježíšova poselství u nich proto nezabírá. Nežijí evangeliem, ale neklidem soukromých zjevení
a proroctvími všeho druhu. Modleme se za papeže, aby přemáhal úklady Zlého
(i hloupost) v církvi, aby neztratil elán a zdraví. Aby v něm svět našel osobnost, na
kterou čeká.
Česká provincie Tovaryšstva, Jan Rybář

.
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Výročí
V těchto dnech se dožila požehnaného věku 90 let naše maminka paní Jana Musilová. U této příležitosti se sešla celá rodina v bynovském kostele P. Marie, kde
jsme při mši svaté, kterou sloužil o. František děkovali mamince za vše, co pro nás
v životě udělala a Pánu za to, že ji k tomu dodával potřebné milosti a dary. Mše byla zakončena požehnáním a krásným Ave Maria v podání sestry Marušky, která celou bohoslužbu doprovázela na varhany. Velké dík patří také J. Dušánkovi, který
po zimě provedl vzorový úklid kostela, a víme, že ho to stálo mnoho sil.
Za vše Pánu díky!
synové s rodinami

U
Tomáš Halík získal jako 1. Čech Templetonovu cenu
Český kněz a filozof Tomáš Halík získal v Londýně prestižní Templetonovu
cenu za rok 2014. Zařadil se tak k laureátům jako Matka Tereza nebo dalajlama.
Cena se udílí žijícím osobnostem, které svým dílem prohlubují vnímání duchovního světa. Neoficiálně se jí říká Nobelova cena za náboženství. Podle Halíka je cena
nejen oceněním jeho osoby, ale celého českého národa. On sám ji prý bere jako závazek. „Chtěl bych, aby to nebyla pocta jen pro mne, ale pro celou zemi. Mnoho listrana 4
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dí v Británii a ve Spojených státech ví, co je Templetonova cena, ale nevědí, kde je
Česká republika. Chtěl bych přispět k prestiži naší země,“ komentoval Halík.
Tomáš Halík získal Templetonovu cenu jako vůbec první Čech. „Pro mnohé je
to určitě překvapivé. Protože si myslí, že komunismus u nás zničil duchovní dimenzi naší kultury a celou tu vznešenou křesťanskou tradici a že jsme ateistická
země. Já si myslím, že to tak není. U nás je spíš z různých důvodů odstup vůči
církvím, ale nejsme zemí, která by byla duchovně amuzikální,“ komentoval postoj
české společnosti k náboženství Halík.
Halík se získáním ceny zařadil mezi osobnosti jako Alexandr Solženicyn nebo
dalajlama. Úplně první cenu dostala před 41 lety Matka Tereza. Vyhlášení vítěze se
konalo v centru Londýna v britské akademii. Tomáše Halíka vybrala porota složená
z vědců a teologů různého vyznání, a to za jeho protirežimní postoje v období normalizace, ale taky za překonávání předsudků mezi ateisty a věřícími a za dialog
mezi různými náboženstvími.
„Ta hlavní linie není mezi lidmi, kteří jsou věřící nebo nevěřící, ale mezi těmi,
kteří jsou hledající,“ upozornil na hlavní rys své práce Halík. „Své poslání chápu
v tom doprovázet ty hledající lidi,“ řekl Halík, podle něhož je třeba lidem dávat ne
odpovědi, ale pomáhat klást otázky. „Kněz je tu ne proto, aby toho člověka manipuloval, ale aby doprovázel a povzbuzoval v jeho hledání smyslu života,“ myslí si
Halík.
Pro osvětové účely dostane Tomáš Halík šek za více než 35 milionů korun. Profesor Halík pro ČT uvedl, že cena změní život, ale ne finanční odměna, protože není určena pro osobní obohacení, ale na podporu činnosti, kterou dělá. Co ale změní
jeho život je morální váha Templetonovy ceny.
Dominik Duka, kardinál: „Ukazuje se, že střední Evropa není jen místem, kde
bylo náboženství, teologie a myšlení obecně v minulosti potlačováno, ale že zde
byli a jsou lidé, kteří svým hlubokým myslitelským dílem dokážou oslovit nejen
čtenáře české, ale i čtenáře v Evropě a také na jiných kontinentech.“
Ministr kultury a laicizovaný katolický kněz Daniel Herman: „Je to mimořádné
ocenění na poli propagace duchovních hodnot jako součásti života. Tomáš Halík
tak činí svojí tvorbou literární, pedagogickou i kněžskou. Jeho knihy se překládají
téměř do všech světových jazyků a i Forum 2000, které spolu s Václavem Havlem
pomáhal zakládat, je jedním z plodů této jeho filozofie.“
Vladimír Málek z velvyslanectví Vatikánu v České republice: „Jsem hrdý na to,
že jsem Čechem, že je mezi námi člověk, který dosáhl takovéhoto významného
ocenění. Je to člověk velice otevřený, člověk dialogu, který dokáže oslovit mladé
lidi i intelektuály.“
Cena je pojmenovaná po Johnu Templetonovi, investorovi a miliardáři, který si
dal za cíl, že jeho cena musí být vždy štědřejší, než ta Nobelova. Slavnostní předání
na profesora Halíka, který se stává jejím 44. nositelem teprve čeká, a to v květnu,
za účastí členů královské rodiny.
Templetonova cena (angl. Templeton Prize) je ocenění za pokrok ve výzkumu
a objevy týkající se duchovních skutečností, od roku 1972 každoročně udělované
Templetonovou nadací. Ta financuje různé interdisciplinární výzkumy a každý rok
vyčleňuje peníze pro vítěze Templetonovy ceny.
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Templeton: Duchovní rozvoj je právě tak důležitý jako vědecký pokrok.
Mantrou zakladatele ceny sira Johna Templetona bylo zpochybňovat zažité
pravdy a on sám byl toho názoru, že duchovní rozvoj je právě tak důležitý jako vědecký pokrok. „Spirituální hodnoty vytváří jakousi imunitu společnosti“ souhlasí
čerstvý držitel ceny Halík.
Částka je to z principu vždy vyšší, než jakou dostávají laureáti Nobelovy ceny,
právě kvůli důrazu na propojení vědy s duchovnem. Finanční odměna je určená
k dalšímu rozvoji činnosti v oboru, kterému se vítěz ceny věnuje. Například dalajláma věnoval část výhry dětské nadaci, která se soustředí na pomoc podvyživeným
dětem v Indii. Značnou částku daroval také institutu zaměřenému na výzkum lidské
mysli pro lepší porozumění našim emocím, etickým a mravním hodnotám. A zbytek peněz použil na financování vzdělávacích projektů pro tibetské mnichy v klášterních školách.
Tomáš Halík (* 1948) teolog, filozof, sociolog a religionista. Působí jako profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze
a prezident České křesťanské akademie. Je autorem několika desítek knih. Mnohé
získaly domácí i zahraniční literární ceny. Je rovněž držitelem řady prestižních
ocenění za zásluhy o mezináboženský a mezikulturní dialog, za svou vědeckou, pedagogickou a publikační aktivitu, za zásluhy o obhajobu duchovní svobody a lidských práv a ceny za literaturu.
Halík vystudoval filozofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl žákem Jana Patočky. Komunistický režim mu jako přední osobnosti
české podzemní církve zakázal vystupovat na veřejnosti, po roce 1989 se ale Halík
na veřejnost vrátil. Rok po sametové revoluci se stal prezidentem České katolické
akademie a působil i jako externí poradce prezidenta Václava Havla. „Pravda a láska v tomto světě nikdy nebudou tím konečným vítězem. Ale zápas proti lžím a nenávisti nikdy nesmíme vzdát,“ říká Halík.
Cesta Tomáše Halíka nejen ke kněžství, ale i k víře, však nebyla jednoduchá.
Vyrůstal bez náboženské výchovy a vztah k Bohu se u něj vyvíjel postupně. V roce
1969 do jeho hledání životní orientace dramaticky zasáhla smrt Jana Palacha. Konvertoval v období normalizace a rozhodnutí stát se knězem přijal v době, kdy už to
oficiálním způsobem nebylo možné. Teologii studoval soukromě a jeho vysvěcení
na kněze se v roce 1978 uskutečnilo tajně, a to v Erfurtu v bývalé NDR. Tomáš Halík se zapojil do struktur tzv. „podzemní církve“ a stal se jakýmsi spojovacím článkem mezi ní a oficiální katolickou církví. Celá 80. léta patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Zároveň působil v kulturním a náboženském disentu
– v bytových seminářích a samizdatu. Protože z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval zprvu jako psycholog v průmyslu a později jako terapeut v léčebně drogově závislých u Apolináře v Praze.
CT24, ama

Pozn.: Ne všichni se ale radují, najdou se i škarohlídi s konspiračními teoriemi, jedinci, kteří se svíjejí v křečích pomluv a intrik, zahrabaní až po uši do zednářství,
snažící se diskreditovat kde koho, např. i papeže Františka, prof. Halíka nevyjímaje. Nenechme se jimi ovlivnit: „Nevědí co činí“. (R. S.)

.
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Modlitby a půst za zabité misionáře
Předběžný seznam každoročně sestavovaný agenturou Fides je jen částí dlouhého výčtu dalších neznámých lidí, kteří v mnoha koutech světa trpí či i platí svými
životy za víru v Krista: „Zamysleme se nad životy našich křesťanských bratří
a sester, kteří trpí pronásledováním pro svou víru. Je jich tolik. Možná více než
v minulých stoletích. Ježíš je s nimi. My jsme s nimi spojeni našimi modlitbami
a láskou; obdivujeme jejich odvahu a svědectví. Jsou našimi bratry a sestrami, kteří
v mnoha částech světa trpí za svou věrnost Ježíši Kristu.“ (papež František, Angelus 17. listopadu 2013)
Podle informací, které jsou k dispozici, bylo v průběhu roku 2013 po celém světě zavražděno 22 pastoračních pracovníků. Jedná se o 19 kněží, 1 řeholnici a 2 laiky. V Americe: 15 kněží (7 v Kolumbii, 4 v Mexiku, 1 v Brazílii, 1 ve Venezuele,
1 v Panamě, 1 na Haiti), v Africe: 1 kněz byl zabit v Tanzánii, 1 řeholnice na Madagaskaru, 1 laička v Nigérii, v Asii: 1 kněz v Indii a 1 v Sýrii, na Filipínách byl
zabit 1 laik, v Evropě byl 1 kněz zabit v Itálii.
TS ČBK, Papežská misijní díla, František Jemelka

U

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

Georges Huber
Odstup, satane! (ďábel dnes)

Huber se ve své knize, která volně navazuje na knihu „Můj anděl půjde před tebou“
o andělech strážných, snaží postihnout ďáblovo působení na paměť a představivost člověka v konkrétních životních situacích a odhalit známky prozrazující přítomnost Zlého,
jehož největší prohnaností je přesvědčit člověka o tom, že vůbec neexistuje.

Ukázky:
„Existence, povaha i působení ďábla spadají do oblasti obestřené hlubokým tajemství a jediným moudrým postojem zde je ztotožnit se s tím, co učí víra, a skoncovat se snahami, dozvědět se víc, než co nám Bůh ve svém Zjevení uznal za
vhodné sdělit“ (kardinál G. M. Garrone)
„Ano, věřím, že je přítomen mezi námi a že slaví úspěchy dokonce i uvnitř těch
skupin, které se zasvětily boji proti sebezničení společnosti a proti sebezničujícím
jevům uvnitř církve. Dokáže je totiž zaměstnávat zcela druhořadými, někdy až dětinskými činnostmi nebo neužitečnými nářky či neplodnými diskusemi, aby tak zatím mohl nerušeně pokračovat ve své práci, a to bez sebemenší obavy, že bude někým vyrušen.“ (biskup L. A. Elchinger)
Svatá Terezie z Avily užívala z palety svátostin obzvláště svěcené vody. Poslechněme si samotnou světici: „Mnohokrát jsem zakusila, že není lepšího prostředku než svěcená voda, aby se ďábel zahnal a zabránilo se mu vrátit. Prchá
i před křížem, ale pak se vrátí. Svěcená voda musí mít daleko větší moc. Kdykoli ji
používám, zakouším velmi živou útěchu, jako nepopsatelnou úlevu, vnitřní slast,
jež upevňuje mou duši. A není to žádný klam ani ojedinělá náhoda. Stalo se mi to
mnohokrát a vždy se mi to hluboce vrylo do paměti, abych to zachovávala.“
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„Jestliže je srdce naplněno radostí Ducha Svatého, jsou všechny pokusy hada
otrávit je svým jedem marné.“ (sv. František z Assisi)
„Duchovní radost vyzbrojuje člověka proti satanovi. Chvála Boha je onou silou,
která velmi pomáhá zahnat démona. Dobře konaná práce zahání zahálku, která je
nejvhodnějším prostředím pro ďáblovy útoky.“ (Sv. Dominik)
vybrala M. Jirásková

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
Farní rada
Farní rada se poprvé sešla v neděli 23. března 2014.
Další setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 6. dubna 2014 v 18:45
(po večerní mši svaté).

U
Složení Farní rady ŘKF Děčín IV – Podmokly pro léta 2014 - 2016
Jméno
P. František Jirásek
Jiří Málek
Filip Macoun
Eva Pohořelá
Petra Kolářová
Jaroslava Škodová
Miloš Vavřička

Funkce
předseda
člen
zapisovatel
člen
člen
místopředseda
člen

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2014

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

7 599 Kč
8 322 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 831 Kč
1 387 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 965 Kč Na církevní školy
2 589 Kč Svatopetrský haléř
3 478 Kč Na pojištění kostelů
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

15 921 Kč

3 218 Kč

8 032 Kč

U
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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 2014
20. dubna
18. května
15. června
20. července
17. srpna
21. září
19. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
16. listopadu
21. 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
12:54 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 Týden modliteb za mládež – letos 6.-13. dubna. Vše naleznete ve speciálně

F

F
F
F

F
F
F

vydané brožurce (ke stažení na: http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/9368.pdf)
s úvodním slovem od biskupa Pavla Posáda, delegáta ČBK pro mládež.
Setkání seniorů – bude 8. dubna 2014 tentokrát v Jiřetíně pod Jedlovou. Při
příznivém počasí se pomodlíme křížovou cestu na Křížové hoře. Odjezd v 9:12
z autobusového nádraží v Děčíně, příjezd kolem 15. hodiny. Těší se na vás animátorka seniorů Lída Šumová.
49. DSM v Litoměřicích – 11.-12. dubna 2014. Více v následujícím příspěvku.
Víkend pro muže – 11.-13. dubna 2014 Albeřice. Téma: Život v manželství,
víkend povedou: J. Šlachta, M. Vyleťal.
Pašije podle Jana v Ústí n/L – Zveme na benefiční koncert Pašije podle Jana
od Radka Rejška, který se koná na květnou neděli 13. dubna 2014 v 16:00
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Výtěžek bude použit na
opravu místních varhan.
Svatomarkovské procesí 2014 – Koná se jako vždy o poslední dubnové sobotě, která letos připadá na 26. dubna. Více v následujícím příspěvku.
Svatovojtěšská pouť Libice nad Cidlinou – 26. dubna 2014. Více v následujícím příspěvku.
Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!
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49. DSM v Litoměřicích
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. (Mt 5, 3)
Program:
pátek 11. dubna 2014

F 18:00 mše svatá v kapli DDKT - Komenského 4, Litoměřice
F 19:00 večeře v DDKT
F 20:00 muzikál Tarsan v sále ZŠ - Boženy Němcové 2, Litoměřice
Pozn.: možnost noclehu ve třídách ZŠ - s sebou karimatku a spacák.
sobota 12. dubna 2014 velký sál ZŠ - Boženy Němcové 2, Litoměřice
F 09:00 kapela KaPři
F 09:30 slovo na den o. biskupa Jana Baxanta
Poselství papeže Františka k 29. SDM
hosté: P. Jaroslav Brož a sestry Matky Terezy Dana Bednářová a další
F 13:00 oběd v DDKT
F 13:45-14:45 kající bohoslužba s adorací a možností svátosti smíření
F 15:30 pontifikální mše svatá v katedrále
www.dcml.cz

U
Svatomarkovské procesí 2014
Srdečně Vás zveme na již deváté novodobé Svatomarkovské procesí, které vás
zavede do libčeveské části Českého středohoří. Koná se jako vždy o poslední dubnové sobotě, která letos připadá na 26. dubna. Letos přivítáme jako zvláštního hosta
písničkářku Karolinu Kamberskou!
Tradičně procesí zahájíme v 10:30 u kaple sv. Víta se zázračnou studánkou
v Sinutci u Libčevsi. Pod vedením kapelmajstra Michala Pospíšila si zazpíváme
spoustu barokních písniček, projdeme se rozkvetlou (nebo letos již odkvetlou?) krajinou přes Kozly do Chrámců. V čele procesí poneseme svatomarkovský perník
(který následně společně spořádáme) a vše ukončíme posezením a pohoštěním na
statku Zámeckých sadů Chrámce. Trasa procesí měří zhruba 4 kilometry.
A novinky? Letos poprvé akci pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO České středohoří. Dozvíme se tak o krajinářských hodnotách libčeveského Středohoří
a bude nám představen projekt LIFE+ zaměřený na ochranu stepí. Přirozeně nebude chybět ani bohatý program pro děti v Chrámcích. Procesí bude korunovat vystoupení skvělé písničkářky Karoliny Kamberské!
I letos se nám podařilo zajistit dopravu „přespolních“ po trase Ústí nad Labem Lovosice – Sinutec (09:00 Ústí n. L. před autobusákem / 09:45 Lovosice před nádražím). Jízdné je ZDARMA! Rezervujte si proto místa v autobuse včas!
Zpět pojedeme kolem čtvrté odpolední.
Program:

- procházka jarní krajinou za zpěvu barokních písní pod vedením Michala Pospíšila
- vystoupení písničkářky Karoliny Kamberské
- žehnání úrodě a svatomarkovský perník
- povídání o krajině s odborníky ze Správy CHKO České středohoří
strana 10
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- občerstvení poutníků na statku Zámecké sady Chrámce
- představení projektu na záchranu stepí
- program pro děti a další tradiční a netradiční potěšení
- povídání o historii areálu kaple sv. Víta se zázračnou studánkou v Sinutci
Organizují: Středohoří sobě & Zámecké sady Chrámce & Správa CHKO České
středohoří & Spolek pro záchranu kaple svatého Víta v Sinutci.
Rezervace míst a další informace: jankvapil@post.cz nebo SMS na tel. 732
921 250, www.stredohorisobe.wz.cz.

U
Svatovojtěšská pouť Libice nad Cidlinou
Program Svatovojtěšské pouti v Libici n/C, konané v sobotu 26. dubna 2014:
Zahájení v 9:00 modlitbou k našim národním patronům za diecézi (HK) a dar
povolání v katolickém kostele sv. Vojtěcha. V 9:45 Liturgický průvod s poutníky
od katolického kostela modlitební cestou na Slavníkovské Hradiště.
Pontifikální koncelebrovaná mše sv. na slavníkovském hradišti, celebrant
J. Em. Domik kardiál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, J. Ex. Mons.
Jan Vokál, J. Ex. Mons. Josef Kajnek, ...
Liturgii doprovází katedrální chrámový sbor pod vedením Mgr. Josefa Zadiny,
ve spolupráci s ostatními sbory. Na závěr bohoslužby společná modlitba za královéhradeckou diecézi, nová duchovní povolání, za církev i vlast.
Pouť probíhá v rámci jubilejní diecézní novény k 350. výročí diecéze v Libici.
Připomeneme si 17. výročí (26. dubna 1997), kdy bl. Jan Pavel II. požehnal Slavníkovské Hradiště z vrtulníku a následně navštívil Hradec Králové.
Po ukončení bohoslužby na Libici odlétají naši biskupové s o. kardinálem Dominikem Dukou, kněžími i laiky do Říma na kanonizaci Jana Pavla II. a Jana
XXIII.
poutní centrum, biskupství královéhradecké

U
Rovnodennost 2014 v sedlecké katedrále
V první jarní večer (20. 3. 2014) se konal již čtvrtý ročník akce Rovnodennost
v sedlecké katedrále, která nabídla možnost pozorovat paprsek zapadajícího slunce
prostorem nejstarší stavby katedrálního typu ve střední Evropě. Součástí akce byl
koncert skupiny Oboroh. Poprvé měla letos Rovnodennost také benefiční rozměr.
Rovnodennost v sedlecké katedrále je příležitostí pozorovat putování paprsku
zapadajícího slunce prostorem nejstarší stavby katedrálního typu ve střední Evropě
– Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory. Stavitelé katedrály již na přelomu 13. století umístili presbytář s hlavním oltářem a západní průčelí chrámu do přesné osy k zapadajícímu slunci, jehož paprsky tak pronikají
obrovským oknem přímo na oltář.
Výtěžek z dobrovolného vstupného věnoval pořadatel – Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec – na zakoupení invalidních vozíků pro oddělení LDN nemocnice Kutná Hora.
podle ŘKF Kutná Hora - Sedlec
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Popelec umělců 2014
Počátkem března se již po devatenácté uskutečnil v kostele Nejsvětějšího Salvátora tradiční Popelec umělců. Setkání pořádané vždy na Popeleční středu navazuje
na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách
za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí
k setkání umělců různých oborů, směrů i generací, k meditativnímu zastavení nebo
k dialogu mezi světem umění a víry.
Program se odehrál ve třech částech a zahrnoval, hudbu, slavení liturgie i výtvarné umění.
Ve středu 5. března 2014 proběhl od 18:00 v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora koncert s názvem Hlas kontra bas, při němž se setkali dvě neobvyklé osobnosti české hudební scény: zpěvačka Ridina Ahmedová a kontrabasista Petr Tichý.
Spojení ženského hlasu a akustického kontrabasu v čisté, obnažené hudbě bez obvyklého vystlání dalšími doprovodnými nástroji rozezněly náboženské texty s kajícím charakterem.
V 19:00 navázala v kostele mše svatá s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s
udílením popelce.
Po bohoslužbě (cca od 20:30) následovala vernisáž výtvarné intervence Jaromíra Novotného, opět v sakristii kostela. Promluvil při ní autor společně s kurátorem
Norbertem Schmidtem.
Popelec umělců je společným projektem Akademické farnosti Praha a Centra
teologie a umění při KTF UK. Novotného instalace bude k vidění v interiéru kostela po celou postní dobu (tj. do Velikonoc).
podle TS ČBK, František Jemelka

U
Má abdikace je platná, je absurdní spekulovat
Emeritní papež Benedikt XVI. odmítl spekulace o tom, že by byl k své abdikaci
přinucen. Zároveň potvrdil jednotu pohledů se svým nástupcem. Rok po svém kroku
tak učinil v osobním dopise adresovaném italskému novináři Andreu Torniellimu.
„Neexistuje minimální pochybnost ohledně platnosti mého zřeknutí se petrovského úřadu. Jediná podmínka platnosti je plná svoboda rozhodnutí. Spekulace
o neplatnosti abdikace jsou jednoduše absurdní,“ píše v osobním dopise zaslanému
italskému novináři Andreu Torniellimu emeritní papež Benedikt XVI. Odmítá tak
úvahy o „dvojím papežství“ nebo spekulace o tom, že by byl ke své abdikaci přinucen těžkostmi v církvi.
Teorii dvou papežů na Petrově stolci odmítá též v části, kdy komentuje své bílé
oblečení i skutečnost, že stále používá jméno Benedikt XVI: „Ponechání si bílého
oblečení a jména Benedikt je jednoduše praktická záležitost. Ve chvíli zřeknutí se
nebylo k dispozici jiné oblečení. Mimochodem nosím bílé oblečení způsobem, který se jasně odlišuje od oděvu papeže. I zde se jedná o spekulace bez jakéhokoliv
základu.“
... O důvodech Benediktovy abdikace následně spekulovali někteří novináři,
kteří v nich viděli nezvládnutí těžkostí církve: Během pontifikátu Benedikta XVI.
strana 12
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se objevily problémy sexuálního zneužívání některými duchovními, s čímž emeritní papež rázně bojoval, následně byly vyneseny některé soukromé dokumenty z papežovy pracovny. Jak však upozorňuje Andrea Tornielli, v rozhovoru Světlo světa,
v němž Benedikt XVI. již v roce 2010 hovořil o možnosti abdikace, papež též uvedl, že „loď se neopouští, dokud je v bouři“. Proto před oznámením abdikace, kterou
měl promyšlenou již delší dobu a několik měsíců předem ji oznámil svým spolupracovníkům, počkal, až bude případ úniku dokumentů vyšetřen.
Originál dopisu emeritního papeže Benedikta XVI. se nachází na stránkách deníku La Stampa.
Ondřej Mléčka

U
Na cestě k dialogu v církvi
Zveme vás na dvoudenní veřejnou diskuzi-kolokvium Na cestě k dialogu
v církvi, kterou pořádá pracovní skupina Odpovědnost křesťanů za podpory České
křesťanské akademie. Bude se konat ve dnech 16.-17. května 2014 v Olomouci.
Program:
Den první

F
F
F
F
F

Dialog v církvi.
Být solí země a neztratit chuť.
Umění přijmout a poskytnout zpětnou vazbu.
Čemu v církevní praxi nerozumím? Společná diskuse.
Večeře Páně s následným agapé.

Den druhý

F VI. 200 let historie nového prostoru pro církev.
F Církev a média.
F Církev a finance.
Účast mezi pozvanými hosty již přislíbili: Terézia Rončáková, Tomáš Holub,
Tomáš Petráček, František Mikloško, Vojtěch Kodet, Jiří Kašný, Štefan Hríb, Martin Šály, Pavel Mikšů, Josef Beránek.
Pozvání byli také všichni biskupové České biskupské konference. Více informací na http://kolokvium-olomouc.webnode.cz/, kde naleznete i mnoho zajímavého, např.: pravidla diskuze, profily vystupujících i členů přípravného týmu atd.
R. S.

U
Rodina nemá být ideální
... Z přiloženého grafu vyplývá, že se nedělíme na homosexuály a heterosexuály
(každý má nějaké procento „pochopení“ pro stejné a pro opačné pohlaví) ale na lidi
s homosexuálním a heterosexuálním chováním. Ostatně – znám muže, kteří v běžné
rodině vychovali děti a pak pěstovali homosexuální nebo transsexuální praktiky.
Nemohu ovlivnit, cítím-li přitažlivost k té či oné osobě. Ale je v mé moci, jak se
zachovám. To platí stejně pro heterosexuály – pokud se mi náramně líbí vdaná sousedka, je na mně, jak se zachovám…

Zprávy z farnosti 04/2014, ročník XIX.

strana 13

Dìèín

-

Podmokly

Sexuální pud je nejsilnější (silnější než pud sebezáchovy) a vychovanost / nevychovanost jedince se v sexu projevuje nejvýrazněji. Na poruchy chování heterosexuálů už si společnost zvykla, u homosexuálů si teprve (nerada) zvyká. Faktem
je, že sexuální zdrženlivost se nepropaguje (odporuje konzumnímu modelu společnosti – na prostopášnosti se dá náramně vydělat).
Útočnost homo-lobby brání, aby společnost měřila všem stejně – aby posuzovala nikoliv sexuální orientaci, ale mravnost, čistotu vztahů, apod. Většinová společnost je pod silným tlakem této lobby a dělí se na pacifisty říkající „dejte jim, co
chtějí, ať nekřičí“, a na ty, co se přirozeně brání a často zlořečí všem homosexuálům.
Trvalý vztah homosexuálů může společnost nějak chránit (je společensky prospěšnější než promiskuita). S vědomím, že se takový vztah z podstaty věci musí
uchylovat k náhražkám (hrát si na vztah muž-žena) – což asi souvisí s kratším „poločasem rozpadu“ homosexuálních vztahů.
Naprosto odlišná je otázka rodiny. Srovnávat registrované partnery s rodinou je
věcně nepatřičné – rodina je přirozené prostředí pro předávání života. Dítě má právo vyrůstat v rodině tvořené milující matkou a milujícím otcem (vím, že mnoho dětí toto právo neprožívá). Pokud se dítěti rodina rozpadne zcela, má společnost zajistit toto právo dítěte v náhradní rodině (včetně stimulace vhodných rodin) – pokud
to zdravotní stav dítěte dovoluje. Chovat zdravé děti v dětských domovech nikdy
není zájmem dítěte – dítě potřebuje „svého“ dospělého (raději dva) a nikoliv kolektiv vychovatelů.
Je pravda, že registrovaný pár může dát dítěti víc než špatná instituce (viz nedávný případ, kdy vychovatel v pasťáku přivedl klientku do jiného stavu a hnal ji
na potrat), ale určitě dítěti (z podstaty věci) nemůže dát registrovaný pár tolik, co
běžná rodina! Už proto, že tento pár má nestandardní vzájemný vztah uvnitř i s
okolím.
Ale tohle rozhodování má následovat až po maximálním úsilí státu najít funkční
rodinu pro náhradní péči. Vzhledem k tomu, že náklady na dítě v instituci překračují 100 000 Kč měsíčně, má stát k dispozici velký prostor (pokud 20 000 Kč investuje do služeb pro pěstouny a 30 000 Kč dá pěstounům, ušetří 50 000 Kč měsíčně za
každé dítě). Proti stojí zájmy institucí žijících z dotací – viděli jste někdy, aby si
kapři vypustili rybník, ve kterém spokojeně žijí?
Rozhodně nesmí dojít k situaci, kdy registrovaný pár si adopcí uspokojuje svoji
touhu po dětech (stejně jako bezdětná rodina)! Nesmí jít o zájem páru, ale o zájem
dítěte (to ostatně deklaruje i zákon, ale co skutečnost?).
Rodina nemá být ideální – jednak taková rodina neexistuje, jednak by dítěti nepomohla. Dítě potřebuje být rodiči milováno (včetně toho, že občas dostane s láskou naplácáno). Potřebuje vidět, jak rodiče chybují a jak bojují se svými chybami
a napravují je, jak dokážou odpouštět a stát o odpuštění, jak si dělí životní role, jak
se rodiče pohybují každý ve svém „genderu“ – zkrátka si postupně osahávat, co jej
v budoucnu čeká. Učit se poznávat blízké i cizí muže a ženy, vštípit si důležitá kriteria, podle nichž bude jednou volit životního partnera. Podstata náhradní rodiny je
ukázat dítěti, jak se otec a matka identifikují se svou rolí v rodině, ve svých rodech,
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ve společenství farnosti, obce… Ideální pro dítě je vidět, jak se dospělí rodiče dokážou stále vychovávat, jak trénují vztahy.
Patří k věci i to, že reálný otec má některé „ženské“ postoje a naopak. Tam, kde
je otec nedostatečným mužem, jej zastoupí (z nutnosti) matka – a naopak. Jiné rodiny to mají trošku jinak – to patří k základní výbavě dítěte do života. „Rádio říkalo“, že podle nových výzkumů je můj život ovlivňován 10 generacemi předků, rodiče ovlivňují život dětí jen z 10 %. Co z toho plyne?
Můj život ovlivnilo až 1 024 lidí (pokud nedošlo k příbuzenským svazkům).
Mohu být frustrován z malé možnosti ovlivnit své děti, ale může mne to i zbavit
svazující odpovědnosti (nemohu zas tolik pokazit). Ale mohu a mám je milovat
a milovat (s tím mi předešlé generace nepomohou).
Cokoliv udělám dobrého, může se projevit (nebo taky ne) u mých dětí, ale i v
dalších devíti generacích (budou zírat, kde se to vzalo!). Bohužel to platí i o špatném.
Zatímco předky lze spočítat, potomky nikoliv: pokud moje děti nebudou mít děti, ovlivním jenom je. Bude-li každé z mých dvou dětí mít po jednom potomku po
celých 10 generací, ovlivním 20 lidí. Bude-li mít každé z mých dvou dětí po dvou
dětech po deset generací, ovlivním 1 024 lidí…
Jéňa

U
Masové demonstrace na obranu rodiny
Desetitisíce Francouzů v neděli demonstrovaly proti vládní politice tzv. „manželství pro všechny“. Paříží prošlo podle organizátorů půl milionu manifestantů, zatímco podle policie jich bylo pouhých 80 tisíc. V lyonském průvodu defilovalo 20
až 40 tisíc lidí, včetně místního arcibiskupa, kard. Philippa Barbarina. Hlavním důvodem pokojných pochodů byla nastupující genderová diktatura, potvrzuje jeden
z organizátorů a člen asociace Manif pour tous:
„To je skandál, ke kterému došlo konkrétně minulý týden. Vláda donutila
všechny státní školy, aby pod záminkou rovnosti, svobody a bratrství začaly experimentovat se sexuální identitou dětí a mladých lidí. Podle státu si teď má každé dítě myslet, že muž a žena jsou zaměnitelní. Vyzýváme vládu, aby s tím okamžitě
skončila. Je to pokus o změnu kultury a civilizace, aniž by si to rodiče vůbec přáli.“
Říká pro naši francouzskou redakci Tugdual Derville. Hollandova vláda demonstranty viní z agresivity a neschopnosti vést dialog. Podle organizátorů je to
právě opačně.
„Už tu písničku známe. Pokaždé, když vyjdeme do ulic, nám předhazují tato obvinění. Manifestace už probíhají rok a byly vždy pokojné. Jsou to největší demonstrace ve Francii za posledních dvacet let a patří k těm nejklidnějším, jaké jsme
v poslední době zažili. Co mne osobně těší, je skutečnost, že se přidává stále více
lidí. Mezi nimi hodně mladých, kteří se nebojí zastrašování, které proti nám bohužel vyvíjejí.“
radio Vatikán, 3. 2. 2014

U
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Až náš svět opustí svědci těch dnů hrůzy...
Zítra tomu bude přesně na den 70 let: v noci z 8. na 9. března 1944 v plynových
komorách Osvětimi zahynulo 3 792 převážně českých a moravských Židů z takzvaného terezínského rodinného tábora.
Do Osvětimi přijelo dvěma transporty z Terezína 8. září 1943 původně 5 007
židovských osob. Po příjezdu nebyli na rozdíl od jiných transportů rozděleni na
práceschopné a určené k okamžitému usmrcení plynem. Českým Židům byl vyhrazen zvláštní úsek, kde v oddělených barácích žili muži a ženy, dětem byl přes den
určen zvláštní blok. Rodiny se však mohly stýkat.
O smyslu tábora panují dohady. Mohlo se jednat o propagandistickou akci nacistů, kteří jako součást chystané kamufláže při návštěvě Mezinárodního výboru
Červeného kříže v Terezíně potřebovali ulehčit přelidněnému ghettu. S blíže neurčenými propagandistickými záměry pak mohla souviset i existence terezínského
rodinného tábora v Osvětimi. Ten se v prosinci 1943 rozšířil o dalších více než
5 000 osob deportovaných z Terezína. Mezi téměř 10 000 zde drženými židovskými vězni, z toho 600 dětmi, tvořili i potom Židé z Čech a Moravy výraznou většinu.
Přes zdánlivě lepší podmínky oproti jiným blokům Osvětimi i zde hlad, těžká
práce, stres a nemoci zabíjely. Koncem února 1944 bylo necelých 3 800 lidí z těch,
kteří přežili ze zářijového transportu, přemístěno do karanténního tábora, údajně
před cestou do tábora Heydebreck. V prvních březnových dnech pak tito vězni na
příkaz nacistů napsali lístky příbuzným do Terezína datované 25. března, prý kvůli
zdlouhavé cestě pošty.
Nákladní vozy však v noci z 8. na 9. března české Židy z Osvětimi neodvezly.
Jejich cesta skončila po pár set metrech v plynových komorách. Podle svědectví
někteří z nich zpívali na jejich prahu Kde domov můj a hymnu sionistického hnutí
Hatikva. Terezínský rodinný tábor poté nezanikl. V květnu 1944 k vězňům pozůstalým z prosincových transportů přibylo z Terezína 7 500 dalších lidí, opět s významným podílem českých Židů. Asi 3 500 mužů a žen z rodinného tábora bylo
později vybráno na práci. Zbývajících přibližně 6 800 starších či nemocných mužů
a žen, dětí a matek, které je neopustily, bylo v noci z 10. na 11. července a z 11. na
12. července 1944 posláno do plynu a spáleno. Odhaduje se, že nejméně na 3 700
z nich bylo opět z Čech a Moravy.
Tolik historická fakta, k nimž se sluší připojit současné otázky. Teprve dnes, při
příležitosti 70 let, která uplynula od strašné vraždy, se jí u nás dostává vskutku celospolečenské pozornosti. Proč tato – zdůrazněme – největší masová vražda československých občanů v moderních dějinách není stále chápána jako součást českých
dějin, ale spíše jako součást dějin židovských?
A ptejme se i obecněji: Jaké je v českých dějinách místo „dějin těch druhých“,
nejen po staletí zde žijících českých Židů, ale i Romů? Jak tomu bude s připomínkou obětí holokaustu v budoucnu, až náš svět opustí očití svědci? Nakolik živá bude potom historická paměť této země?
Nestane se tragédie holokaustu postupně jen do dějin zasutou událostí, tu a tam
připomínanou umělci s jejich tvůrčí licencí a stylizací? Jak vzdělávat, aby se tak
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nestalo? Co činit, aby bylo zřejmé, že svobodu je třeba hájit před násilníky, že není
samozřejmostí?
Mladá fronta DNES, str.11, 7.3.2014, Názory, Leo Pavlát

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

Idea Církve, Svátosti oltářní a Přijímání zcela bezprostředně patří k sobě navzájem,
stejně jako to, že se Kristus stává člověkem: to Bůh v Kristu přijímá viditelnou podobu,
aby tak pro vždy s lidmi viditelně přebýval.
F Alles kommt...

Všechno záleží na lásce - i abychom až do konce byli láskou vedeni.
F Im Erfuellen..

Plněním božských přikázání získáváme další poznání Boha, a tím zase roste naše
láska.
F Die Liebe...

Láska ve své nejvyšší plnosti může být pouze v Bohu uskutečněna, ve vzájemné
lásce Božích Osob, v sobě samému se oddávajícím božském bytí. Láska je Boží bytí,
Boží život, Boží podstata. Láska odpovídá každé Božské osobě i jejich Jednotě.
F Die Hingabe...

Oddanost Bohu je současně oddaností jeho vlastní lásce a celému stvoření, zejména
pak duchovním bytostem s Bohem sjednoceným.
F Ich stosse...

Ve svém bytí narážím na jiné, které není mé, totiž na pevnost a oporu mého, vlastní
oporu i pevnost postrádajícího, bytí.
F Wenn Gott...

Když Bůh se zjevuje jako Jsoucí, jako Stvořitel, jako Udržovatel, a když Spasitel říká: „Kdo věří v Syna, má život věčný“, pak toto jsou jasné odpovědi na tázání mého
vlastního bytí.
F Gottleches Leben...

Božský život je láska, přetékající, nezasloužená, svobodně se rozdávající láska, která uzdravuje nemocné, křísí mrtvé, láska, která chrání i hýčká, sytí, učí i vytváří, je to
láska, která sdílí smutek smutného i veselí veselého, která stojí výslužbě každému, aby
se stal tím, čím ho Otec zamýšlí mít, jedním slovem: Láska Božího srdce.
F Der Herr...

Pán svaté Markétě Alacoque zjevil, jak je mu milé pokání jeho věrných. Leč plného
zasvěcení Božskému Srdci je dosaženo, když v Něm nacházíme svůj domov, když Ono
je každodenním spočinutím a středem našeho života, když Jeho život se stal životem
našim.
F Man hat viel...

Člověk i v sobě mnohem více. A je to tak dobře zařízeno: Když to potřebuje, je to
po ruce.
F Es erfuellt mich...

Vždy mne naplňuje vděčností, když pomyslím na tajuplné Boží řízení našich životů.
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F Sei drum getrost...

Buď tedy v klidu:
Bouře a tma Tě nezlomí,
to provede Tě Boží vůle
bdí-li Tvé svědomí. (Toto jediné je ve verších.)
překlad A.S.

U
Pořad bohoslužeb o velikonocích 2014
KDY

CO

13. 4.

Květná neděle

14. 4.
15. 4.
16. 4.

Pondělí sv. týdne
Úterý sv. týdne
Středa sv. týdne

17. 4.

Zelený čtvrtek

18. 4.

Velký pátek

19. 4.

Bílá sobota

20. 4.
21. 4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
Pondělí
velikonoční

KDE
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

OD KOLIKA
9:00 17:30
10:45
7:00
17:30
7:00
18:00
16:00
18:00
16:00
20:00
-

kostel sv. Františka - Podmokly

9:00

17:30

kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
kostel sv. Františka - Podmokly
kostel Nejsvětější Trojice - Jílové

10:45

-

9:00
10:45

U
Již 11. ročník Iniciace!
Rádi bychom vás pozvali na 11. ročník „Mužského rituálu přechodu do zralé
dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem. Jedná se o netradiční duchovní cvičení
v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme,
že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř 900 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost,
že na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi dobrým začátkem.
Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však
plně založen na křesťanských základech. Akce se bude konat 10.-14. září 2014 na
Vysočině. Příjezd je ve středu 10. 9. 2014 do 16:00 a odjezd v neděli 14. 9. 2014
odpoledne v 15:00.
Účastníci tohoto duchovního cvičení se musí zúčastnit celého programu bez
přerušení! Pokud máte vážný zájem o účast, pošlete vaši ručně vyplněnou přihlášku
na adresu: Zdeněk Michalec, Ečerova 10, 635 00 Brno nebo ručně vyplněnou přistrana 18
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hlášku naskenujte a odešlete na chlapi@familia.cz. K vyplnění přihlášky přistupujte se vší vážností. Zcela určitě odpovídejte na otázky upřímně, ne pouze formálně.
Při výběru účastníků bude rozhodováno nejen podle pořadí přihlášeného, ale také
na základě informací, které uvedete do Vaší přihlášky. Včasné odeslání přihlášky
pro vás může být důležité (počet míst je omezen). Doručení přihlášky vám potvrdíme mailem. Podrobnější informace včetně pokynů k platbě budeme rozesílat
všem účastníkům o prázdninách.
Díky grantu získanému pro programy YMCA Familia jsme pro letošní rok
mohli snížit účastnický poplatek téměř o polovinu na 1 500 Kč (původní cena bez
dotace činila 2 900 Kč). Dotazy (prosíme po 17. hodině): Zdeněk Michalec 724 205
809, Ludva Hegrlík 602 340 360, P. Petr Glogar 724 069 958, Pavel Hrdina 777
111 134. Další informace průběžně najdete také na webu: www.familia.cz.

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
15. 05. 2014
19. 06. 2014
18. 09. 2014
20. 11. 2014
18. 12. 2014

Místo
Teplice
Bohušovice
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Pjetro Veselý
Kosatka
Pjetro Veselý
Kosatka
František

Zajištění progr.

František

Příprava
Lukáš 3
Lukáš 4
Lukáš 5
Lukáš 6
Vánoční besídka

U
Slavnosti a svátky
13.
17.
18.
19.
20.
29.

4.
4.
4.
4.
4.
4.

Květná (Pašijová) neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Svátek Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

U
Významné dny
7.

4. Světový den zdraví

Výroční dny biskupů
4.
6.
7.

10.
18.
23.
24.
26.

4. Mons. Paďour
4. Mons. Herbst
4. Mons. Graubner
Mons. Hrdlička
Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz
4. Mons. Duka
4. Mons. Kajnek
4. Mons. Cikrle
4. Mons. Paďour
4. Mons. Duka

narození (1943)
biskupské svěcení (2002)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
biskupské svěcení (1990)
převzetí arcidiecéze (2010)
narození (1949)
svátek
svátek
narození (1943)
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U
· „Malý počet křesťanů neznamená, že církev slábne. Zahradník ví, že úroda není dána počtem stromů, ale množstvím kvalitního ovoce.“ (Josef Doubrava, Mozaika moudrosti)

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
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
Aktuální informace hledejte na: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/Cz_021.htm

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 27. 04 2014 před 1. neděli v květnuç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)
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