Zprávy
z farnosti

05/2014


Květen patří k nejkrásnějším měsícům. I když v každém měsíci můžeme objevit něco krásného, zajímavého, tak měsíci
květnu se těžko mohou vyrovnat. Kolik tvarů a barev můžeme
pozorovat při pohledu na květy. Je to nepřeberné množství
krásy, která nás obklopuje. Je to zmnohonásobené paprsky zářícího slunce. Mohlo by nás napadnout, co kdyby se ještě z květů
linuly různé melodie? Ale ono tomu tak je. Když ráno začíná
slunce zářit a my vidíme tu krásu květů, ozývá se zpěv ptactva.
Jsou to jednotlivé zvuky, některé samy o sobě ani nejsou něčím
zvláštním, ale dohromady je to překrásný koncert. Není divu, že
tento jarní měsíc si lidé vybrali jako měsíc k oslavě Panny Marie. K její osobě ta atmosféra krásy zcela patří. V jejím nitru je
bohatství všeho krásného a ušlechtilého. Vybízí nás, abychom
o to v našem nitru usilovali. V tom spočívá pak pravá úcta
k matce Ježíšově. Využijme dobře tohoto krásného měsíce, aby
v našem srdci rozkvetlo to nejkrásnější. „Maria, královno máje,
přimlouvej se za nás“.
Spolu s vámi volá
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.

KVĚTEN
1.
2.
3.

Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím
pravdě a míru.
Evangelizační: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve
k ohlašování Krista všem lidem.
Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti
a moudrosti.

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
František blázen
Měli jsme jedinečnou možnost se zúčastnit
premiéry představení František blázen, které
napsal, nastudoval a nakonec vynikajícím způsobem zahrál Jan Horák v roudnickém klášteře. Na
neděli 6. dubna 2014 jen tak nezapomeneme,
stejně jako další stovka lidí co premiéru v sobotu
a v neděli viděla. Úspěch dokládal závěrečný potlesk, který doslova nebral konce! Je až neuvěřitelné, že s pochopením hru sledovali jak malé dětí, tak i ti dříve narození.
Když jsme si cestou domů představení znova
s manželkou probírali, hned mě napadlo, že by
bylo škoda zůstat jen u premiéry a že by se dílo
myslím neméně líbilo i „našim“ farníkům a ostatním lidem z Děčína a okolí. Tím spíše, když
máme kostel tomuto světci přímo zasvěcený.
Navrhl jsem to proto projednat na farní radě,
protože v podobných věcech vidím dnes možnost oslovit lidi kolem nás a navíc je
seznámit s životem sv. Františka, přitažlivým způsobem.
R. Sticha
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Z výletu do Jablonného
Žádná reportáž, jen pár obrázků přišlo :-(. Zde je jeden z lepších:

.
Svatomarkovské procesí
Již deváté novodobé Svatomarkovské procesí nás zavedlo do libčeveské části
Českého středohoří. Konalo se jako vždy o poslední dubnové sobotě, která letos
připadla na 26. dubna.
Zahájení tradičního procesí bylo o půl jedenácté u kaple sv. Víta se zázračnou
studánkou v Sinutci. Uvítali jsme kapelmajstra Michala Pospíšila, zazpívali si
spoustu barokních písniček, nesl se svatomarkovský perník, korouhev... Procesí
jsme ukončili milým posezením a pohoštěním na statku Zámeckých sadů Chrámce.
Letos poprvé byla akce pořádaná ve spolupráci s CHKO České středohoří, které
nám laskavě představilo krajinotvorné hodnoty libčeveského Středohoří a projekt
LIFE+ zaměřený na ochranu stepí Lounského středohoří. Nechyběl ani bohatý program pro děti v Chrámcích. Procesí korunovalo vystoupení skvělé písničkářky Karoliny Kamberské - hlavně děčíňáci, znáte ji?
Opět příklad akce, která lidi krásně spojuje, dá jim nahlédnout do naší zajímavé
minulosti, ukáže, jak tehdejší lidi i přes mnohé těžkosti dokázali opravdově šťastně
žít. A nejen to, účastníci mají o naši Zem, kterou nám Bůh svěřil zájem a věnují
svůj čas záchraně památek, úklidu přírody... Jaký kontrast při porovnání s dnešní
dobou...
Bohužel, často mi přijde, jako by lidi z farnosti nic takového nepotřebovali, vystačí si s tím dojít si na „povinnou“ nedělní mši svatou, mají spoustu „svých“ aktivit... Poznat, jak žili naši předci, je moc neláká. Jsem rád, že se ale najdou lidé, kteří možná ani do kostela moc nepřijdou, ale na pozlátko dnešní doby nenaletí a dokáží vést správným směrem i své děti - a že jich s námi šlo!
R. S.
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foto: Jitka Bažantová

.
Zprávy z farnosti sv. Františka Xaverského v Bělé
Pro bělskou farnost, která je dnes spravována z Podmokel, existuje pamětní
kniha zvaná „Liber Memorabilium Localia Bylensis“. Tato kniha je vedená pravidelně v letech 1788 až 1933 a 2000 až 2014. Vyjímáme z ní poslední události:
V létě roku 2013 pan Petr Zámiš vyrobil a sponzoroval nové okno do zákristie
kostela sv. Františka Xaverského. - V srpnu 2013 se v kostele započalo s rekonstrukcí stropu. Práce prováděné panem Danielem Kylerem se schválením památkového úřadu pokračují i v roce 2014. Proto zde nejsou slouženy mše na den patrona
kostela, ani zde nebude probíhat noc kostelů. - V roce 2014 bylo objednáno automatické odbíjení času u firmy Boroko v Brodku u Přerova.
KS

.
·

Turista byl v Izraeli. Jelikož nevěděl, jak se anglicky řekne Zeď nářků, řekl taxikáři, aby ho zavezl k té stavbě, kde lidi naříkají. A taxikář ho zavezl na daňový úřad.
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Setkání seniorů v dubnu 2014
Naplánováno bylo konkrétně na 8. dubna 2014 do Jiřetína pod Jedlovou. Vzhledem k počasí se je možno domnívat, že pomodlení podle křížové cesty na Křížovou
horu se uskutečnilo.

A podle obrázků (ne právě příliš kvalitních z mobilu) poutníkům i chutnala svačinka v restauraci. Škoda, že se nenašel zúčastnivší se zpravodaj, který by trochu
šířeji poreferoval.

.
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Okénko do knihovny

&

autor:
Josef Doubrava
název:
Mozaika moudrosti
z obsahu:

F Vzkříšení člověka není oživení mrtvoly, ale nové stvoření z původní podstaty.

To vnitřní, duchovní, zůstává, to vnější, hmotné se úplně mění.
F Lidé nečekají od kněze herecké výkony, ale upřímný zájem.
F Nevěřím, že církev chce klamat, ale vím, že se církev někdy zmýlí.
F „Očistec není ani tolik trestem, jako spíše podivuhodným stavem dozrávání

člověka! (Jan Pavel II.)
Kdyby člověk uviděl to, co je neviditelné, musel by zemřít.
Křečovitost a zasmušilost křesťanům nesluší.
Vášně nepotlačovat, ale usměrňovat. Vášně je třeba brát vážně.
Málo se modlíme, málo se obětujeme, málo se radujeme, a proto je naše křesťanství málo přesvědčivé a málo přitažlivé.
F Člověk se rodí jako osoba a teprve výchovou a sebevýchovou se stane osobností.
F Křesťan má žít přítomným okamžikem, ale nemá žít pro přítomný okamžik. Jinými slovy: Máš žít přítomností, ale nemáš žít pro přítomnost, ale pro věčnost.
F Svátost pokání není jen, že se něco v duši stalo nebo něco ubylo. Svátost pokání
je, že se něco změnilo v nitru člověka a něco začalo.
F Kdo nepřijal sebe, těžko přijme druhé.
F Přijmout sebe se svou křehkostí a hříšností je znamení zralé osobnosti.
F Umět samostatně pracovat a umět správně spolupracovat je znamením dospělého člověka.
F Křesťanství není žádné soukromé podnikání, ale veřejné přiznání se k dobru
a ke Kristu.
F „Naučili jsme se létat jako ptáci, naučili jsme se plavat jako ryby, nenaučili
jsme se žít jako bratři.“ (M. L. King)
F „Kritizuj sebe, jako bys kritizoval druhé. Omlouvej druhé, jako bys omlouval
sebe.“ (Čínské přísloví)
F Cholerik jako řeka. Sangvinik jako tanec. Melancholik jako studna. Flegmatik
jako vánek.
F Základním prvkem tělesného vztahu je dotek, např. podání ruky. Základním
prvkem citového vztahu je pohled, např. úsměv. Základním prvkem duchovního
vztahu je slovo, např. modlitba.
F Je krásné spolu mlčet, je krásnější se spolu smát.
F Jed pomluvy otravuje tři lidi: toho, kdo pomlouvá, toho kdo poslouchá, toho,
koho se to dotýká.
P. Mgr Dominik Josef Doubrava O. Praem., farář na Svatém Kopečku u Olomouce.
F
F
F
F

vybrala M. Jirásková

&
·

ze školy: Nil je v podstatě Vltava plná krokodýlů...
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Velikonoční zamyšlení Přibyla
Pro letošní Velikonoce přinášíme zamyšlení doc. Stanislava Přibyla, duchovního u sv. Václava na pražském Smíchově a církevního právníka vyučujícího na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Již během svého tříletého veřejného působení se Ježíš ukázal jako ten, kdo má
moc navrátit zemřelým život. Vzkřísil dceru Jairovu, syna naimské vdovy a naposledy Lazara z Betánie. Avšak teprve jeho vlastní vzkříšení, jeho zmrtvýchvstání jej
definitivně kvalifikuje jako Pána nad životem a smrtí. Byl vzkříšen mocí Otcovou
i mocí vlastní. Zbožné ženy, které Vzkříšeného rozpoznaly, prožily při setkání
s ním zdánlivě protikladné emoce. Pocítily velikou bázeň, ale zároveň také nevýslovnou radost. To je inspirací pro každého křesťana. Vzkříšený Kristus vyzařuje
božský majestát, avšak zároveň zvěstuje radost z vítězství nad smrtí. Apoštoly
pozdravil slovy „Pokoj vám“, a také u nich se nevěřícný podiv proměnil v trvalou
radost.
Někdy se Kristovo zmrtvýchvstání chápe jen jako dodatek k Ježíšově spasitelné
smrti. Avšak apoštol Pavel jasně říká, že Kristus „zemřel za naše hříchy a vstal pro
naše ospravedlnění“. Je to tedy jediné dílo spásy. Mezí trpícím a vzkříšeným Kristem panuje identita, o níž svědčí jeho proklátý bok a rány po hřebech, jichž se směl
dotknout Tomáš. Zároveň se však již Kristus nevrací do svého pozemského působení, vždyť Magdaléně říká, ať se jej nedotýká, protože jeho cílem je nyní vystoupit k Otci. S církví proto vyznáváme, že vzkříšený a oslavený Kristus sedí po Otcově pravici, avšak zároveň zakoušíme jeho přítomnost v Eucharistii. Poznáváme
Vzkříšeného při lámání chleba, tak jako se to stalo emauzským učedníkům. Prožívejme proto spolu se všemi těmito svědky víry radost z Kristova vzkříšení, kterou
nám nikdo nemůže vzít.
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D

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 2014
15. června
20. července
17. srpna
21. září
18. května
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
12:53 14:53 16:53 Děčín hl. nádr. 15:17 17:17 19:17 21:17

U
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2014

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové
7 599 Kč
1 831 Kč
8 322 Kč
1 387 Kč
9 221 Kč
1 677 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky

Duben

10 891 Kč

2 271 Kč

Květen
Červen

0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

Částka
1 965 Kč
2 589 Kč
3 478 Kč
763 Kč
2 460 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

36 033 Kč

7 166 Kč

11 255 Kč

Leden
Únor
Březen

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění kostelů
Na Svatou Zemi
Na záchranu kostelů

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

F Májové – Májové pobožnosti budou po každé večerní mši svaté, tedy v úterý,
ve čtvrtek, v pátek a večer v neděli.
F Zahájení poutní sezóny Jablonné v Podještědí – Ve čtvrtek 1. května 2014
pouť dětí k paní Zdislavě, mše svatá v bazilice 10:00. Po ukončení mše průvod
z náměstí ke studánce a žehnání Zdislavina pramene.
F Cesta světla – Letos podruhé v našem kostele vyměníme obrazy křížové cesty
za obrazy Cesty světla, a to v neděli 4. května 2014, kdy při večerní mši svaté
bude i pobožnost Cesty světla. Vloni nikdo nevěděl, proč jsou nečekaně obrazy
vyměněny, chyběly informace. Zařazuji proto alespoň letos to, co jsem k tomuto tématu nalezl, viz. samostatný článek dále.
F Rokolská pouť – V jubilejním roce 100. výročí založení Schönstattského hnutí
vás zveme na oslavy, které budou probíhat 17. května 2014 v poutním místě
Rokole u Nového Města nad Metují. Pouť bude zahájena mší svatou, kterou bude celebrovat biskup královéhradecké diecéze Mons. Josef Kajnek v 10 hodin
a po ní bude následovat další program, např. od 12:00 je možnost setkání putovních okruhů v domácí kapli v domě sester.
F Noc kostelů 2014 – bude v pátek 23. května 2014. Vše, co budete chtít vědět,
se dovíte na: http://www.nockostelu.cz/.
F Celostátní seminář pro ženy – v Třešti od 23. do 25. května. Zárukou kvality
je pořadatel YMCA Familia.
F Expedice Botanicus – je dobrodružný víkend pro otce s dětmi ve dnech 23.-25.
května v Albeřicích.
F Evropské mistrovství ve znalostech Bible – s ekumenickou i mezinárodní
účastí, se koná v Senátu poslanecké sněmovny ČR 31. května 2014.
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F Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě – Sobota 31. května 2014. První mše svatá v 07:00 u oltáře svaté Paní Zdislavy. Další mše svaté v 09:00 (kardinál Dominik Duka OP), v 11:00 (biskup Mons. Jan Baxant), ve 14:00 mše dominikánské rodiny (TLect. Benedikt Mohelník OP); v 15:00 litanie a svátostné požehnání.
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Právě vyšla nová knížka pro děti
Volné pokračování oblíbených POHÁDEK Z KOUZELNÉ ZAHRADY zavádí
malé čtenáře opět do zahrady, ve které rostliny prožívají se svými kamarády Juráškem a Kačenkou jedno dobrodružství za druhým.
Rostlinky tentokrát pořádají volbu královny krásy, závodí v kutálení či přemýšlí jak se
zbavit náramně pracovitého krtka. Dozvíte se,
proč jsou švestky modrofialové, proč nemohl
pan Ořech usnout nebo jak petrželka Modřinka vytrestala zlého kluka Darmodupa.
Těší se na vás pan Skleník, pan Trávník,
moudrý děda Křen, hrášek Kulička, salát Posmíšek, zajíc Mlsoun, švestička Karlička, teta
Cuketa, pažitka Jitka, třešinka, pískoviště, zahradní cestička a nejvíc, úplně nejvíc houpací
síť, která o tom všem znamenitě vypráví!
Autor Jiří Šandera, ilustrace Petr Lorenc.
Kdo má děti, vnuky, může objednat i ve
velkém se slevami v obchodě na stránkách:
http://www.jirisandera.cz/. Určitě se bude
kniha dětem líbit. Před vydáním bylo ověřeno v několika školkách :-).
R.S.

U
Mít srdce jako David
European Convocation 2014, – 8.-11. května, Praha, Palác Lucerna, Štěpánská 61/704, Praha 1.
Je čas modlitby a uctívání! Je čas vyrazit! Je čas, aby Evropa zahořela pro Ježíše!
Je čas, aby povstala mladá generace!
„Já půjdu před tebou a hory vyrovnám, bronzová vrata rozlámu a železné závory
odsekám.“ (Izajáš 45, 2)
Přednášky:
· Tom a Kate Hessovi - vedoucí Jeruzalémského domu modliteb pro všechny
národy – JHOPFAN
Zprávy z farnosti 05/2014, ročník XIX.
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· Heidi Baker - misionářka působící v neziskové organizaci na pomoc chudým –
IRIS
· Julian Geissler - pastor mládeže v Youth Culture Church ve východním Berlíně, spolupracovník YWAM a další.
Po hlavním programu budou každý večer následovat mládežnické večery, vždy
od 21 do 24 hodin. Podrobný rozpis najdete na webu www.konvokace.cz.

U
Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže
V červnu 2014 proběhne již devátý ročník akce SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže).
Akce SKAM, pořádaná místní mládeží pod hlavičkou Salesiánkého Hnutí Mládeže Počernice, se uskuteční ve dnech 20.-21. června 2014 v Praze Dolních Počernicích. Cílem SKAMu je dát prostor společenstvím mladých z různých koutů České republiky i různých křesťanských církví k poznání nových lidí, k netradičnímu
zakončení školního roku a k příjemnému zasportování si.
V sobotu 21. června se odehrají tři velké turnaje – pro smíšená družstva je zde
volejbal a florbal, pro pány je vyhrazen turnaj ve fotbale. Vítězné družstvo z každého turnaje si odnese putovní pohár. Pro jednotlivce bude během celého dne možnost překonávat rekordy v atletických disciplínách jako je skok do dálky, běh na
100 m či 1 km atd. Sportovní klání uzavře mše svatá. SKAM bude pokračovat volným večerním programem s grilováním. Možnost přespání je až do neděle.
Přihlašování začalo již 20. dubna a potrvá do 31. května. Veškeré informace naleznete na www.iskam.cz.

U
Národní pouť rodin 2014
V sobotu 30. srpna 2014 proběhne ve Žďáru nad Sázavou Národní pouť rodin.
Akce se zúčastní i čeští a moravští biskupové; hlavním celebrantem a kazatelem
bude kardinál Dominik Duka.
Na novém webu http://www.narodnipoutrodin.cz jsou již nyní zveřejněny přípravné katecheze, které mohou posloužit jako duchovní příprava na pouť. Zaměřují
se na čtyři témata: 1. práce a slavení, 2. předávání víry v rodině, 3. mezigenerační
soudržnost, 4. rodina a komunita, v níž rodina žije.
Témata jsou rozpracována ve variantách, a to pro děti, mládež a manžele (rodiny). Katecheze mohou být využity ve farnostech, při vyučování náboženství, ve
společenstvích apod.
Na webových stránkách jsou k dispozici také informace o připravované pouti či
další vypracované pomůcky.
Martina Jandlová

U
·

ze školy: Vody Nilu jsou denním chlebem Afričanů...
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Cestou světla po Sv. Hostýně
V blízkosti hostýnského valu v úseku za bronzovou Vosmíkovou sochou Božského srdce Páně směrem k rozhledně se vine nová meditační Cesta světla. Stezka
byla po dvou letech příprav slavnostně otevřena a posvěcena 12. září 2010. Má
znázorňovat období církevního roku, které následuje po Zmrtvýchvstání a končí
Slavností seslání Ducha Svatého. Nová stezka doplňuje objekty staré i Jurkovičovy
křížové cesty.
Projekt vytvořili Ing. Jaroslav Fojtů a Ing. Miroslava Beňová. Jednotlivá zastavení jsou zhotovena ze dřeva borovice a modřínu. Kamenné podstavce pocházejí
z různých kamenolomů v České republice – druh a původ kamene prozrazují informační tabulky. Srdcem každého ze čtrnácti zastavení jsou ovšem obrazy kladenského grafika, malíře a heraldika Zdirada Čecha, evropsky uznávaného ilustrátora
církevní literatury, člena Suverénního řádu Maltézských rytířů. Čech navrhl a zpracoval řadu znaků českých katolických hodnostářů a institucí, věnuje se i tvorbě
map. Obrazy, které vytvořil pro jednotlivá zastavení hostýnské Cesty světla, jsou
malovány stylem připomínajícím zjednodušené ikony a doplněny krátkým textem.
Myšlenka vybudování stezky Via Lucis vzešla od Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, který je také autorem textu „Cesta světla – Velikonoční pobožnost“ zaznamenaného v kapesní knížce doprovázené obrazovými výjevy jednotlivých zastavení. Drobnou publikaci vydalo Kartuziánské nakladatelství v Brně.
Hostýn má tedy novou meditační stezku. Zajímavostí je, že záměr vytvořit cosi
obdobného už tu byl na počátku 20. století. Pokud nahlédneme do pozůstalosti architekta Dušana Jurkoviče prostřednictvím materiálu M. Číhalíka – Základní historický průzkum vrcholu Svatého Hostýna (plánová a fotografická dokumentace, duben–červen 2004), objevíme tam mezi jinými nerealizovanými stavbami plánovanými pro Hostýn také „Růžencovou pouť“ s patnácti zastaveními. Stezka měla
podle mapy z roku 1903 vést od Vodní kaple nahoru a pak se stočit ostře doleva,
pokračovat podle valu a pak směrem k louce pod rozhlednou.
Nová Via Lucis jako by přes všechnu svou svébytnost byla také tak trochu
ozvěnou Jurkovičových dávných plánů, které se po letech jako zázrakem přece jen
podařilo uvést do života. Škoda, že už je opravdu pozdě na to, aby například na
parkově upravené hostýnské louce rozdělené cestičkami stála sousoší Golgota
a Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu od vynikajícího českého sochaře Františka
Bílka, která jsou v Jurkovičově plánu z roku 1903 také zakreslena.
msch, http://www.mubph.cz/clanek.php?id=672

.
Svatořečení papežů
V neděli 27. dubna 2014 v 10:00 na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu současný papež František slavil mši svatou se svatořečením papežů Jana XXIII. a Jana
Pavla II. Události se zúčastnili také čeští a moravští poutníci.
Velká skupina poutníků slavila bohoslužbu pod širým nebem v sobotu 26. dubna 2014 na slavníkovském Hradišti v Libici nad Cidlinou. Právě toto místo, kde se
připomíná narození sv. Vojtěcha a Radima, požehnal papež Jan Pavel II. z helikopstrana 11
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téry přesně o sedmnáct let dříve během letu do Hradce Králové. Bohoslužbu zde
slavil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Jan
Graubner a královéhradecký biskup Jan Vokál.
Kanonizační mši bylo možné sledovat také přes televizní obrazovky. Přímý
přenos událostí odvysílala 27. dubna Televize Noe i Česká televize na kanálu ČT2.
Některé farnosti pořádali veřejnou projekci. Např. kina v Kroměříži a Veselí nad
Moravou akci přenášela na filmová plátna, pro zájemce z okolních obcí byl i vypraven speciální autobus. Akce byla přenášena také v centru Českomoravské Fatimy v Koclířově, kde projekci doprovodil komentář prof. América Pabla Lópeze Ortize z Portorika.
Papež Jan XXIII. (vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli), se narodil
25. listopadu 1881 v italském Sotto il Monte. Za blahoslaveného jej prohlásil 3. září 2000 papež Jan Pavel II. Ve své řeči u příležitosti jeho blahoslavení jej popsal jako „papeže, který světu učaroval svou přirozenou přátelskostí, skrze niž vyzařovala
pozoruhodná dobrota jeho duše“.
Jan Pavel II. (Karol Jozef Wojtyla) byl blahořečen přibližně šest let po své smrti. Papež Benedikt XVI. stanovil jeho liturgický svátek na 22. října. Ve své řeči během obřadu blahořečení Josef Ratzinger uvedl: „V den jeho odchodu jsme vnímali
auru jeho svatosti, věřící mu mnoha způsoby projevovali svou úctu. Proto jsem také, s veškerým respektem ke kanonickým církevním pravidlům, chtěl, aby se jeho
blahořečení nezdržovalo. A nyní nastává vytoužený den; přišel rychle, protože to,
co se právě děje, je ku potěše našeho Pána: Jan Pavel II. je blahořečen!“
Českou republiku navštívil Jan Pavel II. třikrát: krátce po Sametové revoluci
v dubnu roku 1990, dále v roce 1995, kdy v Olomouci svatořečil Jana Sarkandra
a Zdislavu z Lemberka či se setkal s mladými na blízkém Svatém Kopečku, a naposledy před 17 lety u příležitosti svatovojtěšského milénia v dubnu 1997.
upraveno podle TS ČBK

U
Kázání při svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II.
V neděli Božího milosrdenství, 27. dubna 2014, zapsal papež František do seznamu svatých své dva předchůdce, Jana XXIII. a Jana Pavla II. Kázání papeže
Františka při mši svaté s kanonizací Jana XXIII. a Jana Pavla II.:
Jádrem této neděle, kterou končí Velikonoční oktáv a kterou svatý Jan Pavel II.
ustanovil svátkem Božího milosrdenství, jsou oslavené rány Ježíše zmrtvýchvstalého.
Ukázal je hned poprvé, když se zjevil apoštolům večer prvního dne po sobotě,
v den Zmrtvýchvstání. Ten večer - jak jsme slyšeli - tam ale nebyl Tomáš, a když
mu apoštolové řekli, že viděli Pána, odpověděl, že neuvidí-li a nedotkne-li se oněch
ran, neuvěří. Osm dní poté se ve večeřadle zjevil Ježíš mezi učedníky znovu, a Tomáš tam byl také. Ježíš se obrátil k Tomášovi a vyzval jej, aby se dotknul Jeho ran.
A tehdy tento upřímný člověk, zvyklý ověřovat si vše osobně, poklekl před Ježíšem
a řekl: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20, 28).
Ježíšovy rány jsou pohoršením pro víru, ale jsou také potvrzením víry. Proto na
Kristově oslaveném těle tyto rány nemizejí, ale zůstávají. Jsou totiž trvalým znastrana 12
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mením Boží lásky k nám a jsou nezbytné k víře v Boha. Nikoli k víře v to, že Bůh
existuje, ale k víře v Boha, který je láska, milosrdenství a věrnost. Svatý Petr s použitím Izaiášových slov píše křesťanům: „Jeho ranami jste uzdraveni“ (1 Petr 2, 24;
srov. Iz 53, 5).
Svatý Jan XXIII. a sv. Jan Pavel II. měli odvahu dívat se na Ježíšovy rány, dotýkat se Jeho probodených rukou a otevřeného boku. Neostýchali se Kristova těla,
nepohoršovali se nad Ním a Jeho křížem; nestyděli se za tělo bratra (srov. Iz 58, 7),
protože v každém trpícím člověku spatřovali Krista. Byli to dva odvážní muži plní
odhodlanosti Ducha svatého a vydali církvi a světu svědectví o Boží dobrotě a Božím milosrdenství.
Byli to kněží, biskupové a papežové 20. století. Poznali jeho tragédie, ale nepodlehli jim. Mocnější v nich byl Bůh, silnější byla víra v Ježíše Krista, Vykupitele
člověka a Pána dějin; silnější v nich bylo Boží milosrdenství, které se vyjevuje
v těchto pěti ranách; silnější byla mateřská blízkost Mariina.
V těchto dvou mužích rozjímajících Kristovy rány a dosvědčujících Jeho milosrdenství přebývala „živá naděje“, společně s „nevýslovnou a zářivou radostí“
(1 Petr 1, 3-8). Naděje a radost, které Kristus dává svým učedníkům a které jim nic
a nikdo nemůže odejmout. Velikonoční naděje a radost, které prošly palčivou
zkouškou odříkání, sebezapření a přiblížení ke hříšníkům až do krajnosti, do omrzení z hořkosti onoho kalichu. Tuto naději i radost obdrželi oba papežové darem od
Zmrtvýchvstalého Pána a v hojnosti je rozdávali Božímu lidu, jehož věčného uznání se jim dostalo.
Touto nadějí a touto radostí dýchala první obec věřících v Jeruzalémě, jak podávají Skutky apoštolů, které jsme poslouchali ve druhém čtení. (Sk 2, 42-47). Je to
společenství, která žije podstatou evangelia, totiž láskou, milosrdenstvím v jednoduchosti a bratrství.
A takový je obraz církve, který měl před sebou Druhý vatikánský koncil.
Jan XXIII. a Jan Pavel II. spolupracovali s Duchem svatým na obnově a zdnešnění
(aggiornamento) církve podle její původní fyziognomie, kterou jí v průběhu staletí
propůjčili svatí. Nezapomínejme, že právě svatí vedou církev vpřed a umožňují její
růst. Svoláním koncilu sv. Jan XXIII. prokázal vnímavou poddajnost Duchu svatému, nechal se vést a byl pro církev pastýřem, vedeným vůdcem, vedeným Duchem
svatým. To byla jeho obrovská služba církvi. Proto se mi líbí, když na něj myslím
jako na papeže poddajného Duchu.
Svatý Jan Pavel II. byl v této službě Božímu lidu papežem rodiny. On sám jednou řekl, že by chtěl být připomínám jako papež rodiny. S potěšením to zdůrazňuji
v souvislosti se synodem o rodině a s rodinami, synodem, při kterém nás on z nebe
zajisté provází a podporuje.
Kéž se oba noví svatí pastýři Božího lidu přimlouvají za církev, aby v pastorační službě rodině během těchto dvou let konání synodu byla poddajná Duchu svatému. Kéž nás oba učí nepohoršovat se nad Kristovými ranami a pronikat do tajemství Božího milosrdenství, které vždy doufá a vždy odpouští, protože vždycky miluje.
překlad: česká sekce Radia Vatikán
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Ráno
Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.
To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj
jednorozený Syn: Všude kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým
se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám
pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím
víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať
jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu
pomáhala. A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe s tebou a v tobě.
(Svatý Jan XXIII) - Kancionál modlitba 24

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

Člověk, jemuž je tělo svěřeno, nemůže nemít za něj odpovědnost. Je-li zanedbáváno nebo je-li s ním špatně zacházeno, dochází k poškození tělesných funkcí
a vzniká nebezpečí, že dojde i k porušení vnitřního života. Tělo se domáhá pozornosti, když něco v něm není v pořádku.
F Wer den Leib...
Kdo přijme tělo Páně, toho vlastní tělo je posvěceno.
F Ein geheiligter Leib...
Posvěcené tělo neomezuje duši. Je tím nejlepším místem pro přebývání duše,
které jí svobodný a posvěcený život umožňuje.
F Wenn man...
Když člověk celý život zakládá na oběti, ten je v nebezpečí, že se přiblíží farizejství.
F Um Abbild...
Aby se člověk mohl připodobovat věčnému, musí jeho duch k věčnému směřovat - chápat ho vírou, mít na mysli a milující vůlí přijímat.
F Auch der Weg...
I cesta víry je cestou temnou. To Bůh přizpůsobuje svůj hlas lidským měřítkům,
aby nám neuchopitelné umožnil uchopit.
F Was wir von uns...
Co před sebou vidíme, i pokud jde o naše chyby a pochybení, to je jen povrchní
vjem. Hlubina, ze které to pochází, nám zůstává dalekosáhle skrytá. Tu ale Bůh zná
a může ji vyčistit.
F Wie wunderbar...
Jak podivuhodné jsou divy Tvé lásky, žasneme, jsme uchváceni a zmlkáme ...
duch ani slova nestačí.
strana 14
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F Das schlussfolgernde Denken...

Věcné myšlení tvoří jasné pojmy, ale ani jimi nelze uchopovat neuchopitelné.
Naopak, neuchopitelnému se vzdaluje do oblasti pojmově neuchopitelné. Více než
cesta filosofického myšlení nám poskytuje cesta víry, jíž je přirozeně poznání
vlastní Boží blízkosti, lásky, slitování a jistoty.
F Warhaft unendlich...
Skutečně nekonečné je to, co nekončí, protože není obdarované bytím, nýbrž
bytí je mu vlastní, je pánem bytí, ba: je bytím samým.
To nazýváme věčným bytím. Takové bytí nepotřebuje čas, protože je i pánem
času.
F Der wahhaft liebende...
Kdo skutečně miluje, ten přijímá milovaného tak, jak vychází z ruky Boží, tak
jako by byl zcela a úplně jím samým.
F Wir werden...
V úplném a bezprostředním vztahu k jinému člověku jsme jeho bytostnou daností zasaženi stejně jako rukou Boží.
překlad A.S.

U
Papež František: odmítám výchovné pokusy na dětech
Extrakt cit.: „V kladném smyslu je nutné zdůrazňovat právo dětí na růst v rodině. Tedy právo vyrůstat s maminkou a tatínkem, kteří jsou schopni vytvořit vhodné
prostředí k rozvoji dítěte a jeho citovému dozrávání. Dítě tak dozrává ve vztahu,
v konfrontaci s mužností otce a ženskostí matky, a miluje proto svou citovou zralost.”
„A v tomto ohledu bych chtěl odmítnout jakékoliv výchovné experimentování
s dětmi. Nelze činit pokusy na dětech a mladých lidech. Nejsou to pokusní králíci.
Hrůzy výchovné manipulace, které jsme zažili v mocných vyhlazovacích diktaturách 20. století, dosud nezmizely. Uchovaly se v různých hávech až do současnosti
a pod nárokem modernosti nutí děti a mladé lidi, aby se ubírali po diktátorské cestě
„jediného myšlení”. Jeden významný odborník v oblasti výchovy mi o některých
konkrétních vzdělávacích projektech před pár týdny řekl: Člověk neví, jestli dítě
posílá do školy nebo do převýchovného tábora…”
11.4.2014, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19990

.
Souvislosti
Potraty, umělé oplodnění, trest smrti a eutanazie – to nejsou čtyři problémy, ale
jeden nazíraný z různých stran (jako když se na pětikorunu díváte shora, zdola nebo
ze strany).
(V případě rodičovství bývá navíc motiv mít „vlastní“ dítě: považujeme-li dítě
za Boží dar, který nám byl na čas svěřen, abychom jej doprovázeli na důležitém
úseku jeho života a pak jej vypustili do svobody dětí Božích (kam patříme i my),
neměli bychom s tím mít problém. Jde jen o to, zda skutečně věříme tomu, co vyznáváme.)
strana 15
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· Každý člověk je odpovědný za svůj život a křesťanství nám pomáhá si to uvědomit a zodpovědně to nést.
· Pokud ale člověk „bere do rukou“ život někoho jiného, hraje si na boha. Je to
jasně „přes čáru“ – a to se děje ve shora uvedeném „čtyř-problému“. To odporuje učení Ježíše i církve.
To, že já jsem se narodil přirozeně (po dlouhodobém léčení mé matky), není
moje zásluha, ale nezasloužený dar. Pokud se někdo narodil „uměle“, není to jeho
vina, ovšem handicap. Když jsme s manželkou zjistili, že dítě nepovijeme, nezoufali jsme si, ani se neuchýlili k faulu – dětí bez rodičů je na světě, bohužel, dost!
Zcela ponechávám stranou, zda si neschopnost mít děti nezavinili rodiče nesprávným životem – tedy zda jejich sterilita nemá ochranný účinek. Proč někdo
nemůže mít děti, ví nejlíp Bůh.
(Absolvoval jsem kouzelnou přednášku pana profesora Jaroslava Trojana z ETF
UK o sociálních institucích. Jako seminárku jsem rozebíral pohádku o Otesánkovi.
Ukázal jsem, jak násilné splnění přání může mít zničující dopad na okolí i na samotného autora. /Rodiče si vyvzdorovali Otesánka a životem za to zaplatilo několik
lidí, málem i rodiče. Naštěstí v pohádce se takovému „přání přes míru“ dá rozpárat
břicho motykou a vše vrátit do původního stavu, život Otesánka se neřeší - všichni
si oddychnou./)
Ti, co se narodili „uměle“:
· To nemusejí vůbec vědět, pokud jim to rodiče nesdělili. (Přesto jejich handicap
existuje.)
· Jsou handicapováni nejen způsobem příchodu na svět, ale i mentalitou svých
rodičů, kteří to považovali za „normální“. Chci říci – tito nešťastníci jsou navíc
vychováváni v duchu svých rodičů.
Na druhou stranu jsme si každý kromě mnoha nezasloužených darů přinesli
i lecjaký handicap. Nejde o to se litovat a promýšlet „co by, kdyby“, ale prostě
s tím co máme a co umíme získat hospodařit, jak nejlépe umíme. Bůh nepotřebuje
náš výsledek (to potřebujeme my a lidé na nás závislí). Boha těší náš trénink – pro
nebeské království (hlavně trénovat vztahy). Ale ke „hraní si na boha“ nemusíme
přispívat…
Jéňa

.
Chudáci křesťani... aneb jak nenaletět!
Možná dostanete občas e-mail s prosbou o podporu, kde se bude působit na city
všemuvěřícího křesťana. Pro ilustraci uvedu začátek konkrétního psaní:
Vážení, křesťanské komunitě "12 kmenů" v Německu byly protiprávně odebrány
všechny děti státními úřady. Celkem bylo odebráno 40 dětí ve věku 0-17 let.
Tyto křesťané měli soukromou školu, protože odmítli dát své děti do státní školy, kde je zaváděna zvrácená sexuální výchova v duchu genderismu, kde děti už od
školek se učí rozvíjet vlastní sexualitu osaháváním v "mazlících koutcích". Od první
třídy jsou nabádáni k masturbaci, od 9 let jsou poučováni o antikoncepci, orgasmu,
sexuálně přenosných chorobách atd.
... Podpořte petici XY ...
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Jak reagovat, když takovou zprávu přečtu? První reakcí by mělo být se pořádně
zamyslet než něco „vyvedu“. Snažit se opatřit co nejvíce informací. Nejen o dané
zprávě, ale hlavně i lidech, co ji rozesílají, spravují webové stránky, jsou pod ní
podepsaní atd. V 99 % dojdete k tomu, že případnou neuváženou podporou prokážete dobrou službu pouze ZLU!
Dá to ale přece jen trochu více námahy, než identifikování naprosté, již na první
pohled blbosti, jako je již řadu let obíhající e-mail o „popálené holčičce“ a jim podobné výmysly – na které ale stejně stále dokola hodně lidí naletí - hlavně ženy :-(!
V uvedeném případě tedy zauvažuji např.: Kdo je pan Procházka a nebo někdo
jiný z Fóra angažovaných křesťanů, kteří to šíří? Setkal jsem se s někým ze sekty
„12 kmenů“ v Čechách (kam se z Německa přestěhovali), potkal jsem někoho takového třeba letos o Velikonocích? Kdo dokáže rozeznat na první pohled do očí bijící nespravedlnost německých úřadů od velmi divné sekty?
Dám-li si práci, mohu zjistit: Z Fóra angažovaných křesťanů znám pana Kováře, 74 letý Slovák, burcuje nás křesťany, až je to někdy protivný. Co je zač Křesťanská sekta „12 kmenů“ - nic o nich nevím. Už zavádějící je, že píší o Křesťanské
komunitě, ne sektě. Uvědomím si, že v Německu není bohužel povolena domácí
škola. Už tím tedy porušují německé zákony...
Hledám dále. O „komunitě 12 kmenů“ se mohu více dozvědět na:
http://www.pavelchodil.cz/2014/04/muj-wwoof-komunita-12-kmenu.html.
Pokud stránky projdu, dojdu k následujícímu: Když se na stránky Pavla Chodila
dívám, rovnou se přiznám, že jsem na podobný druh stránek alergický, a ani mi nedalo moc práce najít třeba: http://www.pavelchodil.cz/2013/04/smrt-je-iluze.html:
Smrt je iluze. Neidentifikování s tělem vás učiní nesmrtelným. Kdo jsem já? Vědomí. Pokud se budete ztotožňovat s vaším tělem, pak váš koloběh vtělování bude
pokračovat. V našich tělech nás drží strach. Když budeme mít při odchodu z tohoto
světa jen čisté vědomí, pak se již nadále inkarnovat nemusíme. ...
To je celý obsah článku, dál je tam video, které už nefunguje.
Takže inkarnace, gnóze (tělo špatné, toho se chceme zbavit, duch dobrý) a tak!
Hmm. S gnózí církev bojovala prvních několik set let své existence...
Kristus přijal tělo. Přišel v těle. Byl vzkříšen i s tělem, dál má tělo. Také proto jí
Vzkříšený Kristus s učedníky rybu. Kristus z těla neutekl. I my dostaneme vzkříšené, oslavené tělo. A budou nová nebesa, nová země, Nový Jeruzalém. Vážím si
svého těla. Vážím si i světa kolem. I ten Kristus je posvětil, když se do něj vtělil.
Nevím, jak je to s „komunitou 12 kmenů“, ale weby propagující gnózi a reinkarnaci nepovažuji za důvěryhodné.
Výsledek? Je již snad jasný. A jak lehce bych podlehl! Zvláště v dnešní době je
nutno používat hlavu...
sestavil R.S.

U
Gnóze
Gnóze, také gnose, (gnosis - poznání) nebo také novodobý termín gnosticismus
je nepřesně definovaná nábožensko-filosofická dualistická nauka, která vznikla
v pozdní antické době mezi židovskými nazarény a esejci na Blízkém východě už
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v 1. století před n. l. Za prvního přímého učitele a šiřitele gnostických myšlenek
bývá někdy považován Ježíš Nazaretský. Významnou roli hrála gnóze v prvních
dvou stoletích našeho letopočtu. Navazovala na myšlenky novoplatonismu, který
zdůrazňoval příbuznost duše a Boha, i na různé východní ideje. Obsahově je blízká
buddhismu i taoismu. Její podstatou je myšlenka, že lidská duše je uvězněna
v hmotě lidského těla a že ji lze vysvobodit poznáním vztahů mezi lidským a božským. Gnóze pokládá svět a hmotu nikoli pouze za nižší, ale dokonce za negativní
princip, za výtvor padlého demiurga, často ztotožněného s Bohem židovské bible.
Gnóze je poznání subjektivní, intuitivní, člověk musí prožít pozitivní zážitek Boží
existence. Bůh je pro gnostika všude, cílem je objevit v sobě „Božství člověka“, najít v sobě jeho jiskry. Takové poznání je však přístupné jen vyvoleným, vedle křtu
je nutné i zasvěcení. Gnosticismus nelze chápat jako víru nebo náboženství v pravém slova smyslu, některé jeho prvky souvisejí spíše s mysticismem, jiné spadají
spíše do oblasti filosofie. Gnosticismus významně ovlivnil i rané křesťanství. Rozpor mezi gnózí a křesťanstvím nebyl příliš zřetelný a většina gnostiků se ještě ve
3. století pohybovala v rámci křesťanské církve a považovala se za její elitu, která
má hlubší vhled než obyčejní věřící a od pouhé víry dospěla k poznání, gnózi.
Gnosticismus byl pěstován v kruzích okolo jednotlivých gnostiků, nevytvořil jednotný organizovaný systém, naopak se rozpadl v řadu různých proudů (Amónovci,
Naasejci, Setovci a jiní). Jedním z nich byl i hermetismus, který obohatil gnostické
spekulace o prvky magie, alchymie a egyptské mytologie. Jeho nauka se soustřeďuje v díle Corpus Hermeticum, souboru spisů připisovaných mýtickému Hermu
Trismegistovi, které vznikaly pravděpodobně v Alexandrii mezi 1. a 3. stol. našeho
letopočtu. Ve 3. století ustoupila gnóze myšlenkám křesťanským, ale po celou dobu
středověku existovala jako málo zřetelný hlubší proud pod křesťanskou filosofií.
V minulém století se však gnóze znovu vynořila v několika esoterických a mystických formách a v „nových náboženstvích“. Gnostické prvky v sobě obsahuje např.
theosofie a také Steinerova antroposofie, směs nejrůznějších proudů včetně gnosticismu, hinduismu a křesťanství. I v současné době existují různé sekty a skupiny,
které se na gnózi odvolávají. Existuje např. Americká gnostická společnost, jsou
vydávány gnostické časopisy a také v literatuře se termín gnóze a její myšlenky objevují stále častěji.
Hodnocení: Gnóze je esoterický neostře definovaný sytém, patřící do oblasti filosofické a náboženské, nikoli do oblasti vědy. Nebezpečný může být tam, kde jsou
gnostické představy prezentovány jako skutečný výklad světa, a kde se stávají východiskem vyučovacího systému, jakým je např. Waldorfská škola.

U

http://www.sysifos.cz/index.php

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 Dialog v církvi.
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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
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

Pro přípravu lze použít např.: http://www.obohu.cz/bible/

U
Slavnosti a svátky
3.
14.
16.
29.
30.
31.

5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. Svátek sv. Matěje, apoštola
5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
5. Svátek sv. Zdislavy, hl. patronka Lt diecéze
5. Svátek Navštívení Panny Marie

U
Významné dny
11.
12.
24.
25.

5.
5.
5.
5.

Svátek matek
Mezinárodní den ošetřovatelek
Den modliteb za církev v Číně
Mezinárodní den ztracených dětí

U
Výroční dny biskupů
7.

5. Mons. Vokál

biskupské svěcení (2011)
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Mons. Vokál
Kard. Vlk
Mons. Vokál
Mons. Lobkowicz
Mons. Radkovský

převzetí diecéze (2011)
narození (1932)
kněžské svěcení (1989)
jmenován diecézním biskupem (1996)
jmenován diecézním biskupem (1993)

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 */ **/

*/ Přes období zimního času jsou mše svaté v pečovatelském domově
**/ Přes období letního času, jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském domově

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 25. 05. 2014, před 1. nedělí v červnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 12 Kč)
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