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Zahájení diecézní části
synodálního procesu
v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích

Foto:

Dominik Faustus

ZDISLAVA

časopis litoměřické diecéze

letošní podzimní dny a následující zimní
čas prožíváme v nezvyklé atmosféře „synodálního procesu“, uvedeného v život papežem Františkem. Nebyli bychom přesní,
kdybychom tvrdili, že něco takového jsme
ještě nikdy nezažili, nebo nic takového
neznáme a jen těžko si na něco tak nového
budeme zvykat. Pojmenování současného
pastoračního procesu je sice nové, ale praxe církevního života, života křesťanských
společenství, mezi něž na první místo patří společenství farnosti, je známá. Ano,
ne vždy a všude využívaná a upřímně
a statečně žitá. Církevní život není pohyb
strnulé a navíc „klerikální“ struktury.
Samy struktury život nikdy nevytvářejí.
Snad šťastně či méně šťastně dirigují
a usměrňují. Církevní život je živý proces živých lidí, živých křesťanek a křesťanů. Obsahuje všechno to,
co lidé jako křesťané prožívají: své radosti i smutky, bolesti a obavy,
překvapení a pocity zadostiučinění při dosažení něčeho krásného, užitečného pro všechny. Křesťanská společenství, vyskytující se i v naší
litoměřické diecézi v rámci farností pro skupiny mladých, manželských
párů, seniorů, matek a otců, to všechno jsou už nám známé prvky vznešeně pojmenovaného „synodálního procesu“. V živém procesu živých
a uvědomělých křesťanů, stejně tak i ve společenstvích všeho druhu, se
lidé scházejí k modlitbě, besedě, k vyslechnutí přednášky, ale i k vážnému uvažování nad stavem Kristovy církve. Jedná se o její trvalou obnovu a o naše převzetí odpovědnosti za šíření evangelia mezi lidmi. To lze
pokládat za osobní angažovanost v době, kdy celý svět od opravdových
křesťanů právem očekává impulzy k duchovní obrodě. Prosím každého
z Vás, moji milí diecézáni, využijte danou příležitost vložit své pohledy,
nápady, myšlenky a všechno, co Vám leží na srdci do jakéhosi „synodálního košíku“, jehož obsah bude prospěšný mnohým, ne-li všem. Probíhá
užitečný čas naslouchání a sdílení.
Ocitáme se však i v českém podzimu, jehož typickým vyjádřením je samotný měsíc listopad a počasí „dušičkové“. Nehodlám pojem „dušiček“
ponechat jen Erbenově Kytici a vodníkově pečlivé hlídce uloupených
dušiček pod jeho pokličkami. Svátek, resp. Památka na všechny věrné
zemřelé je pro nás výzvou, abychom na ně pamatovali ve svých modlitbách u vědomí, že „tam, kde nyní jsou oni, budeme jednou i my“.
Avšak nejen to. Je nám vysloveně třeba, abychom nezapomínali na svůj
vlastní závěr života. Poslední etapy pozemské pouti každého člověka,
a sami ani přesně nevíme, kdy nastávají, vyžadují bdělost a připravenost. Je tomu skutečně tak, že hrob svatého pole hřbitova může pojmout
smrtelné tělo člověka, nikoliv však nesmrtelnou duši! Pro naše drahé duše
blízkých zemřelých, a jednou i pro nás, je vyhrazeno nebeské prostředí.
O naše „dušičky“ je a bude tam dobře postaráno.
Matka Boží Panna Maria, Klíčnice nebe, kéž oroduje za nás a za duše
v očistci.
+ Jan

26. ročník • 4. číslo • 30 Kč

Společná modlitba v litoměřické katedrále sv. Štěpána v neděli 17. října 2021 v den zahájení diecézní části synodálního procesu.
Foto: Dominik Faustus
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Promluva litoměřického biskupa na zářijovém Kněžském dni
Promluva biskupa Mons. Jana Baxanta
na Kněžském dni, který se konal ve
čtvrtek 23. září 2021 v Diecézním domě
kardinála Trochty v Litoměřicích.
1/ pandemie, zavřené školy, zavřené hodiny náboženství, návrat do normálu?
2/ tornádo
3/ synodální církev, diecézní fáze
4/ motu proprio „Traditionis custodes“
5/ pastorace mládeže versus Den babiček a dědečků: papež František: mladí
a staří se potřebují navzájem

Drazí bratři a otcové,
1/ již delší dobu, ve skutečnosti to bude
už druhým rokem, co doslova bez jakýchkoliv zbožných formalit musíme nutně
k našim plánům, včetně plánů pastoračních, dodávat: „dá-li Bůh“. Příliš jsme si
totiž v posledních letech zvykli na to, že
všechno je nám možné a uskutečnitelné.
I my sami jsme pozapomínali na jedině
a absolutně bezchybnou režii běhu dějin
a našich vlastních životů, totiž režii Boží.
My nejsme těmi nejdůležitějšími, a nejsou
jimi ani nám sebedražší naši bližní, ale je to
Bůh. Jeho Prozřetelnost, spravedlnost i milosrdenství. V čase, který nyní prožíváme,
si můžeme vzájemně potvrdit, že jako lidé
a Boží děti jsme potřebovali dostat „Boží
lekci“. Překvapila nás epidemie, následně
pandemie a s tím vším spjatá omezení
všeho druhu. Podobnost života v karanténě
není daleko od stavu člověka, majícího na
rukách i nohách okovy, a navíc zahalená či
umlčená ústa. Nechci mluvit hned o Božím
trestu, i když celospolečenské chování lidí
už volalo do nebe, ale příležitost k vážnému zamyšlení se nad sebou samými a nad
lidskou rodinou jako takovou jsme mohli
a stále ještě můžeme chápat jako Boží navštívení. Co se sebou pandemie přinesla,
co nám vzala a co nám „darovala“?
Snad bez přehánění lze říci, že nám nabídla nové vnímání světa a našeho vlastního
života. Svět a vesmír nejsou světem a vesmírem samy o sobě a naše planeta Země
není v tomto vesmírném světě osudově
odkázána být bludičkou jako ztracená,
nebo naopak vysněná a jedině úchvatná
množina. Tím, že existuje, tedy je, má už
svou velkou hodnotu: byla stvořena božím
Tvůrcem bezchybně, smysluplně, s pevným určením a záměrem. Navíc však ta
naše malinká kulička – zeměkoule, resp.
zeměkoulička, má jedinečnou hodnotu
tím, že byla navštívena Božím Synem
Ježíšem Kristem: jeho stopy se nedají
zahladit, na jeho svědectví života – vykoupení lidstva – se nedá zapomenout, jeho
slzy a krev, vsáklé do půdy této země, se
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nedají vysát a odstranit. Co nám pandemie
vzala? Naši domýšlivost, nabubřelé sebevědomí a sebejistotu, že vše si dokážeme
obstarat sami, že jen na nás záleží. A zde
se dostávám k odpovědi na onu třetí otázku, totiž co nám pandemie „darovala“?
Zjištění, že naše schopnosti a možnosti
jsou velmi omezené. Přiznání této pravdy
o nás samých nás všechny jen obohatí, nikoliv zahanbí. Zavřené školy, děti a mládež
bez každodenního pravidelného školního,
výchovného a formačního režimu, s tím
související i radikální omezení výuky náboženství a hodin hovorů o víře, včetně
omezení bohoslužeb, nás poučily, že víru
v Boha, křesťanský styl života, modlitbu,
prohlubování pravd víry apod. nelze uzavřít do karantény natrvalo. A děti a mládež ponechat delší dobu bez metodického
vedení je, promiňte, zločin, neomluvitelná
rána do budoucnosti, způsobená nezodpovědností v naší současnosti. Možná se nám
i našim bratřím a sestrám naskytly nové
výhledy pro vynalézavost života z víry,
a pak jistě i chvíle pro meditace a rozjímání, jindy kvůli časovým možnostem
a pracovním povinnostem jen těžko objevitelné. Návrat do normálu si, doufám, nikdo
z nás ani nepřeje. To, co jsme před pandemií
nazývali „normálem“, byl ve skutečnosti
už „nenormál“. Usilujme o novou budoucnost, prožívanou s bohatstvím zkušeností
a zkoušek pandemie, sami tím vším zoceleni a očištěni s pohotovou ochotou druhým
pomáhat, sloužit.
Možná se nám naskýtají nové možnosti,
jak našim současníkům, veskrze nepokřtěným, ale velmi často sympatizujícím
s křesťanskou vírou, a dokonce i s katolickou
církví, vysvětlovat události, týkající se nejen
naší české kotliny, jak se naší krásné vlasti,
zemím bývalé „Koruny české“ říká, ale
i události, dotýkající se celého světa. Nemůžeme zastírat, že prožíváme své životy
s našimi bližními v neklidných dobách,
uprostřed dramat, násilí všeho druhu,
morální dekadence, dokonce opěvované
a uznávané jako standard chování lidí
v 21. století s odsudkem těch, kteří by se
rádi z vlastního přesvědčení řídili zásadami
Kristova evangelia za všech okolností: ať je
to vhod, či nevhod. Není vůbec jednoduché
se orientovat ve změti názorů a nápadů tak
širokého spektra tzv. odborníků, znalců
a mudrců všeho druhu. Politické turbulence
blížících se parlamentních voleb v naší
republice, a s tím spojená napětí, vnášející
nepokoj a nepřátelství do už tak křehkého
životního klimatu, a očekávání ambiciózních jedinců, toužících uplatnit především
sebe, nikoliv dobro druhých, zcela úmyslně pomíjím. Vždycky tomu tak bývalo
v dějinách lidstva i církevního života, že se
urputně hledaly osobnosti, mající autoritu,
získanou svou skromností a pokorou, aby

právě ony promluvily s rozvahou a věrností
vůči svému svědomí a se zodpovědností
za druhé lidi. Nikdy se nestalo, že by se
nikdo takový nenašel. Často to bývali
nikoliv věhlasní jedinci s okouzlujícím
šarmem znamenité rétoriky, ale úplně prostí, vcelku neznámí a popularitou neoplývající ženy a muži, avšak věrní, spolehliví,
pravdiví a Boží pokoj kolem sebe šířící.
Drazí bratři, nemohli bychom v této době,
právě dnes, takovými být? Jsem přesvědčený, že nemálo z Vás tyto předpoklady
od Pána Boha má. Přichází možná Váš
čas! Vyslovme v současných nejistých časech skromně, ale jasně, že Kristovo evangelium dává šanci každému člověku, tím
spíše tápajícímu a ohroženému. Nebojme
se říci nahlas, že věrnost Kristovým životním zásadám je smysluplné řešení, a že je
to i naše osobní přesvědčení. Řekněme to,
a žijme to především my sami.
2/ Aniž bych prvoplánově zamýšlel navodit
atmosféru napětí a vážnosti tohoto okamžiku, nemohu nezmínit přírodní živelnou pohromu z doby před cca 3 měsíci, trvající jen
pouhých několik minut a zasahující zhruba
pět set metrů široký pás dlouhý asi 25 kilometrů úrodné země jižní Moravy a u nás
nedalekou nepříliš bohatou obec Stebno
u Kryr, svou polohou nyní již v diecézi
plzeňské. Tornádo, resp. ničivá vichřice
páchala škody všude tam, kam dosáhla její
ničivá síla. Již delší čas, při všech proměnách počasí a nevyzpytatelnosti důsledků,
které nazýváme skoro až nebezpečně pohádkově „vrtochy“, vybavuji si praxi let
mého dětství a mládí. Každoročně v liturgickém kalendáři bývaly tzv. kvatembrové
dny, resp. dny prosebné, děkovné i smírné.
Dovolím si citovat z Wikipedie:
Suché dny (též kvatembr, kvatembrové
dny, lat. quatuor temporum) se v římskokatolické církvi nazývají postní dny středa,
pátek a sobota, které se v církevním roce
opakují čtyřikrát a to v týdnu po třetí neděli adventní, po první neděli postní, ve
svatodušním týdnu a po svátku Povýšení
svatého Kříže. Jednotlivé kvartály, na které
je rok suchými dny rozdělen, nejsou stejně
dlouhé, nicméně se suché dny víceméně
kryjí se začátky jednotlivých ročních období. Původ suchých dní není zcela zřejmý,
možná, že původně vznikly v návaznosti na
zemědělský rok a souvisejí se sklizněmi na
jaře (ozim), v létě (jař) a na podzim (víno).
Vznikají asi již ve 3. století, zprvu byly pouze třikrát do roka a jarní termín byl zaveden
až v 5. století. V průběhu času se na ně
nabalila řada důležitých událostí veřejného
života, v českém prostředí třeba zasedání
zemského soudu. V církvi byly dříve dny
spojeny také s udílením nižších svěcení.
Sledovaly život lidské pospolitosti a připomínaly nám, že běh života a přírody

– otevřené Boží knihy – nelze dirigovat
naší pyšnou taktovkou, ani znásilňovat
bezohledným počínáním. Proto přemýšlím
o tom, jak novodobým a veskrze moderním, ale hlavně účinným způsobem v naší
konkrétní pastorační činnosti připomínat
nutnost úpěnlivé prosby za úrodu, příhodné počasí, včasnou sklizeň, za odvrácení
hladu, epidemií, válek a jiných katastrof.
Současně však se znovu učit děkovat Bohu
za dary a přízeň, skutečnosti nesamozřejmé, a přitom nám tak prospěšné. I konečně
bychom měli v našem křesťanském životě
oprášit prvek smíru a kajícnosti a položit ho
jako jeden ze základních kamenů obnovy
a oživení životního prostředí, které s ostatními lidmi vytváříme. Kající, smírná a prosebná pěší pouť do „polí“ životních osudů
a „lánů“ zbrkle uchvátané současnosti je
vlastně tiše, bez okázalostí podaná naše pomocná ruka osobní sebekázně a disciplíny
života zasvěcené osoby lidem tohoto světa
pro očištění a rozpomenutí se. Nemusí se
jednat jen o duchovně pojímanou pouť, ale
klidně to může být i zcela konkrétní smírné
putování do naší krajiny, tak krásné, skoro
bych řekl, až Bohem pohlazené.
3/ Nová věc v současném dění celosvětové
Kristovy církve je papežem Františkem vyhlášená a v jeho srdci nepochybně nesená
myšlenka „synodality církevního společenství“. V neděli 17. října t.r. mám v katedrále
zahájit diecézní fázi této synody. Co to
znamená? Pro začátek jistě jednu nesmírně
důležitou věc: vyhradit si dostatek času na
naslouchání. Dotazníky, které obdržíme,
budou neodkladně rozesílány do farností.
Mají sloužit jedinému: totiž shromáždit
náměty, témata a nápady Božího lidu. Následně je uspořádat, vyhodnotit, a ty hlavní
a společné postoupit generálnímu sekretariátu Biskupské synody. Synodální dotazníky
proto rozšiřujte všude tam, kde je naděje na
zodpovědné uchopení a osvojení si papežových myšlenek a nabízejte je každému,
o kom se domníváte, že mu jde o skutečné
šíření Kristova evangelia v naší diecézi.
Naskýtá se ojedinělá situace pro všechny
naše aktivní a uvědomělé sestry a bratry ve
víře. Vzít církev jako dílo Kristovo za své,
promluvit v dospělosti své víry do společných věcí církve, přijmout odpovědnost
za evangelizaci celého diecézního terénu,
který by se jinak musel stále nazývat „kamenolomem Páně“, když se již objevují
i jiná pojmenování, jako např. „zahrada
Čech“. Proč ne? Samozřejmě však pečlivá,
poctivá a mnohdy úmorná práce na zahradě
se klidně může porovnat se stejně tvrdou
a poctivou prací v jakémkoliv kamenolomu. Důsledná a věrná pastorační činnost je
vždy tvrdou orbou, spojena s otazníky na
jistou a bohatou sklizeň. Prosím a vyzývám
Vás, drazí bratři a otcové, abyste věnovali
dostatek pozornosti současnému synodálnímu procesu, probíhajícímu v celé církvi.
Synodalitě v církvi odpovídá i kázeň a řád.
Nemohou se dostat ke slovu jen tzv. „mluv-

kové a kritici všeho a všech“, ale všichni,
kteří nejprve kritizují sami sebe a mají úctu
k názoru druhých. Na biskupské synodě
ostatně dostává příležitost promluvit každý
biskup, avšak podle stanoveného pořádku a v přesně poskytnuté časové délce.
V celosvětovém synodálním procesu proto
nechť dostane hlas každý s vědomím podobného režimu komunikace. Jistě, další
pokyny pro Vás, stran synodálního dění,
budou následovat. Ihned, jak je obdržíme
z Vatikánu, dostanete je pak co nejdříve.
Koordinátorem zmíněného procesu jsem
jmenoval pana generálního vikáře Mons.
ICLic. Martina Davídka, jenž si vybere
své spolupracovníky k vyhodnocování
došlých dotazníků z celého diecézního
terénu. O následnou komunikaci přímo
s Generálním sekretariátem biskupské
synody jsem požádal P. ICLic. Radka
Vašinka, jenž si jistě také k tomuto úkolu
přizve spolupracovníky.
4/ Před několika týdny přišlo z Vatikánu
motu proprio papeže Františka „Traditionis custodes“ o zavedení nové praxe
v celebraci dle Missale Romanum z roku
1962. Papež František tímto motu proprio ruší všechny výjimky spjaté s touto
mešní liturgií, učiněné jeho předchůdci
Benediktem XVI. a sv. Janem Pavlem II.
Nové papežské ustanovení se týká i naší
diecéze, neboť v několika málo farnostech
se mešní liturgie také slouží právě tímto
způsobem. Je stanoveno několik zásad,
podle kterých může diecézní biskup na
určitých místech takovéto slavení Eucharistie povolit. Předně má biskup pro celou
svou diecézi jmenovat delegáta. Ten bude
zodpovědný za slavení a pastorační péči
o skupiny věřících, účastnících se mší svatých dle misálu z roku 1962. Vybírat se má
kněz vhodný k tomuto úkolu, který umí
používat Missale Romanum před reformou
z roku 1970, s dostatečnou znalostí latiny,
která mu umožňuje plně porozumět rubrikám a liturgickým textům. Má být nadán
živou pastorační láskou a smyslem pro
církevní společenství. Je totiž nutné, aby
kněz, který má na starosti liturgii, měl na
srdci nejen důstojné slavení liturgie, ale
také pastorační a duchovní péči o věřící.
Při těchto mešních slavnostech se mají
čtení číst v lidovém jazyce s použitím
překladů Písma svatého pro liturgické
použití, schválených příslušnými biskupskými konferencemi. Každý kněz, toužící
po tomto slavení liturgie, si má u svého
biskupa vyžádat svolení, přičemž každý
takový kněz a skupiny, kterým takovou
mši sv. slouží, nezpochybňují platnost
a legitimitu liturgické reformy, nařízení
II. vatikánského koncilu a magisteria papežů. V naší diecézi jsem delegátem jmenoval P. Dr. Šimona Polívku, od něhož
očekávám, že věrně a klidně podnikne
i příslušné organizační kroky a zajistí tak
přijetí papežského motu propria i v podmínkách naší diecéze.

5/ Den prarodičů byl Svatým otcem Františkem vyhlášen i proto, že jsme si i my
sami, zasvěcenci, služebníci církve, ač
často obklopeni spíše staršími lidmi, ne
zcela dostatečně uvědomovali, že starý
či starší člověk je přece a ve většině případů babičkou, dědečkem, prababičkou
a pradědečkem. Prostě se mi zdá, že jedním z úmyslů „Dne prarodičů“ je i naše
prozření, že staří lidé mají své rodiny, že
mají své vlastní rodinné vazby, ne vždy
ideální, že právě oni jsou mnohdy opomíjeni svými nejbližšími, anebo naopak
až příliš využívánii, a snad i zneužíváni
svými rodinami. Že jsou dobří k tomu,
aby vyrovnávali svými důchody rodinné
rozpočty svých dětí, sloužili jako laciné
síly při hlídání dětí, a přitom se spokojili
pro sebe jen s minimem nároků, přičemž
si raději ani nechtějí připouštět ochabování fyzických i psychických sil s narůstajícím věkem. Jsme, drazí bratři, jakousi
jejich „advokátní kanceláří“ a „poradnou“,
v každém případě ale především jsme
a máme jim být nablízku svou laskavou
pomocnou rukou, budou-li ji potřebovat,
a budou-li o ni stát. Mnohdy to vypadá tak,
že si ti skutečně potřební sami o pomoc
neřeknou. My máme mít otevřené oči pro
jejich i nevyslovené životní trampoty stáří,
a s pohotovým srdcem chápat jejich oběti
života, skryté, a i jejich blízkými rodinnými příslušníky přehlížené. Jistě, v posledních letech jsme se oprávněně snažili o to,
abychom získávali mladou generaci, jsme
opakovaně vybízeni k pastoraci mládeže.
Za mladé lidi je dokonce v roce i týden
modliteb. To všechno je důležité a provinili bychom se na budoucnosti našeho
národa a jeho osudu, kdybychom starost
a duchovní péči o mladé lidi zanedbávali,
a nedej Bůh, abychom ji zcela vypustili
z pastoračních činností naší celkové duchovní správy. Aniž bych chtěl opominout i jiné skupiny všech obyvatel našich
farních obvodů, nám svěřených bratří
a sester ve smyslu kategoriální pastorace,
při současném nedostatku personálních
sil, je pastorace dětí, mládeže, dospívajících, manželských párů, nemocných,
hledajících apod. sice ochromena, nikoliv
však zcela vyloučená. Papež František
nám však výstižně, až objevně připomíná,
že nemáme jednu skupinu obyvatel upřednostňovat na úkor skupin druhých, ale
že se všichni vzájemně potřebujeme, že
mladí potřebují staré a staří lidé potřebují
mladé. A ještě bych si dovolil dodat, že
tak, jako nemocní a věkem staří lidé potřebují zdravé, silné a odolné mladé lidi, tak
i ti statní a zdravě sebevědomí mladí lidé
potřebují ty nemocné a staré, aby se totiž
vzájemně doplňovali pomocí, předáváním
životních moudrostí, zkouškami trpělivosti a ochoty učit se obětovat ve prospěch
druhých.
Mons. Jan Baxant
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Svátek svaté Ludmily v Litoměřicích

Národní
svatoludmilská pouť
na Tetíně

Ve čtvrtek 16. září 2021 v 18 hodin při poutní mši svaté v kostele sv. Ludmily v Litoměřicích uctil biskup Mons. Jan Baxant
ostatky sv. Ludmily. Pro tuto poutní slavnost zapůjčila ostatek části paže sv. Ludmily litoměřická svatoštěpánská kapitula. Spolu s biskupem koncelebroval generální vikář Mons.
Martin Davídek a děkan litoměřické farnosti u Všech svatých
J.M. can. Józef Szeliga.

V letošním roce si připomínáme 1100 let od mučednické smrti
kněžny sv. Ludmily. Na mnoha místech České republiky probíhaly
v průběhu roku různé kulturní, společenské a liturgické akce, konané na památku této výrazné a vzácné osobnosti českých dějin.

Stejně jako v minulých letech i letos se poutní mše svaté
účastnili také poutníci ve slavnostních krojích.

Oslavy tohoto výročí vyvrcholily v sobotu 18. září 2021 Národní svatoludmilskou poutí, která se uskutečnila ve středočeském
Tetíně, v místě, kde kněžna Ludmila trávila své poslední dny
a kde byla 15. září roku 921 zavražděna.

V litoměřické diecézi jsou babičce sv. Václava, kněžně Ludmile
zasvěceny dva kostely a jedna kaple. Jedná se o kostel sv. Ludmily v Litoměřicích a dále o kostel a zámeckou kapli v Mělníku.

Národní pouti na Tetín se účastnili také poutníci z litoměřické
diecéze v čele se svým biskupem Mons. Janem Baxantem.

Rozjímáme-li o svaté Ludmile, která je skutečně příkladem rozvážné babičky, jelikož vnuka Václava naučila
zachovávat přikázání Páně, pak u příležitosti, kterou nám
dává také nedávné slavení prvního Světového dne prarodičů a seniorů, povzbuzujeme všechny, aby si velmi
vážili těch, kdo „jsou chlebem, který živí náš život.“
(Výňatek textu papeže Františka z jmenovací buly, kterou Svatý otec
ustanovil vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna OP
papežským legátem pro Národní svatoludmilskou pouť.)

Svatá Ludmila byla dcerou pšovského knížete Slavibora. Pšovské
knížectví mělo centrum na hradišti
Pšov, což bylo staré označení Mělníka, který je součástí mladoboleslavského vikariátu v litoměřické diecézi.
Rovněž hlavní celebrant této pouti
a přímý potomek sv. Ludmily vídeňský arcibiskup Christoph kardinál
Schönborn OP je rodákem z litoměřické diecéze. Narodil se na zámku Skalka u Vlastislavi ve farnosti
Sutom, která patří do litoměřického vikariátu. Svatou Ludmilu
můžeme tedy v litoměřické diecézi považovat, kromě toho, že
je chronologicky první českou národní světicí, i za světici místní.
V závěru mše svaté při Národní
svatoludmilské pouti byla papežem Františkem jmenována paní
Olga Michutová, roz. Šimšová, Dámou Papežského rytířského řádu
svatého Řehoře Velikého. Paní Michutová je zakladatelskou a předsedkyní sdružení sv. Zdislavy a také
členkou Třetího řádu sv. Dominika,
kde přijala jméno sestra Zdislava.
Celý život se aktivně zapojovala ve farnosti Hutisko-Solanec. Cílem
sdružení sv. Zdislavy bylo vybudovat domy rodinného typu a získávat pěstounské rodiny, které by pomáhaly dětem ve vstupu do
života. Za tu dobu byly vybudovány 4 domy a do projektu se zapojilo celkem 20 náhradních rodin, kterými prošlo 80 osiřelých dětí.
Dále pak Svatý otec jmenoval paní Janu Jochovou-Trlicovou,
Dámou Papežského rytířského řádu sv. Silvestra, papeže. Paní Mgr.
Jochová-Trlicová je předsedkyní Aliance pro rodinu a publicistka.
Od roku 2010 se aktivně zapojuje do advokační činnosti ve prospěch ochrany rodičovských práv a podpory domácího vzdělávání.
Redakce (foto: Dominik Faustus)

Foto: Dominik Faustus
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Projekt IROP

Projekt IROP

Slavnostní požehnání klášterního kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani po rozsáhlé rekonstrukci
Varhany

cí a protipožární systém včetně
monitoringu teploty a vlhkosti)
či stavební firma Střechy PS.

Obnova celého klášterního areálu začala již v roce 1995 za významné finanční podpory města Kadaň a Ministerstva kultury.
V samotném klášterním kostele
byly v průběhu let 2004–2016
zrestaurovány Akademií výtvarných umění v Praze nástěnné malby v presbytáři a v jižní lodi.

Součástí programu IROP byla
i nová elektroinstalace včetně zavěšení nových svítidel a digitalizace do speciálního uživatelského
programu, který je návštěvníkům
k dispozici v nově instalovaných
informačních kioscích. Digitalizaci provedla firma Tasty Air.
Mimo IROP proběhl souběžně s restaurátorskými pracemi archeologický průzkum, který realizovali
pracovníci Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních
Čech v Mostě.

byly po dlouhá staletí ukryté pod
vrstvami přemaleb.

Dalším z nečekaných objevů byly
náhrobní kameny rodu Fictumů
ze 16. století, které byly objeveny při stěhování zpovědnic do
restaurátorského ateliéru v létě
v roce 2017, nebo náhrobník
Magdaleny Fictumové z Kolovrat,
jejíž hrob byl objeven v jižní lodi
v roce 2019.

Zajímavostí je možnost přeladění pozitivu na současné ladění
440 Hz, protože se při průzkumu
ukázalo, že ladění Schwablových
varhan bylo 415 Hz, což bylo obnoveno. Jelikož je počítáno s využíváním varhan při výuce místní ZUŠ
a při koncertech, nebyla obnovena
krátká spodní oktáva v rozsahu
manuálů a pedálu a byl přistavěn
mechanismus pro přeladění pozitivu na současné ladění, aby bylo
možno nástroje využít k ansámblové hře se soudobými nástroji.

V letech 2017–2021 proběhla obnova klášterního kostela, financovaná prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj z Integrovaného
regionálního operačního programu, opět s finanční podporou
města Kadaň a Biskupství litoměřického. Celkové náklady byly
vyčísleny na 150 milionů korun.
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Na realizaci restaurátorských
prací v rámci programu IROP se
podíleli Restaurátorská umělecká společnost Brandl (nástěnné
malby a polychromovaný mobiliář), firma GEMA ART GROUP a.s.
(nepolychromovaný mobiliář),
sklářský ateliér VITRAJ (vitraje),
firma A. Q. Attentus Qualitatis
(varhany) a řada dalších dodavatelů: tým kamenosochaře Jana
Brabce (náhrobky), VEKO-trade
s.r.o. (elektronický zabezpečova-

Restaurátorské práce přinesly
řadu překvapení, mimořádné
jsou nástěnné malby z roku 1614
v severní a v hlavní lodi, které

Na kůru se dochovala původní rokoková skříň varhan postavených
v roce 1750 pražským varhanářem
Janem Ferdinandem Schwablem.
Její současný vzhled je však výsledkem přestavby nástroje v roce
1778, kdy byla skříň rozdělena do
dvou bočních křídel tak, aby vznikl volný průhled k oltáři. Schwablův nástroj se však nedochoval, po
četných přestavbách byl nakonec
nahrazen novým pneumatickým
nástrojem od kutnohorské firmy
Jana Tučka (1931). Tučkovy pneumatické varhany však byly již od
sklonku 20. století nefunkční, proto bylo při celkové obnově kostela
rozhodnuto přikročit k rekonstrukci posledního známého stavu
Schwablových varhan. Nástroj má
nyní 2 manuály o 17 rejstřících, je
rozdělen na hlavní stroj a pozitiv,
vzduchové hospodářství je zajišťováno třemi klínovými měchy
a elektrickým ventilátorem.

O průběhu restaurátorských prací je možné zhlédnout na Youtube dvacetiminutový dokument
„Nadílka objevů“, který připravil
se svými spolupracovníky Petr
Liebscher z Městského muzea
v Kadani.

www.youtube.com/watch?v=J_bdoHj9jFU

Mgr. Lada Hlaváčková

Rekonstrukci varhan provedla firma AQ (Attentus Qualitatis) z Lomnice u Tišnova.
Mgr. Radek Rejšek

Slavnostní požehnání

V sobotu 21. srpna 2021 se v nově
opraveném pozdně gotickém kostele Čtrnácti svatých Pomocníků
v Kadani na Chomutovsku konala slavnostní bohoslužba ke
znovuotevření zrekonstruovaných
prostor veřejnosti. Slavnostního
aktu se také zúčastnilo množství
vzácných hostů, včetně hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera,
starosty města Kadaň Jiřího Kulhánka a řada dalších. Během mše
svaté celebrující litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal
a pokropil svěcenou vodou kostel,
oltář, svatostánek v postranní kapli i varhany, které se pak rozezněly
po dlouhých sedmdesáti letech.

V zahradách přilehlého františkánského kláštera, jehož je kadaňský
kostel součástí, se poté pro přítomné farníky a poutníky konalo
občerstvení, po kterém následoval
varhanní koncert. Návštěvníci měli
také možnost zúčastnit se prohlídky celého zrekonstruovaného prostoru kláštera v doprovodu historika
Městského muzea v Kadani Mgr.
Lukáše Gavendy a správce kadaňského kláštera Petra Liebschera.

Mons. Jan Baxant přijímá klíč od kadaňského kostela

Z pozdně středověkého poutního
františkánského kláštera komunisté v 50. letech minulého století
vyhnali františkány a začala dlouhá desetiletí devastace. Od roku
1995 je klášter s kostelem vyhlášen národní kulturní památkou.

Podle duchovního správce kadaňské farnosti děkana Josefa
Čermáka by se od nynějška věřící
v opraveném božím chrámu mohli scházet jednou týdně.
redakce
Foto: Dominik Faustus

xxxxxx

Slavnostní bohoslužbou, kterou
v sobotu 21. srpna 2021 celebroval litoměřický biskup Mons.
Jan Baxant v klášterním kostele
Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti
svatých pomocníků v Kadani, se
završila čtvrt století trvající obnova této unikátní památky.
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21. pěší pouť mládeže litoměřické diecéze

V pondělí 23. 8. začala již 21. diecézní pěší pouť mládeže, pořádaná
Diecézním centrem pro mládež.
Hlavním vedoucím („fýrerem“) byl také letos Kristián Přenosil, duchovní doprovod zajišťovali kněží P. Vít
Jůza, P. Kamil Škoda a P. Jiří Smolek.
V podvečerních hodinách se na zahradě fary v Mnichově Hradišti postupně začaly objevovat skupinky
poutníků, srdečně přijaté místním
duchovním správcem P. Pavlem Machem. V 18 hodin byla pouť zahájena mší svatou v kostele sv. Jakuba.
Po ní se díky pohostinnosti P. Macha
a jeho farníků asi dvacet účastníků
dosyta najedlo a po zahajovacím
programu, vzájemném seznámení
a modlitbě ulehlo do spacáků na
faře a v pěkně upravené stodole.

První den putování začal slibně. Bylo
po dešti a skupina mladých poutníků, ještě svěží, vyrazila směr Bělá
pod Bezdězem. Cestou nás na jedné
ze zastávek uvedl P. Kamil do 5. kapitoly exhortace papeže Františka
o mládeži, z níž jsme čerpali podněty
každodenních „témátek“. K obědu
jsme se usadili na Klokočce u kaple
sv. Prokopa, pod níž vyvěrá vydatný
pramen pitné vody. Posíleni jsme se
pak vypravili na další cestu, abychom
včas dorazili do Bělé pod Bezdězem,
kde nás čekala v 17 hodin mše svatá
s otcem biskupem Janem Baxantem.
Po příchodu na bělskou faru jsme se
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ubytovali a očekávali příjezd otce
biskupa. Po slavnostní mši svaté
následovalo před kostelem setkání
s farníky s bohatým občerstvením
a pak se konala ještě pro poutníky
na faře společná večeře s otcem biskupem, kde nás pohostili výborným
gulášem a hlavně dobrou společností bělského společenství mládeže.

Zbytek večera jsme se zabavili společnými rozmluvami, zvláště s účastníky poutě, kteří dorazili až ten večer.
Uložili jsme se k spánku. Ti šťastnější
mohli spát na postelích, zbytek se
správně po poutnicku vyspal na karimatkách na zemi.
Ve středu ráno proběhly ještě před
snídaní ranní chvály v kostele a pak
následovalo společné ranní stolování, při kterém někteří odvážlivci ještě
dojídali guláš z večera a zbytek si pochutnával na buchtách a palačinkách
s marmeládou, kterými nás pohostili
místní. Pak už se jen umylo nádobí,
sbalilo se, uklidila se fara a na fýrerův
povel se vyrazilo na cestu směrem
k Bezdězu. Ta kromě jednoho kaskadérštějšího přebíhání kruhového
objezdu proběhla bez zádrhelu. Cestou jsme se vyfotili u obrazu Panny
Marie Montserratské, který malovala jedna místní farnice. V kostelíku
sv. Jiljí u Panny Marie Montserratské
v obci Bezděz jsme slavili mši svatou,
po které následoval vydatný oběd na
místní farní zahradě. Po vodní pře-

23.–28. 8. 2021 		

Mnichovo Hradiště – Horní Police

střelce jsme se vydali dál. Tentokrát
pronesl „témátko“ otec Vítek a jako
obvykle následovalo půlhodinové
silentium. U Máchova jezera si někteří s chutí zaplavali, ostatní si čas
krátili hrou ninjové, což byla opravdu
podívaná. Během posledního úseku
cesty jsme se ještě pomodlili růženec
a s velkou slávou k večeru dorazili
na faru v Jestřebí. Tam nás přivítala
milá hospodyně a večeře v podobě
párků, grilovaného hermelínu a natvrdo uvařených vajec. Všichni si řádně pochutnali. Společné sdílení bylo
plné zajímavých podnětů a napínavé
bylo první odhalování andělů letošní pouti. Po modlitbě kompletáře se
ti unavenější mohli odebrat do hajan, avšak někteří zůstali ve společné
místnosti a až do půlnoci hráli hru,
při níž panovalo bujaré veselí.
Čtvrteční ráno nás opustila Kamilova skupinka z Bělé, což jen přidalo
na jeho pochmurnosti a studenosti, avšak jakmile jsme vyrazili, chlad
z nás opadl. Drobnému deštíku jsme
se ovšem nevyhnuli. Když kolem
oběda zrádně na chvíli vysvitlo slunce, rozhodli jsme se, že je pravý čas
na mši svatou venku. Příroda ovšem
měla opačný názor a pršelo nám od
prvního požehnání až po konec hrdinské homilie otce Vítka, který se
rozhodl, že kázat prostě bude, dokud pršet nepřestane. Tak jsme patřičně zmoklí, ale nasyceni duchovní
potravou po mši rozbili tábor a již
opět na sluníčku snědli rychlý oběd,
protože podle radaru se na nás hnal
další déšť. Na další cestu se většina
z nás vypravovala už rovnou v pláštěnkách, avšak k našemu zklamání
se další déšť dostavil až těsně před
cílem naší cesty, právě během modlitby růžence. Během chvíle jsme
se však měli kde schovat, a to na
základní škole v Kravařích, kde nás
vřele uvítali. Zde si mnozí mohli dát
dlouho vytouženou teplou sprchu
a k večeři byly i takové dobroty jako
med nebo Nutella. Společný večer
byl jen krátký, jelikož jsme potřebovali ráno vstát včas, abychom ještě
stihli mši svatou v místním kostele.
Jitro posledního pochodového dne
naší poutě bylo co do počasí ještě
pochmurnější než den předchozí,
a tentokrát se naše obavy naplnily.
Na mši svatou jsme se dostali ještě
v suchu, avšak už cestou zpět začaly
padat první kapky. Po snídani jsme
pak zabaleni v pláštěnkách vyráželi
v dešti vstříc šedému nebi a kopcům
ztrácejícím se v mlze. Celé dopoledne se neslo ve znamení vody a bláta.
Protože mnozí z nás byli promočení

až na kost a mraky nevypadaly, že
by měly chuť odplout, rozhodli jsme
se poobědvat a vyslechnout témátko
až v našem cíli – na děkanství v Horní Polici. Posilnění na cestu se nám
ovšem dostálo od Martina, který řídil
doprovodné vozidlo a přivezl nám
čerstvé plněné pečivo. Nakonec byla
naše výprava nucena se rozdělit vedví kvůli výrazně rozdílnému tempu,
což umožnilo prvním osušit se v cíli
dříve a poté přenechat místo u rozehřátých kamen druhé polovině výpravy. Když se nakonec všichni opět
sešli a převlékli do suchého, proběhl opožděný oběd/brzká večeře, po
které následovalo dosušování věcí,
ale hlavně poslední „témátko“ od Péti
Přenosilové a adorace v překrásném
kostele Navštívení Panny Marie. Po ní
se nám dostalo i krátké úvodní prohlídky chrámu a večer byl zakončen
společným sdílením zážitků a modlitbou kompletáře.
Poslední, sobotní ráno naší poutě
začalo jako vždy modlitbou ranních
chval a vydatnou snídaní, při které
se dojídaly veškeré zbytky. Následoval úklid děkanství a příprava na

příjezd otce generálního vikáře. Před
mší jsme mohli ještě vyslechnout
výklad o kostele a historii poutního
místa. Na mši přišli další poutníci
i místní farníci. Byla veliká a slavnostní, jak se na konec poutě patří. Poté
jsme si ještě prohlédli zvonici s novými zvony a šlo se na výtečný oběd.

Nastal čas dobalit zbytek věcí a vyrazit na cestu domů. Na tu se vydali
všichni, až na některé odvážlivce, jimž
byla pouť asi málo a rozhodli se dojít pěšky až do Litoměřic, kam snad
v příštích letech pouť také povede.
Zvláštností letošní poutě bylo to, že
jsme při každodenní mši svaté používali kalich P. Angeluse Waldsteina,

který používali naši sudetští rodáci na
své cestě při odsunu z vlasti, a to možná právě na místech, kterými jsme
procházeli. Tak byl úmysl každoroční
poutě – za duchovní obnovu litoměřické diecéze, dobré rodiny a nová
duchovní povolání – spojen s prosbou
o usmíření všech křivd, které se na
území naší diecéze v historii staly.
Děkujeme upřímně všem, kdo nás
na pouti podporovali, ať už materiálně nebo duchovně. Ať jim to Pán
bohatě odplatí. A srdečně zveme
na příští ročník pěší poutě mládeže,
který se uskuteční 22.–27. 8. 2022.
Fotky z poutě můžete zhlédnout
na stránkách: www. pout.wz.cz
Eliška Stránská a P. Jiří Smolek
Foto: Kristián Přenosil

Letní setkání mládeže v interdiecézním centru Křižovatka
Ve dnech od 10. do 15. srpna 2021 se
v interdiecézním centru života mládeže
Křižovatka v Příchovicích konalo letní
setkání mladých lidí. Mělo být alespoň
malou náhradou celostátního setkání,
které bylo plánováno ve stejném termínu v Hradci Králové, ale kvůli pandemii
bylo odloženo. Naše akce si krom jiného kladla za cíl to, aby mladí lidé obnovili a posílili svá přátelství, oslabená
pandemií, a navázali nová. Tematicky
bylo setkání zaměřeno k hlubšímu poznání sv. Josefa, jehož rok slavíme.
Začalo v úterý večer bližším seznámením účastníků. Ve středu vedl host P. Jan
Linhart malou duchovní obnovu se zamyšlením nad Pěstounem Pána Ježíše
a Snoubencem Panny Marie. Večer se i pro
veřejnost konalo vyprávění s fotoprezentací otce Jana o jeho cestě po Etiopii. Při
této příležitosti se vybralo asi 10.000 Kč
na sirotčinec sester Matky Terezy v Addis
Abeba. Ve čtvrtek nás navštívil otec biskup Jan Baxant. Po mši svaté následovala
beseda s ním a slavnostní oběd. Odpoledne si účastníci mohli vybrat z pestré nabídky workshopů: od různých druhů sportu
přes biblické tance, nácvik sebeobrany, až
po výrobu barefootek, malování na textil
nebo pletení růženců. Den byl zakončen
adorací Nejsvětější svátosti. Pátek se nesl
v duchu sv. Josefa – Dělníka. Mladí lidé

pomáhali obci čistit les, upravovat chodníčky v místním lesoparku nebo připravovat dřevo pro naše centrum na zimu.
Dvě skupiny pomáhaly potřebným místním lidem. Večer na návsi proběhl koncert Jana Suchánka „Kytarové elpaso“.
Krom skvělého hudebního výkonu nám
účinkující jako vězeňský pedagog také
předal některé své zkušenosti z doprovázení odsouzených lidí. V sobotu hovořili k účastníkům manželé Dominik
a Anička Kolčavovi o své cestě do manželství a o tom, jak ve svém rodinném

životě mnohokrát zakusili Boží blízkost. S pěveckým souborem svých příbuzných pak Kolčavovi doprovodili
nádherným zpěvem nedělní liturgii ze
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Setkání se zúčastnilo zhruba sto mladých
lidí. Podle slov, kterými se loučili, odjížděli posíleni ve víře a s radostí z toho, co
zde prožili. Věříme, že se jich tu i tentokrát dotkla Boží milost.
P. Jiří Smolek
ředitel IDCŽM Křižovatka Příchovice

Foto: archiv IDCŽM
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Školství v diecézi

Zahájení školního roku v Biskupském gymnáziu Varnsdorf
a ve Schrödingerově institutu
Ve středu 1. září 2021 navštívili litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
a generální vikář Mons. Martin Davídek Biskupské gymnázium Varnsdorf. Spolu s ředitelem gymnázia
Ing. Bc. Jiřím Jakoubkem, starostou
města Varnsdorfu ThMgr. Rolandem
Sollochem a ředitelkou Schrödingerova institutu Bc. Gabrielou Doušovou navštívili třídy se studenty, kteří
v letošním roce začínají na tomto
gymnáziu studovat.

Misijní činnost

Františkánské misie

na severu Čech

V Děčíně, České Kamenici a Rumburku proběhly ve dnech 22.-26. září
2021 Františkánské misie s podtitulem Jsi Boží. Na čtyřicet dobrovolníků z řad františkánů, františkánek
a laiků připravilo program, který
měl pomoci setkat se s Bohem,
dotknout se jeho blízkosti.

Před kostelem svatého Františka
v Děčíně-Podmoklech bylo připravené ekumenické setkání, kdy
na náměstí nejprve zazněly písně
a svědectví v podání jednotlivých
církví, a poté se zástupci církví
společně pomodlili za město.
Čtveřice lidí z týmu navštívila hodiny výuky na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu.

Akce začala mší svatou slouženou
litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem v kostele Povýšení svatého Kříže v Děčíně. Biskup
zde požehnal všem účastníkům
misií.

V těchto dnech se mohlo mnoho
lidí dotknout Boží blízkosti, jeho
dobroty, svěřit mu své starosti, načerpat pokoj do dalších dnů. Byla
to velká zkušenost toho, co krásného může Bůh přinést do srdcí,
která se s ním setkají nebo která
ho jednoduše pozvou. To hlavní
na fotografiích není, to zůstalo
uvnitř.

Program se skládal z mnoha setkání a rozhovorů, v prostoru kostelů
mohli lidé napsat Bohu nějakou
prosbu nebo přijmout modlitbu
či požádat kněze o požehnání.
Bůh se dotýkal srdcí především
ve vystavené Nejsvětější svátosti.
Součástí programu byla i divadelní
představení loutkoherce Víti Marčíka i Víti Marčíka ml. nebo rukodělné dílny.

br. Bernard Mléčka OFM
autor textu i fotografií

Více informací o misích na odkazu:
www.frantiskanskemisie.cz

Po zahájení nového školního roku
zavítal litoměřický biskup také do
Schrödingerova institutu v Jiříkově.
Toto středisko volného času pro
Šluknovský výběžek má své sídlo
v bývalém klášteře sester Boromejek. Zde se litoměřický biskup setkal
s pedagogy a zahájil školní rok ve
Schrödingerově institutu. Poté byli
přítomní pozváni na pohoštění.
Ať se v tomto školním roce všem žákům, studentům i jejich vyučujícím
vyhnou obtíže spojené s proběhlou
pandemií a mohou úspěšně postupovat za svými studijními i osobními cíli.
redakce
Foto: Martin Davídek
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Bazilika sv. Václava - Stará Boleslav - 28. září 2021

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
V úterý 28. září 2021 připutovali na Svatováclavskou pouť
do Staré Boleslavi také poutníci
z litoměřické diecéze v čele s biskupem Mons. Janem Baxantem.
Slavnostní mše svatá se konala
v nově zrekonstruované bazilice
sv. Václava a sloužili při ní rovněž kněží a jáhni z litoměřické
diecéze. Opravenou baziliku požehnal Dominik kardinál Duka
na začátku mše svaté.
Během bohoslužby byl vystaven
svatováclavský meč a relikviářová busta, které byly po mši
přeneseny do krypty baziliky.
Protože kapacita baziliky byla
omezená, mohli poutníci sledovat bohoslužbu také venku
na velkoplošné obrazovce poblíž baziliky. V místě, kde dnes
stojí staroboleslavská bazilika,
byl 28. září roku 935 zavražděn český národní patron kníže
svatý Václav. Jej prosili přítomní
a také ti, kteří byli s nimi spojeni
prostřednictvím médií, o ochranu českého národa.
Národní pouť se letos uskutečnila o deset dní dříve na Tetíně
před svátkem svatého Václava.
redakcce
Foto: Dominik Faustus a TV Noe

Slavnostní události

Svatováclavská mše
v Rovensku pod Troskami
V neděli 26. září 2021 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant Rovensko pod Troskami, kde v kostele sv. Václava sloužil mši svatou.

Místní farář R.D. Mgr. Tomasz Dziedzic jej přivítal slovy: „Hrob
sv. Václava na Hradčanech ve Svatovítské katedrále nás spojuje
s katolickou vírou našich předků. Před 650 lety byly napsány první zmínky o městě Rovensko pod Troskami a zároveň byla v tomto městě zřízena Římskokatolická farnost sv. Václava. Dnes zde
ze srdce vítám v našem chrámu sv. Václava otce biskupa Jana Baxanta, který spolu s koncelebrujícími kněžími bude děkovat Pánu
Bohu při mši svaté za 650 let města. Modlit se budeme za farnost
a i všechny občany tohoto našeho města. Srdečně zde vítám paní
starostku Jiřinu Bláhovou, zastupitele města, občany, farníky a poutníky. Zároveň vítám i farníky z okolních farností Libuně, Mladějova, Vyskeře, Hrubé Skály, Karlovic, Ktové, Turnova a všechny další
přítomné. Srdečně Vás zvu k společné děkovné bohoslužbě…“.

V sobotu 4. září 2021 se od 14 hodin konala v kostele sv. Jana
Křtitele v Újezdu pod Troskami poutní mše svatá k výročí
150 let od posvěcení kostela. Hostem slavnosti byl generální
vikář Mons. Martin Davídek, kterého přivítal zdejší duchovní
správce R.D. Tomasz Dziedzic. U oltáře vykonával jáhenskou
službu Mgr. Jan Hrubý, asistence byla pak složena z bohoslovců z pražského arcibiskupského semináře. Na bohoslužbu
přišli, kromě poutníků, také zastupitelé obce a představitelé
okolních obcí. Po mši svaté byli účastníci bohoslužby pozváni
do místní restaurace na občerstvení.

Z historie
Kostel sv. Jana Křtitele stojí na místě staršího kostela, který
shořel 25. května 1866 po úderu blesku. Stavba nového kostela však byla započata nedlouho poté podle plánů J. Prevota.
V roce 1871 byl kostel vysvěcen.
Kostel je pseudorománský, trojlodní se stejnými loděmi
a příčnou lodí. Presbytář je obdélný a půlkruhovitě uzavřený. Kostel má západní hranolovou věž. Zevně je ozdoben
obloučkovým vlysem a vysokými okny s trojdílnou kružbou. Uvnitř je sklenut křížově na pilířích. V bočních lodích
se nacházejí empory.
Vnitřní zařízení je pseudorománské, pocházející z období výstavby kostela. Hlavní oltář je sloupový, portálový. Podobně
jsou zhotovené i boční oltáře, přičemž levý oltář nese obraz
Panny Marie a oltář vpravo starší obraz sv. Filipa a Jakuba, dílo
pocházející z 18. století.

Bazilika sv. Václava a její slavnostní požehnání

Po skončení bohoslužby poděkoval pan farář mj. panu Lédlovi
a jeho sboru za důstojný hudební doprovod při poutní mši svaté ke sv. Václavu i všem, kteří se podíleli na přípravě slavnosti.
Vzpomněl svou již tříletou dobrou spolupráci s městem Rovensko a okrašlovacím spolkem, který se podílí na každoročním
svatováclavském průvodu a je ojedinělou tradicí dotýkající se
širokého okolí. Neopomněl též poděkovat všem přítomným za
účast, protože svou přítomností obohatili tuto slavnost ke cti
sv. Václava hlavního patrona farnosti i celého města. Svůj závěrečný proslov zakončil pan farář Tomasz slovy: „Svatý Václave
oroduj za nás, za naše město. Chraň nás od všeho zlého a buď naším přímluvcem u Boha. Panna Maria Staroboleslavská, ochránkyně našeho českého národa a naší farnosti, oroduj za nás.“
redakce, foto: archiv farnosti
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150. výročí kostela sv. Jana Křtitele
v Újezdu pod Troskami

redakce, foto: archiv farnosti
zdroj: cs.wikipedia.org
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Synoda v litoměřické diecézi
xxxxx

„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“,
a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané
putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje
jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále
znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“ (Papež František)
Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem
Svatým - mají skrze naslouchání
všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.
Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit
svou ruku a srdce ke stavbě církve.
Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus.
A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi
myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)
Je synodální proces projevem nějaké módní vlny „demokratizace
církve“?
Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu,
všem v církvi: od prostých křesťanů,
přes kněze, biskupy až po papeže.
Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména
biskupové, stojící v čele jednotlivých
diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch
Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich
diecézích.
„Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“

(1 Kor 12,7)

Jak bude synodální proces probíhat?

9./10. října 2021
• Slavnostní
zahájení papežem Fran-

•
•
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tiškem ve Vatikánu
17. října 2021
Slavnostní zahájení synody v každé diecézi
Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude
moderovat celý synodální proces
na úrovni diecéze.
Diecézním koordinátorem určil
litoměřický biskup generálního
vikáře Mons. Martina Davídka,
s jehož pracovní skupinou budou farní koordinátoři spolupracovat a R.D. Radka Vašinka,
který bude kontaktní osobou

•
•

pro komunikaci s Generálním
sekretariátem ČBK a Generálním sekretariátem biskupské
synody.
V každé farnosti bude ustanoven
koordinátor synodálních skupinek,
které zde vzniknou.
V průběhu měsíců říjen 2021 až
leden 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech.

Co je vlastně cílem synody?
Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu:
„Za církev synodální:
společenství, spoluúčast a poslání.“

Jaké konkrétní otázky budou například řešeny?
prostor k promlouvání v církvi
• Jaký
máme (muži, ženy, děti, senioři...)?
prostor je mi dán k tomu,
• Jaký
abych se mohl podílet na rozho-

•
•
•
•

dování a směřování života mého
křesťanského společenství?
Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich
společenstvích?
Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá?
Jak se můžeme aktivně zapojit do
slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?
Jak dochází v našem církevním
společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?
Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž „dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové
naděje, rozhojnit důvěru, obvázat
rány, navázat vztahy, dát zazářit
nadějnému úsvitu, učit se jedni od
druhých a vytvořit pozitivní náhled,
který bude osvěcovat mysl, zahřívat
srdce a rukám navrátí sílu“.

(Přípravný dokument)

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu
několika setkání v malých skupinkách,
v průběhu kterých se křesťané budou
společně zamýšlet nad předloženými
tématy a budou společně formulovat
vlastní zkušenosti, přání a očekávání.
Tato fáze, odehrávající se na celém
světě, bude v našich diecézích trvat
do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení
a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude
završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.
„Řekli jsme, že se k poradě mají svolat všichni, protože Bůh často zjevuje
to, co je lepší, mladšímu.“

Zahájení diecézní části synody
Litoměřický biskup zahájil diecézní část Synody 2021-2023
V neděli 17. října 2021 zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté v 10 hodin diecézní
část synodálního procesu. Mše svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se zúčastnili farní synodální
koordinátoři vybraní duchovními správci, kteří přijali pozvání litoměřického biskupa a připutovali v hojném
počtu z celé diecéze.
Biskup zahájil mešní liturgii u křtitelnice, odkud se průvod vydal k oltáři.
V promluvě Mons. Jan Baxant vysvětlil
základní principy této Synody: o synodalitě spočívající v umění naslouchat,
dát se vést Duchem svatým a prožívat
stálou osobní konverzi. Synodalita je
spontánní, dynamický způsob soužití
v církvi. Biskup připomněl, že ačkoliv
je synodální proces rychlý, je nejvyšší čas s ním začít a neztrácet den ani
okamžik a začít žít naplno s Kristem
a jeho církví. Vysvětlil také, co synodalita není, totiž že se nejedná o novou
další reformu, kterých už bylo mnoho,
a upřesnil na příkladu hory, že hierarchická struktura církve je vlastně hora
postavená na svou špičku, která slouží celému Božímu lidu. V závěru promluvy biskup připomněl, že celá církev
je dílem Ducha Božího.
tických okruhů a budou se jimi při setkáních zabývat. Výstupy z této práce
pak zašlou diecéznímu synodálnímu
koordinátorovi Mons. Martinu Davídkovi na uvedenou emailovou adresu.
Ten výstupy se svými spolupracovníky
zpracuje a předá R.D. Radku Vašinkovi, který je kontaktní osobou pro komunikaci s Generálním sekretariátem
ČBK a Generálním sekretariátem biskupské synody v Římě.

(Řehole sv. Benedikta, kap. III)

A jaký bude praktický dopad celého
procesu?
Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese
do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem,
k rozlišování, k dialogu a oživení stylu
rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na
úrovni celé církve.
Kontakt pro litoměřickou diecézi:

synoda@dltm.cz

Informace: www.dltm.cz
www.cirkev.cz; www.synod.va
Modlitba za průběh synody: na str. 2
Tabulka „Témata a příklady otázek pro
setkání v pracovních skupinkách: na str. 32
Aktuální informace:

dálního procesu.Toto setkání farních
koordinátorů s litoměřickým biskupem
bylo naplánováno na sobotu 22. ledna
2022 od 10 hodin v Diecézním domě
kardinála Trochty v Litoměřicích.

Na závěr mše svaté se všichni společně pomodlili z připravených kartiček
Modlitbu za průběh synody a Mons.
Jan Baxant poděkoval přítomným farním koordinátorům i jejich duchovním
správcům za akceschopnost, s jakou
reagovali na výzvu Svatého otce Františka.
Po skončení mše svaté si farní koordinátoři rozebrali pro svá farní společenství tištěné materiály „Modlitbu za
průběh synody“ a leták, který připravila
ČBK (ke stažení na: www.dltm.cz).
Zveřejněna byla také nová emailová adresa synoda@dltm.cz, na kterou budou farní koordinátoři zasílat
podněty ze svých společenství. Tato
společenství ve farnostech si vyberou
jedno téma z 10 předložených tema-

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
pozval přítomné farní koordinátory a jejich doprovod na společný oběd do
Biskupského pivovaru. Nabídky využilo
pět desítek farních koordinátorů, kteří
měli při společném obědě možnost být
se svým biskupem, ale i s ostatními farními koordinátory, a spontánně vytvořili
malé skupinky, z nichž vzešel návrh
na setkání v závěru diecézního syno-

redakce
Foto: Dominik Faustus a Martin Davídek
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Svátek svatého Františka
z Assisi, patrona
šumburského kostela

V neděli 3. října proběhly v šumburském
kostele oslavy svatého Františka z Assisi,
patrona tohoto chrámu. Dopoledne se slavila slavnostní bohoslužba doprovázená Sborem dobrovolných muzikantů z Desné pod
vedením varhaníka a skladatele Petra Tomeše. Poté byla žehnána zvířátka - od želv,
přes králíčky až po pejsky a kočičky. Interiér
kostela byl vyzdoben krásnými květinami
a vazbami z místního květinářství U Špicarů. U kostela se podávala káva z místní pražírny a k ní koláčky, které napekly farnice.
Odpoledne se uskutečnila v kostele přednáška libereckých františkánů na téma
Assisi - místo plné zajímavých zákoutí s projekcí fotografií bratra Bernarda Mléčky. Od 17 hodin pak kostel patřil koncertu
sboru Ateneo pod vedením Doc. PaeDr.
Pavla Režného, PhD.
Úvodní slovo pronesla místostarostka
města MDDr. Daniela Šebestová, kde
děkovala farnosti, spolku, městu Tanvald
a Technickým službám města Tanvald za
spoluorganizaci této akce a informovala
o spolku Zachraňme tanvaldské kostely,
který si celý tento den vzal pod svou záštitu. Poté nastoupil sbor za zpěvu skladby
Kom! od švédské autorky Moniky Aslund
a následoval proslov:
Dobrý večer, milí hudební přátelé.
Vítejte na vystoupení smíšeného pěveckého sboru Ateneo, fungujícího pod Univerzitou Palackého v Olomouci. Jsme
moc rádi, že jsme mohli až z Olomouce
zavítat do tohoto krásného prostoru kostela svatého Františka z Assisi. Sice jsme
se sem dostali vlastně až na čtvrtý pokus
- termín, ale je to paradoxně i dobře, protože letos můžeme spolu s kostelem oslavit jeho 120. výročí od vysvěcení.
Jelikož uplynulé měsíce nejen kultuře
příliš nepřály, jde o naše první vystoupení od Adventu 2019. O to více se ale na
vystoupení sami těšíme. Sestava se nám
trochu proměnila, a pro spoustu studentů
jde dnes o první vystoupení s námi. Sbor
aktuálně tvoří cca 55 studentů i nestudentů, rozdělených celkem až do 8 hlasů. Stejně jako kostel, i my letos slavíme,
a sice 20. výročí vzniku. Děkujeme za pozvání a přejeme Vám příjemný poslech.
Spolek Zachraňme tanvaldské kostely
předsedkyně MDDr. Daniela Šebestová,
místostarostka Města Tanvald
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Zvony v kostele sv. Petra a Pavla v Horním Tanvaldu
8. března 1787 byl položen základní kámen a během dvou let byl kostel sv. Petra
a Pavla postaven. 28. září 1789 byl slavnostně vysvěcen. V tzv. sanktusové věžičce byl zavěšen zvonek vyrobený roku
1788, hlavní věž kostela byla celodřevěná
a uvnitř byly zavěšeny dva zvony bez harmonického ladění. Tehdy stála na hřbitově
márnice s věžičkou a malým zvonkem umíráčkem.

V letech 1889-1890 byl kostel přestavěn
v neorenesančním slohu jabloneckým architektem Karlem Dautem ve spolupráci
se stavitelem Karlem Pekárkem ze Šumburku. Byl opatřen kamennou věží s hodinami, které vytvořil Johann Prokesch ze
Smržovky. Do hlavní věže byly umístěny
dva zvony od zvonařské firmy A. Körner
und Sohn z Českých Budějovic, které
byly usazeny na kovových mechanismech
- tzv. “zvonových stolicích”. Tyto stolice
byly známkou prestiže a bohatství města.
Bohužel se tento patent neosvědčil, protože vlivem vibrací docházelo k narušování soudržnosti zdiva. Proto byly zvony
připevněny zpět na trámovou konstrukci
obou věží. Zvonové stolice jsou dosud
umístěny v rozích věže.
V roce 1916 byly zvony odevzdány pro
válečné účely - šlo o velký zvon, Mariánský zvon a sanktusový zvon. Po válce byla
vyhlášena sbírka na nové zvony a v roce 1923 byly odlity zvony nové v celkové
hodnotě 54.657 Kč. Zvony vyrobila firma Rudolf Berner z Českých Budějovic
a byly dopraveny vlakem na zastávku
Dolní Smržovka, poté povozy převezeny
ke kostelu.
Ve farní kronice se uvádí následující:
Zvon Michal 1169 kg, zvon Marie 660 kg,
zvon Josef 313 kg, umíráček 139 kg.
Byly laděny do f mol a slavnostní svěcení proběhlo 26. srpna 1923. Tyto zvony zvonily pouze 20 let. 24. ledna 1942
byly odevzdány Velkoněmecké říši jako
surovina na výrobu zbraní. Jeden z mužů
zaznamenal při snášení zvonů z kostela
na omítku tužkou počet a váhu odevzdaných zvonů, tento nápis je patrný vlevo
u západního okna.
Od konce světové války byl v kostele pouze menší zvonek v sanktusové věži, který
byl nefunkční. Díky úsilí děkana Zdeňka

Maryšky se kostel sv. Petra a Pavla dočkal nového zvonu, který byl převezen
z kostela určeného k demolici. Transport
tohoto zvonu je zachycen na několika
dobových fotografiích ve farní kronice
a poprvé se rozezněl 28. května 1966.
Zvon váží 12 metrických centů, vysoký je 112 cm a široký 1 m. Na obvodu
zvonu je ve dvou řádcích latinský nápis
v přibližném překladu: “Léta Páně 1508
(nebo 1408). Hle, já zvon nikdy nehlásám
marnost, (ale) oheň (tj. požár), svátek,
válku nebo počestný pohřeb. Kdo mě
vytvořil, má jméno mistr Bartoloměj,
na Novém Městě pražském. Bohu budiž
chvála”
A co zvonek ze sanktusové věžičky
z roku 1788? Přečkal obě světové války,
dobu socialismu a v roce 1999 byl darován farnosti v Libochovicích.
Kostelu v Horním Tanvaldu se vyhnulo to nejhorší, co potkalo mnoho jiných,
a to devastace a demolice sakrální památky. Relativně krátce po II. světové válce,
v řádu dvaceti let, ve věži kostela opět zazněl nově zavěšený zvon. Oproti kostelu
v Šumburku nad Desnou, kde se zvony
rozezněly až v roce 1993, nebo v sousedních Velkých Hamrech, kde zvony nejsou dodnes. Odevzdávání a zavěšování
nových zvonů se nevyhnulo asi žádnému
kostelu. I když se v hornotanvaldském
kostele nedochoval zvon pamatující výstavbu samotného kostela, může se pochlubit jinou zajímavostí - je zde zavěšen
zvon o tři sta let starší než kostel samotný. Tak snad to nejhorší mají kostel i zvony za sebou a teď již bude jen vzkvétat
a dělat lidem radost.

Apoštolský nuncius
v Křišťálovém chrámu
v Kunraticích u Cvikova

V sobotu 18. září 2021 při mši svaté, které předsedal emeritní opat strahovského
kláštera J.M. Michael Pojezdný O.Praem.
oslavili přítomní 900. výročí založení
premonstrátského řádu.

V sobotu 2. října 2021 se v litoměřické
diecézi uskutečnila návštěva apoštolského nuncia Charlese Daniela Balvo. Přijel
převzít dar pro papeže Františka, který mu
budou čeští a moravští biskupové předávat
v Římě 11. listopadu t.r. Jedná se o sklářské dílo, které bylo vytvořeno ve sklárně
v Kunraticích u Cvikova. Ještě před tím
však apoštolský nuncius celebroval mši
svatou v blízkém kostele Povýšení svatého Kříže, kde autoři díla vytvořili Křišťálový chrám.

Věž bude přístupná 1., 2. a 24. 11 vždy
od 14 do 16 hodin a poté každou adventní
neděli v rámci akce Advent na Horním
Tanvaldu.

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely
Miroslav Dušek
Zdroje: kronika města, farní kronika, SOkA Jablonec

redakce
Foto: archiv farnosti Cvikov

Nejprestižnější pivní festival v České republice, jehož se již pravidelně s našimi
výrobky zúčastňujeme, opět přinesl zlaté
ocenění naší skvělé jedenáctce Děkan.
Také třináctka Polotmavý speciál byla vybrána mezi vynikající, takže ocenění bylo
tentokrát v podobě broznové plakety.

redakce
Foto: Jindřich Zdík Miroslav Jordánek

Výročí posvěcení
litoměřické katedrály

V doprovodu českolipského okrskového
vikáře J.M. Rudolfa Repky poté navštívil cvikovský kostel sv. Alžběty Uherské,
křížovou cestu na Kalvárii na Křížovém
vrchu a samotnou kunratickou sklářskou
dílnu, kde si nuncius mohl vyzkoušet výrobu uměleckého skla za asistence sklářského mistra.

Ke konci bohatého programu dostal ještě
pozvání k prohlídce baziliky sv. Vavřince
a Zdislavy v Jablonném v Podještědí, která se nyní nachází na počátku rozsáhlé rekonstrukce. Zde Mons. Charles D. Balvo
navštívil také hrob patronky litoměřické
diecéze svaté Zdislavy.

Pivo z Biskupského pivovaru
znovu obhájilo zlato a získalo
další bronzové umístění
na pivním festivalu
v Českých Budějovicích

Ať Bůh na přímluvu sv. Norberta požehná
všechny premonstrátské komunity i díla,
která řád koná.

V pondělí 20. září 2021 slaví litoměřická
katedrála sv. Štěpána výročí posvěcení.
Při slavnostní mši svaté, kterou v katedrále sloužili kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly, si připomněli význam
katedrály v životě diecéze.

Historické fotografie

Tento text spolu s podrobnějšími obrázky je použit na infocedulích ve věži
kostela sv. Petra a Pavla na Horním
Tanvaldu.

V Doksanech oslavili
900. výročí založení řádu
premonstrátů

Katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích
vysvětil 2. litoměřický biskup Jaroslav
Ignác Šternberk dne 21. září 1681. Liturgická oslava se však koná o den dříve,
tedy 20. září, neboť 21. září církev slaví
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Diecézní svátek musel být předřazen o
den dříve, jak dosvědčuje pamětní deska
v katedrále.
Účastníci bohoslužby se pomodlili za zemřelé litoměřické biskupy a vyprošovali
u patrona katedrály sv. Štěpána, spolupatronů sv. Felixe ze Sutri a sv. Viktorína
z Amiterna, i sv. Zdislavy, patronky diecéze, Boží milost a požehnání pro současného biskupa a celou diecézi, pro níž je
katedrála srdcem.
redakce
Foto: Dominik Faustus

V rámci degustačních soutěží byly udělovány tradiční pivovarnické ceny: ZLATÁ
PIVNÍ PEČET a PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2021. Letošního ročníku se zúčastnilo 271 pivovarů z 24 zemí, do 35 pivovarnických kategorií bylo přihlášeno 1409
vzorků.
Naše pivo uspělo konkrétně v těchto kategoriích:
Světlý ležák z minipivovaru:
Přihlášeno: 71 vzorků
Umístění: 1. místo Děkan 11%
Silné polotmavé pivo z minipivovaru:
Přihlášeno: 20 vzorků
Umístění: 3. místo Polotmavý speciál 13%

Jsme rádi, že kvalitu našeho piva nepotvrzuje jen velký zájem zákazníků, ale
také odborná veřejnost. Festival v Českých Budějovicích patří mezi tradiční,
což potvrzuje již 31. ročník této soutěže.
V letošním roce soutěž proběhla v termínu od 20. do 25. 9. 2021.
Účastnili jsme se v této soutěži již potřetí,
a zatím pokaždé si odnášíme cenné trofeje.
Biskupský pivovar
Foto: archiv Biskupského pivovaru
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Představujeme knihy

Představujeme
Z diecéze

Zemřel Mgr. Jiří Čunát
Ve čtvrtek 18. října
2021 ve věku 56 let
zemřel trvalý jáhen
litoměřické diecéze Mgr. Jiří Čunát.
Poslední rozloučení s ním se konalo
v pátek 12. listopadu 2021 ve 14 hodin v kostele Panny
Marie Sněžné ve Sněžné u Krásné Lípy.
R.I.P.
Jiří Čunát vystudoval Katolickou teologickou fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem. Navštěvoval
přednášky Michaela Marsche, Anselma
Grüna a Christopha Schönborna. Učil
na Základní škole ve Velkém Šenově,
na Zvláštní škole v České Kamenici, v
letech 1998 – 2001 byl ředitelem Školy
v přírodě v Horním Prysku. V letech 2004
– 2012 byl ředitelem Biskupského gymnázia Varnsdorf. Jako trvalý jáhen byl
inkardinován v litoměřické diecézi. Vydal
několik knih, publikoval v tisku, vystupoval
v rozhlasových pořadech. Režisér Milan
Kučera o něm natočil filmový dokument
„Správce farnosti“. Byl spoluzakladatelem Akademie příslibu (2010), podnětného prostředí pro mládež a Schrödingerova institutu – střediska volného času pro
Šluknovský výběžek (2011), jehož cílem
je pomoci řešit sociální znevýhodnění regionu. O nových metodách výuky přednášel na mnoha místech v České republice
i v zahraničí. Největší množství projektů
Jiřího Čunáta je spojeno s Biskupským
gymnáziem Varnsdorf a Lužickosrbským
gymnáziem v Budyšíně. Projekty byly
zaměřeny environmentálně a prožitkově
s důrazem na základní lidské hodnoty
života a křesťanské kořeny naší kultury.
Projekt „Krajina za školou, co lužické
domy vyprávěly“, který vedl Mgr. František Paulus a na kterém se aktivně spolupodílel, byl v roce 2008 na Novoměstské radnici v Praze oceněn jako nejlepší
projekt České republiky. Spielbergova
nadace Shoah Foundation (Survivors of the
Shoah) jej pověřila zpracováním videomateriálů pro výuku na českých školách. Další
realizované projekty: Jak se žije vedle,
Timšel, Roštipád, Půjčený deštník, Kolik
barev má duha, Naučit se lovit mraky, Ještě dřív než předtím, Kolo z drsných hran,
Žebřík do nebe, Ztracení sousedé – objevený Petr Kien a další. Inicioval a metodicky koordinoval Projekt Mezinárodní
den prodavačů cibule. Při výuce kladl
důraz na prožitkovou a environmentální
výuku, spolu s Mgr. Zuzanou Jirchářovou
začal v českém školství prosazovat výuku
pomocí takzvaných „bočních vlivů“.
Zdroj informací: blog Jířího Čunáta
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Vzpomínková bohoslužba
na Městském hřbitově
v Litoměřicích
V úterý 2. listopadu 2021 od 15 hodin
se na Městském hřbitově v Litoměřicích
konala vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Vzpomínkovou bohoslužbu zahájil
přelet dvou „Gripenů“. Tato letadla připomněla československého vojenského
pilota a válečného stíhače generálmajora
Františka Cháberu, který je pohřben na
litoměřickém hřbitově.
Pod centrálním křížem
se tedy kromě členů
místní farnosti sešli také
zástupci letectva. Bohoslužbu slova vedl generální vikář Mons.
Martin Davídek. Boží
slovo přečetl litoměřický děkan R.D. Józef
Szeliga.
Po modlitbách za zesnulé se průvod odebral
k hrobce litoměřických biskupů, kde se přítomní pomodlili za zesnulé pastýře diecéze,
za členy litoměřické kapituly, profesory teologie, kněze, řeholníky a řádové sestřičky,
a také za všechny ostatní věrné zbožné zemřelé, jejichž ostatky zde odpočívají.

Tři nové zvony
v kostele sv. Bartoloměje
v Bakově nad Jizerou

Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém Božím pokoji.

redakce
Foto: Dominik Faustus

Pastoral practice in the light
of the 21st century
Prokop Patrik Maturkanič

V neděli 22. srpna 2021 se v kostele sv.
Bartoloměje v Bakově nad Jizerou konala
slavnostní poutní mše svatá k poctě patrona kostela. Na slavnost připutovali mnozí
poutníci i ze vzdálených míst. Při této příležitosti byly požehnány tři nové zvony, které brzy zazní z kostelní věže. Zvony, které
nesou jména Maria, Jan Pavel II. a Faustyna Kowalska, požehnal hlavní celebrant,

jímž byl biskup z polské Svídnice Mons.
Marek Mendyk a duchovní správce farnosti
R.D. Jiří Veith. Bohoslužby se zúčastnil také
generální vikář litoměřické diecéze Mons.
Martin Davídek a R.D. Zdeněk Veith.
Pána prosme, aby tyto zvony nikdy nemusely oznamovat neštěstí a pohromy, ale
stále nás ujišťovaly o Boží ochraně.
Závěr vzpomínkového setkání se odehrál
u hrobu generálmajora Františka Chábery, kde přítomné přivítal člen Poslanecké
sněmovny PČR a 1. místostarosta města
Litoměřic Mgr. Karel Krejza. Za přítomnosti zástupců vzdušných sil Armády ČR,
mj. 211. taktické letky, která nese čestný
název „generála Františka Chábery“, přečetl starozákonní žalm kaplan letectva.
Přítomní pamětníci zavzpomínali na vzácnou osobnost generálmajora a vzpomínku
u hrobu uzavřel modlitbou generální vikář
Mons. Martin Davídek.

Recenze knihy

redakce
Foto: Dominik Faustus

Bohoslužba za zemřelé letce na
Rané a žehnání muzea letectví

V sobotu 25. září 2021 v 11 hodin sloužil
gen. vikář Mons. Martin Davídek a duchovní správce farnosti Raná R.D. Radim Vondráček bohoslužbu slova za zemřelé letce,
kteří zahynuli poblíž Rané. Jejich jména
jsou umístěna ve výklenkové kapličce zasvěcené sv. Josefu Kopertinskému, který je
patronem letců. Na závěr setkání požehnal
generální vikář na Rané také muzeum letectví, které připomíná počátky i současnost
amatérské aviatiky.
redakce

Vyšla kniha „Pastoral practice in the
light of the 21st century“ od Prokopa
Patrika Maturkaniče.
Přestože existuje několik literárních
prací o pastoraci na počátku 21. století od světových autorů i od autorů
z české či slovenské jazykové oblasti,
zaměřuje se autor v této práci na pastoraci v České republice, resp. v realitě
její severní části. Vychází ze zažité praxe na území, kde došlo ve 20. století
k dramatickému vývoji a kde bylo původní obyvatelstvo, které zde žilo po
staletí, po skončení 2. světové války
z 90 % vysídleno do německy mluvících zemí. Nahradilo je „nové“ obyvatelstvo, které přišlo v několika vlnách
z různých míst původu. V prvních desetiletích to byli především bohatí lidé
z Čech i ze Slovenska. Někteří z nich si
přinesli zvykovou víru, ale v podmínkách tehdejšího projektu komunistického Československa, kdy byl plán na
úplnou ateizaci severních Čech, nebyla
možnost ji rozvíjet. Pozdější přistěhovalecké vlny již nebyly tak masivní, ale
začali přicházet lidé z vyšších společenských vrstev. Byli mezi nimi i katoličtí křesťané.
Biskupové a kněží působící v litoměřické diecézi, která zahrnuje severočeskou oblast, byli v padesátých letech 20.
století v období tzv. tvrdého stalinismu
pronásledováni, vězněni nebo nuceni
ke kompromisům se státní mocí, která prosazovala úplný ateismus. Tento
neustálý tlak se samozřejmě dotýkal
i laických věřících, přičemž veřejnému
šikanování či uvěznění se nevyhnuli ani
aktivní laici. V 60. letech došlo k mírnému uvolnění společenského tlaku
na církev. V sedmdesátých letech však
opět nastala tzv. normalizace po invazi
vojsk Varšavské smlouvy do Československa, i když už tlak nebyl tak úporný
jako v poválečných letech. Tato situace

trvala až do sametové revoluce v roce
1989, kdy pronásledovaná církev získala svobodu a mohla se začít rozvíjet.
Přestože základní církevní struktury,
jako jsou farnosti, přežily i během totalitního režimu, mnohé z nich zůstaly jen formálními administrativními
jednotkami. Pastorační činnost byla nesmírně obtížná a veškeré církevní aktivity byly velmi přísně sledovány státem.
Dohled nad duchovními byl vykonáván
prostřednictvím církevních tajemníků,
kteří podávali zprávy o všech pastoračních aktivitách státním orgánům.
Při sebemenším náznaku překročení
úzkého rámce možností pastorace,
daných státní správou, byl kněžím
odebrán souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Neuposlechnutí, tedy tzv.
„maření dohledu státu nad náboženskou činností“ se trestalo mnohaletým
vězením. Přes všechna tato omezení
se církvi podařilo přežít, i když to bylo
spojeno s velkými osobními oběťmi.
Po sametové revoluci nastalo období
obnovy. To také vyvolalo otázku, jak
v tomto prostředí vykonávat pastorační činnost. Přestože se touto problematikou zabývají drobné práce, autor
tohoto díla přichází se systematickou analýzou až ve druhém desetiletí
21. století. Kniha byla přeložena do
angličtiny a tak se stává i zajímavým
zdrojem překračujícím úzké rámce české jazykové oblasti.
Martin Davídek

představení knihy

Jmenuji se Marie
Antonín Randa

Na knižní trh se v předvánočním čase
dostává drobná knížka Antonína Randy s názvem „Jmenuji se Marie“. Čím
je knížka výjimečná? Komu je určena?
„Když jsme se s Toníkem domlouvali na vydání knihy, zaujalo mě, že
by mohlo vzniknout dílko, které by
oslovilo dospělé i mladší čtenáře.
Knížka má přímý, strhující děj a dokáže velmi plastickým způsobem vytvořit atmosféru, která čtenáře vtáhne
a nepustí,“ říká ředitelka nakladatel-

ství Cesta Iva Pospíšilová. Právě v jejím nakladatelství kniha vychází.
Čtenářské reakce dávají Ivě Pospíšilové
zapravdu. Jedna z prvních, kdo knížku
přečetl, byla paní Renáta z ostravsko-opavské diecéze, která se neváhala
hned po přečtení knížky podělit se svými dojmy: „Knížka je naprosto Boží, ohnivá, nádherná, dojemná, se zázračným
koncem. Nemohla jsem se od poutavě
napsaného příběhu odtrhnout, ani když
jsem potřebovala na záchod a napít se
– prostě to nešlo, ale zvládla jsem i tyto
živočišné potřeby. Jiří Strach by podle
ní měl natočit film. Díky za ni!“
A protože i další reakce jsou v podobném duchu a o knížku je velký zájem, už
teď je zřejmé, že si v nabyté konkurenci
skvělých publikací, které předvánoční
knižní trh nabízí, knížka „Jmenuji se Marie“, najde své četné čtenáře. Mimochodem, spojení Cesty 121 a nakladatelství
Cesta není jen v podobnosti názvů, ale
též v tom, že výtěžek z prodeje části
nákladu knihy půjde právě na podporu činnosti Cesty 121. Nákupem knížky
tak může čtenář udělat radost sobě, ale
i druhým, protože tím podpoří Cestu 121.
A o čem knížka vlastně je? Jde o vyprávění dívky Marie, která žije v komunistickém Československu. Zažívá přitom
situace, které jí nápadně připomínají
osudy biblické Marie. Klade si otázky, má pochybnosti, zároveň její život
běží dramatickým způsobem kupředu.
Otázka, co mají obě Marie společného,
se vine celým knižním vyprávěním.
Pro Antonína Randu jde o třetí publikaci a jeho osobitý styl psaní, který si kdysi
tolik oblíbili čtenáři editorialů v Katolickém týdeníku, na ně dává v tom nejlepším vzpomenout. Text má v sobě
laskavost, dokáže obratně pár řádky vystavět dramatičnost děje a v jiných místech se zase čtenář neubrání dojetí, které
však nedrásá, ale spíše hladí. Právě tento
styl Randova psaní je tak oblíbený a nyní
se vrací v podobě dílka, které dá čtenáři
zapomenout na starosti všedního dne
a aspoň na pár chvil ho vtáhne do pozoruhodného příběhu dívky Marie.

Knihu lze objednávat v eshopech:
www.cestabrno.cz, www.kna.cz,
www.paulinky.cz nebo v Cestě 121
na adrese: randa@cesta121.cz
či telefonicky: 736 500 704
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Biblické příběhy

Září - říjen - listopad

Příběhy apoštolského vyznání víry
Vyznání víry, „KRÉDO“, není modlitba, je to vyjádření přesvědčení, vyznání toho, co je pro mě pramenem,
strukturou a cílem života. Je to vyjádření, bytostné vyznání mého vnitřního
založení, mého zaměření ke smyslu
života, řádu mého života, především
vnitřního, ale nutně pak i vnějšího výrazu, mého životního veřejného chování. Když tedy při nedělní mši recituji
„KRÉDO“, veřejně vyznávám, veřejně
se přiznávám k určitému životnímu
stylu, k určitému řádu vnějšího jednání, k určitému vnitřnímu postoji, který
má konkrétní podobu. Tato „struktura“
života, ke které se celobytostně hlásím, není jen v mé hlavě, v mém rozumovém přesvědčení, ale ovlivňuje,
nebo lépe „pohlcuje“ a řídí celý můj
život. Je pramenem, cestou a cílem
mého života. Vyznání víry, „krédo“,
je tedy vyjádřením pravdy o mém životě. Není to jen jakási „nadstavba“
nad mým přirozeným pozemským životem. Je to otevření jádra, pramene
celého mého života. Bez této „pravdy“
přestává být můj život životem. Bez
této pravdy se můj život propadá do
temnoty absurdity, ztráty smyslu, do
smrti. „Krédo“ je tedy ústním vyznáním života, pramene, cesty, smyslu,
cíle života. A v tomto pohledu je naprosto zásadní pro můj nejen sváteční, bohoslužebný, modlitební život,
ale je naprosto zásadní též pro můj
každodenní, pracovní, odpočinkový,
zábavný, rodinný, společenský, soukromý život. Je existenciální „strukturou“, řádem mého života. Jen tím chci
vyjádřit, že vyznání víry má být pravdivým vyjádřením o pramenu, jádru
mého života, ne o mém rozumovém
přesvědčení, ačkoliv to sem též samozřejmě patří. Vydejme se nyní do
obsahového světa vyjádření „věřím
v jednoho PÁNA“.
Dosud jsme rozjímali vztah víry v Boha
Otce. Toto ponoření se do vztahu víry
v Boha Otce bylo především koncentrováno na Jeho stvořitelskou tvůrčí
moc. Nyní vstupujeme do vyjádření
vztahu víry v Boha Syna. Zde je vlastně ve slovech kréda nejbohatší soubor pojmů, které popisují, uchopují
druhou božskou osobu, Božího Syna.
Toto bohatství pojmů je proto, že
„Boží Syn“ ve svém nejen vztahovém,
ale podstatném božství je „novinkou“
pro přísně monoteistickou víru v jedi-
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Věřím v jednoho pána...
ného Boha. Bylo nutné zaměřit snahu
věřících křesťanů na pokus objasnění
osoby Ježíše Krista, bylo nutné pokusit se pochopit a následně hlásat,
kdo byl a je Ježíš Kristus. Ježíšova
otázka apoštolům: „Za koho mě pokládáte vy?“ je výzvou, která volala
po odpovědi věřících křesťanů. Prvotní církev se touto otázkou a snahou
na ni odpovědět zabývala celá 3 a půl
staletí. Tento vášnivý i bolestný zápas o pochopení osoby Ježíše Krista
byl provázen vášnivými spory, které
často přecházely v násilné, agresivní
útoky vůči jinak smýšlejícím. Svědčí
to o závažnosti tohoto hledání, svědčí
to o existenciálním nasazení prvotní
církve najít pravdivý vztah k osobě
Ježíše Krista, k osobě Božího Syna.
Vydejme se nyní do dobrodružného světa výsledků vášnivého boje
o pochopení událostí kolem života,
působení a učení Ježíše Krista. Pro
přijetí absolutního nároku poslušnosti
a odevzdanosti vůči němu bylo nutné
jasně definovat, kdo vlastně byl, kdo
vlastně je.
Jako první pojem, který popisuje,
uchopuje jeho osobu, je titul „PÁN“.

„Pán“ je v Krédu pojem, který je naplněn biblickým obsahem, nicméně toto
slovo bylo živé i v mimobiblickém světě. Pojďme k jeho kořenům. Ty budeme zkoumat v kultuře a náboženství
tzv. „Blízkého východu“, tedy ve starověké atmosféře egyptské říše, mezopotámských říší, fénické, syrské,
kanaánské kulturní a náboženské
oblasti. V této oblasti byl pojem „pán“
nerozlučně spojen s náboženským
obsahem. Pro slovo „pán“ měl semitský Blízký východ dva slovní pojmy:
„baal“ a „adón“. „Baal“ znamenalo
spíše majetkovou vládu, tedy titul vyjadřující postoj, privilegia, moc majitele. „Baal“ tedy znamená „hospodář“,
pán domu, svrchovaný správce země
a jejích obyvatel, neboť tato země
mu plně patří. Naproti tomu slovo
a titul „adón“ má o hodně vyšší významovou náplň. Zde se jedná o osobu, která nejenom vlastní zemi a její
obyvatele, ale o toho, který vládne,
vede, rozkazuje, který musí být nejen
respektován a ctěn, ale který musí být
bezpodmínečně poslouchán. Kdo jej
neposlouchá, kdo se neřídí jeho nařízeními, kdo mu nevěnuje naprostou
důvěru, kdo mu neodevzdá vládu nad

svým životem, ten nutně propadá vyloučení ze společenství, ze
země, propadá smrti. Život člověka
je jedině možný a uskutečnitelný
pod vládou tohoto pána „adóna“.
První pojem pro naše „pán“, totiž „baal“, byl ponechán v biblickém světě výlučně pro pohled
na pohanská božstva. Tak bylo
vlastně prohlášeno, že pohanská
božstva sice vlastní zemi a její
lid, ale nejsou schopna vládnout
opravdu do existenciální hloubky
nad celým životem člověka. Naopak pojem „adón“ se dobře hodil
pro popsání nároku Hospodina,
Boha Izraele, na vztah člověka
k Němu. Bůh, Hospodin, je „adón“,
Pán země, lidu, člověka, jeho nejniternějších hloubek, jeho pramenů života. Bible tak nazývá Hospodina, Jahveho, který se zjevuje
Izraelitům, který si tento národ
bere za svůj, který v tomto národě
působí a skrze jeho dějiny se zjevuje. Slovo, které opisuje osobu
tohoto Boha, je trochu upravené,
zní „Adónaj“. To v překladu znamená „naše panstvo“. Je to tedy
množné číslo, zde vyjadřuje ne
množství, ale majestát, a je přivlastňující, tedy hluboce se týká
vztahu k člověku, ke společenství
věřících. Důležité v tomto pojmu
je, co to konkrétně, prakticky znamená pro člověka, který věří v tohoto „Pána“, „Adónaje“. Vztah k tomuto božskému Pánu není věcí
„výběru“, demokratické svobody.
Vztah k tomuto „Pánu“ je nekompromisní imperativ: „Budeš sloužit, ctít, celobytostně milovat tohoto svého „Pána“. Pokud to dělat
nebudeš, propadneš smrti, budeš
zapomenut v temné, osamocené
nicotě. Tedy jinými slovy: „Pokud celou svou bytostí se všemi
konkrétními důsledky, nepřijmeš
tohoto „Pána“ za svého „Pána“,
nebudeš žít, propadneš temné,
osamocené smrti. Tento pohled
na Boha Izraele, pravého, živého, svrchovaného Boha Stvořitele
je náplní starozákonního zjevení
Boha a následně důsledků pro
praktický život člověka, který se
tomuto jedinému, živému, pravému Bohu otevírá. Ve starozákonním poselství je zdůrazněna „Pánova“ svrchovanost, moc, svatost,
blahodárné panování nade vším.
V Zákoně novém se tento pohled
posouvá na novou rovinu, která je

však samozřejmě již připravována
starým biblickým poselstvím. Slovo „Pán“ a jeho náplň již nevyjadřuje především svrchovanou, nedotknutelnou moc, ale především
lásku, všemohoucí, věčnou, životem, svobodou, radostí naplňující
lásku. Ježíš Kristus je Pán, „Adónaj“ v úžasném prolínání jeho
lidské bytosti s jeho bytostí božskou. Ježíš je „Pán“ jako nesmírně pozorný, vnímavý, soucitný,
chápající, milující člověk, Ježíš
Kristus je též v plnosti „Pán“ jako
svrchovaně mocný, vládnoucí,
bezpodmínečnou poslušnost vyžadující vládce, který „ví“. Ví, co
je pro zemi, lid, člověka dobré, ví,
jak má vypadat společenský život lidí, ví, jak má vypadat vnitřní
život každého jednotlivce, ví vše.
Toto jeho „vědění“ je jeho vládou.
Toto jeho vědění však není na
základě paragrafů a železných,
studených, „spravedlivých“ zákonů, toto jeho vědění je na základě lásky. Lásky vnímající, lásky
naslouchající, lásky přijímající,
lásky respektující, lásky sloužící… Ježíš Kristus je Pán, kterého
se nemusíme bát. Ježíš Kristus
je Pán, kterého jsme pozváni milovat, zapálit se, nadchnout se
pro něho. Ježíš Kristus je Pán,
který chce člověka blahodárně
„ovládnout“ ne „shora“, z pozice
moci, síly, nadřazenosti, ale z pozice lásky, lásky služebné, obětavé, obětující se až do krajnosti,
lásky, která „dává svůj život za
milovaného“, přičemž „milovaný“
je každý člověk bez rozdílu, bez
zásluh.
Když tedy v Krédu vyznáváme
„Věřím v jednoho PÁNA Ježíše
Krista, mějme na paměti, že toto
vyznání je vědomé, svobodné
odevzdání se do moci, vedení,
„vlastnění“ Ježíše, který pro mě
zemřel, pro mě vstal z mrtvých,
pro mě vstoupil na nebesa a zde
pro mě mi připravil domov, do něhož jsem pozván, abych v něm
bydlel věčně. Bez vztahu k němu
jako k „Pánu“ to však nejde, bez
tohoto celobytostního vztahu nic
z toho neplatí.
R.D. Mgr. Jiří Voleský
Foto: www.pixabay.com

V drobném ohlédnutí do září si nejprve připomeneme
vysvěcení několika kostelů naší diecéze. 1. září uplynulo
315 let od konsekrace barokní novostavby poutního kostela (dnes baziliky minor) Panny Marie Bolestné
v Bohosudově. 6. září 1761, tedy před 260 lety, byl slavnostně vysvěcen také kostel Nalezení sv. Kříže v Liberci, a o deset dní později - ovšem o 30 let dříve - konkrétně 16. září
1731, byl vysvěcen tehdy jezuitský kostel Zvěstování Panny
Marie v Litoměřicích. 240 let pak uplynulo 30. září od vysvěcení nového kostela sv. Vavřince v Práchni na Českolipsku.
Jednou z mnoha obětí nacistického režimu mezi kněžími
byl i litoměřický dominikán Franz Wilhelm Schlössinger.
Tento šiřitel úcty k tehdy čerstvě blahoslavené Zdislavě
z Lemberka působil většinu svého života v olomouckém
dominikánském konventu, kde vyučoval na tamním řádovém učilišti. V roce 1939 se stal převorem litoměřického
konventu, přičemž neušel pozornosti gestapa kvůli svým
mimořádným lékařským a léčitelským schopnostem.
V roce 1941 byl zatčen jako „kouzelník nebezpečný říši“
a držen ve vyšetřovací vazbě, která zanechala těžké
stopy na jeho fyzickém i psychickém zdraví. Vzhledem
k vážnému onemocnění byl z vazby záhy propuštěn, ale
na jeho následky již 3. října 1941, tedy před 80 lety, zemřel.
Mezi málo známé litoměřické biskupy patří Hugo František
Königsegg-Rottenfels, který byl do Litoměřic jmenován již
v roce 1711, ale vzhledem k tomu, že působil v církevních,
ale také světských funkcích (jako císařský vyslanec) v Porýní, zavítal do svého sídelního města pouze jednou. Jeho
slavnostní intronizace se v katedrále sv. Štěpána konala
11. října 1716, tedy před 305 lety. Po několikaměsíčním
pobytu diecézi opět opustil a vrátil se na místa svého
předchozího působení.
O necelých sto let později vedl litoměřickou diecézi
o mnoho důslednější a poctivější pastýř, pozdější pražský
arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský z Chlumčan
a Přestavlk – litoměřickým biskupem byl jmenován před
220 lety, konkrétně 16. října 1801. Stejného dne, ale
o 35 let později jeden z jeho následovníků, biskup Bartoloměj Augustin Hille, vysvětil nově postavený farní kostel
Povýšení sv. Kříže v Býčkovicích u Litoměřic. 19. října
jsme si pak mohli připomenout 375. výročí zázračného uzdravení dcery sedláka Grohmanna z Vilémova
u Velkého Šenova ve Šluknovském výběžku, jíž měl právě
uvedeného dne v roce 1646 anděl podat vodu z tamní
studánky, čímž se jí navrátil zrak. Poblíž této studánky
byl následně vystavěn kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Již 25 let uplynulo 21. října od doby, kdy byl v roce 1996
dlouholetý duchovní správce mariánského poutního místa
v Horní Polici Mons. Josef Stejskal jmenován čestným
kanovníkem litoměřické katedrální kapituly. 25. října jsme
si pak připomněli 140. výročí úmrtí třináctého litoměřického
biskupa Antona Ludwiga Frinda, který je nyní spíše znám
jako proslulý církevní historik.
Neuvěřitelných pět let pak 3. listopadu uplyne od úmrtí
litoměřického kanovníka a dlouholetého varnsdorfského
děkana Alexeje Baláže. Oproti tomu 8. listopadu si připomeneme 95 let od narození biskupa Josefa Koukla. Na
podzim roku 1931, tedy před 90 lety, byl tehdejší litoměřický kanovník a katecheta na měšťanských školách v Ústí
nad Labem Anton Alois Weber nejprve jmenován litoměřickým biskupem (22. října) a následně o měsíc později,
tedy 22. listopadu 1931, se v pražské katedrále sv. Víta
konala jeho slavnostní konsekrace. A 24. listopadu uplyne
již 70 let od jmenování dvou nových čestných kanovníků
litoměřické kapituly, jimiž se stali dnes v podstatě zapomenutí duchovní – administrátor v Rychnově u Jablonce nad
Nisou Kamil Filipec a administrátor v Letově u Podbořan
Ferdinand Kraupner.
Mgr. Martin Barus
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Uvedení nového duchovního správce
v Jablonci nad Nisou do úřadu
V neděli 5. září 2021 v 9.30 hod. uvedl
generální vikář Mons. Martin Davídek
do úřadu administrátora farnosti - děkanství Jablonec nad Nisou nového
duchovního správce R.D. Mgr. Štěpána Smolena. Při slavnostní mši svaté
v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
převzal R.D. Smolen klíče od kostela
a jednotlivé atributy svého úřadu, mezi
něž patří i místo předsedajícího při
bohoslužbě. Po skončení mše svaté se
nový duchovní správce, kterému vyprošujeme požehnání, setkal s farníky.

předtím nekompletní, doplnil a opravil
varhanář Miroslav Pošvář a v život jej
uvedl diecézní kampanolog Mgr. Radek
Rejšek. Ten také promluvil k přítomným
o pravděpodobné historii nástroje, a hlavně o jeho autorovi, pražském varhanáři
2. poloviny 19. století, Karlovi Vocelkovi.

Diecézní pouť rodin do Doksan
V sobotu 11. září 2021 se v Doksanech
konala poutní mše sv. ke cti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Hlavním
celebrantem byl P. Tomáš Mareš, SDB,
koncelebroval P. Michael Martínek,
SDB. Bohoslužbu doprovodila svým
zpěvem rodinná kapela „Šimon family
band“. Po mši sv. byla pro poutníky
připravena komentovaná prohlídka
kostela a krátké seznámení s činností
salesiánských spolupracovníků. Pro
účastníky bylo připraveno také malé
občerstvení.
Fotogalerii naleznete na str. 31.

Foto: Dominik Faustus

Účastníci Letní školy církevních dějin
navštívili litoměřického biskupa
V úterý 7. září 2021 v odpoledních
hodinách navštívili účastníci Letní
školy církevních dějin v Litoměřicích
centrum diecéze. Nejprve vyslechli
stručný výklad Mgr. Martina Baruse
v litoměřické katedrále a poté je ve své
rezidenci přivítal litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant. V krátké promluvě
na biblické téma připomněl fresku
s vyobrazením z knihy Exodus, která se
nachází v tzv. trůnním sále a poté přítomní dostali od litoměřického biskupa
hudební CD, které má na svém obalu
fotografii této fresky. V závěru návštěvy
mohli účastníci Letní školy navštívit
i prostory, kde pan biskup vykonává svůj
úřad, a kde také působil kardinál Štěpán
Trochta, který zde byl persekvován
totalitní komunistickou mocí.

Foto: Martin Davídek

V závěru návštěvy mladí historikové obdarovali biskupa Jana novými knihami,
které jsou výsledkem badatelského úsilí.

V třebívlickém kostele se po letech
rozezněl královský nástroj
V pátek 10. září 2021 se v kostele sv.
Václava v Třebívlicích uskutečnilo slavnostní odpoledne, při kterém se rozezvučely píšťaly varhan, které již dlouhá léta
nebylo slyšet. Cenný nástroj, který byl
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Slavnostní odhalení pomníku obětí
Akce Kulak a dožínková slavnost
V pátek 17. září 2021 se konalo slavnostní odhalení pomníku obětem Akce
Kulak na konci lipové aleje pod Řípem
v obci Krabčice, které uspořádala Asociace soukromého zemědělství ČR.
Kromě řady představitelů veřejného
života se odhalení pomníku obětem
násilné kolektivizace z 50. let 20. století
zúčastnil také předseda Senátu Parlamentu České Republiky Miloš Vystrčil.

názvem Cesta za píšťalami aneb „další
krok k záchraně varhan“ připraven
bohatý program. V ambitech poutní
Baziliky Panny Marie Sedmibolestné
v Krupce-Bohosudově se konal staročeský jarmark a staročeské dětské hry.
Proběhlo diecézní setkání varhaníků,
výstava mešních předmětů a ornátů
a vystoupil flétnový soubor dětí ze
ZUŠ Stanislava Šebka z Krupky. Odpoledne proběhla v bazilice výstava
originálních obrazů z dílny místních
umělců ze skupiny Artime, divadelní
představení Pověst o Panně Sabině
z Růžového Hrádku a přehlídka amatérských varhaníků. Na závěr sobotní pouti
se uskutečnil večerní slavnostní varhanní koncert Miloše Boka, který uvedli
Mgr. Jiří Breu a Lenka Doubková.
V neděli pak byl při poutní mši svaté
hlavním celebrantem generální vikář
Mons. Martin Davídek, s nímž koncelebroval bohosudovský farář R.D.
Michael-Philipp Irmer.

Slavnost posvěcení lounského
kostela sv. Mikuláše
Foto: Jiří Vopálenský

V neděli 19. září 2021 oslavila lounská
farnost Slavnost posvěcení děkanského kostela sv. Mikuláše v Lounech.
Hlavním celebrantem byl želivský
opat, Mons. Jáchym Jaroslav Šimek,
O.Praem., spolužák pana arciděkana
Wernera Horáka.
Foto: Dominik Faustus

Součástí slavnosti byla i bohoslužba,
při které generální vikář Mons. Martin
Davídek za přítomnosti roudnického duchovního správce R.D. Martina Brousila
požehnal pomník připomínající smutný
akt zvůle totalitní komunistické moci
v období stalinismu, který postihl až
4 tisíce zemědělských rodin.
Kéž se pronásledování, které prožili naši
soukromí zemědělci v období totality
neopakuje a ti, kdo dnes soukromě
hospodaří, mohou svým nástupcům
předávat to, co převzali od svých předků
s čistým svědomím, že zachovali „dědictví otců“ a podle možností je zušlechtili.

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné
v Bohosudově v roce 2021
V sobotu 18. a v neděli 19. září 2021
proběhla v Bohosudově pouť k Panně
Marii Sedmibolestné. V sobotu byl pod

Zemřel P. Vladimír Jedlička CSsR.
V úterý 5. října 2021 zemřel ve věku
89 let ve 49. roce svého kněžství
P. Vladimír Jedlička CSsR.
Kněžské svěcení přijal z rukou Štěpána
kardinála Trochty v Litoměřicích dne
24. června 1972. Po vysvěcení působil
v litoměřické diecézi: v letech 19721975 jako kaplan v Jablonném v Podještědí, dále jako administrátor v Mimoni
(1975-1986), v Bohušovicích nad Ohří
(1986-1990) a v Podbořanech (19901993). Poté jeho kroky vedly do několika klášterů redemptoristů na různých
místech ČR. Od června 2014 pobýval
na odpočinku v klášteře na Svaté Hoře.
Rozloučení s otcem Vladimírem se konalo ve středu 13. října 2021 v 15 hodin
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Svaté Hoře. Po zádušní mši svaté a obřadech byl uložen do hrobu redemptoristů
v Příbrami.

Setkání litoměřického biskupa
se starosty
Ve čtvrtek 14. října 2021 se od 10 hodin
setkal ve své rezidenci litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se starosty měst
a obcí. Přes sto představitelů místní
samosprávy, kteří se zúčastnili setkání,
v krátké promluvě litoměřický biskup
seznámil se svými spolupracovníky
a také nastínil záměr litoměřické diecéze předávat sakrální objekty do majetku
obcí, neboť tyto objekty většinou tvoří
místní dominanty a jsou nedílnou součástí našich měst a obcí. V promluvě
mj. biskup poděkoval přítomným starostkám a starostům za jejich práci
pro spoluobčany v období pandemie
a také popřál mnoho sil k práci, která
je často obtížná a nevděčná. Setkání
pak pokračovalo osobními rozhovory
a vzájemným sdílením zkušeností.

Putovní výstava o Přemyslu Otakaru II.
zavítala do Litoměřic

Litoměřický biskup oslavil v říjnu
73. narozeniny
V pátek 8. října 2021 otec biskup Jan
oslavil své 73. narozeniny.
Před 13 lety, 4. října 2008, jmenoval
papež Benedikt XVI. Jana Baxanta
sídelním biskupem litoměřické diecéze.
Biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Vlka v katedrále svatého Štěpána
v Litoměřicích 22. listopadu 2008.

14. fotbalový turnaj diecézní mládeže
V sobotu 9. října 2021 proběhl v Litoměřicích 14. ročník fotbalového turnaje
litoměřické diecéze. Po zahájení turnaje
R.D. Jiřím Smolkem požehnal generální
vikář Mons. Martin Davídek míče a provedl slavnostní výkop balónu. Fotbalový
turnaj zorganizovalo Biskupství litoměřické - Diecézní centrum pro mládež
a DCŽM Křižovatka Příchovice.
Fotogalerii naleznete na str. 31.

Foto: Dominik Faustus

Ve čtvrtek 21. října 2021 v 17 hodin byla v budově Státního archivu
v Krajské ulici v Litoměřicích zahájena putovní výstava „Přemysl Otakar II.
– král, rytíř, zakladatel“, kterou připravil
spolek „Města Otakarova, z.s.“. Během
vernisáže byly vystaveny kopie pohřebních insignií Přemysla Otakara II.
a došlo k předání ocenění městu Kolín
nad Labem za počin roku 2020 mezi
Otakarovými městy. Slavnostního
otevření výstavy se zúčastnil také probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána
v Litoměřicích prelát Mgr. Jiří Hladík. Případní zájemci mohou výstavu
navštívit do 17. prosince 2021.

Požehnání kostela sv. Jana Nepomuckého v Hřensku po opravě
V sobotu 23. října 2021 požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek po
opravě kostel sv. Jana Nepomuckého
v Hřensku. Kostel, který je v majetku
obce, byl celkově rekonstruován jak
v exteriéru, tak i v interiéru. V rámci
opravy proběhlo i obnovení původní
výmalby, byly kompletně opraveny
varhany, osvětlení kostela a interiér
byl doplněn o novou křížovou cestu. Slavnost v kostele byla zahájena
v 10 hodin, kdy starosta Hřenska JUDr.
Zdeněk Pánek přivítal ty, kteří se podíleli na rekonstrukci, řadu podnikatelů,
kteří na zmíněnou rekonstrukci přispěli
a významné hosty, mezi nimiž nechyběl
ani primátor města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc. Starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek promluvil o průběhu oprav
a předal pamětní listy těm, kteří se
o tyto opravy zasloužili. V 11 hodin proběhlo při mši svaté požehnání kostela
a obnovených varhan. S generálním
vikářem koncelebroval duchovní správce hřenské farnosti děčínský děkan
R.D. Tomáš Kuba. V závěru bohoslužby požehnal generální vikář rovněž
křížovou cestu a starosta, poté co promluvil o historii kostela, předal přítomným kněžím pamětní listy připomínací
toto znovuobnovení dominanty obce.

Žehnání zvonu sv. Václava v Rychnově
u Jablonce nad Nisou
Ve čtvrtek 28. října 2021 v 11 hodin při
mši svaté v kostele sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou požehnal
generální vikář Mons. Martin Davídek
nový zvon zasvěcený sv. Václavovi.
Více jak dvousetkilogramový zvon
odlilo Umělecké zvonařství Dytrichová v Brodku u Přerova. Mše svaté se
zúčastnili zástupci města v čele se starostou Bc. Tomášem Levinským, kteří
k události připravili bohatý doprovodný
kulturní program. Před mší svatou zahrál soubor žesťových nástrojů BRASS
Jablonec při ZUŠ. Na závěr bohoslužby za farnost poděkovala přítomným kněžím, ministrantům, varhanici
a pěveckému sboru, panu starostovi
a všem, kteří se zasloužili o nový zvon
vězeňská kaplanka Mgr. Květa Jakubalová. V závěru bohoslužby místní
duchovní správce R.D. Mgr. Štěpán
Smolen projevil přání, aby tento zvon,
zasvěcený sv. Václavovi, vždy zvonil
k míru a ke slávě Boží.

Koncert k poctě sv. Ludmily v Teplicích

V pátek 29. října 2021 se od 19 hodin
konal v koncertním sále Domu kultury v Teplicích koncert pod názvem
Nádech věčnosti - Oratorium k poctě svaté kněžny Ludmily. Jednalo se
o II. slavnostní uvedení oratoria Nádech
věčnosti teplického skladatele Jana
Zástěry, věnované oslavě 1100. jubilea
svaté Ludmily. Oratorium zaznělo v podání Severočeské filharmonie Teplice
a sólistů Národního divadla v Praze. Na
začátku koncertu pozdravil diváky také
primátor statutárního města Teplice

Bc. Hynek Hanza a o svaté Ludmile
promluvil generální vikář Mons. Martin
Davídek. Poté se již skladatel, dirigent
a sbormistr Jan Zástěra ujal svého úkolu
a svatoludmilské oratorium zaznělo.
Svatá Ludmilo, kněžno země České,
oroduj za nás.

75. narozeniny R.D. Františka Jiráska
Ve středu 3. listopadu 2021 oslavil
R.D. František Jirásek 75. narozeniny.

Foto: Dominik Faustus

Ve stejný den se v kostele sv. Františka z Assisi v Děčíně-Podmoklech
konala i slavnost 160 let od posvěcení.
Slavnostní mši svaté v 17.30 hodin,
která spojila obě významné události,
předsedal generální vikář Mons. Martin
Davídek. Koncelebranty byli, kromě
oslavence, také děčínský děkan R.D.
Tomáš Kuba a duchovní správce farnosti Benešov nad Ploučnicí jezuita P.
Mgr. Jiří Kovář. Na začátku mše svaté
byl R.D. Františkem Jiráskem odhalen
a generálním vikářem požehnán oltářní obraz sv. Františka z roku 1864,
který se po více než půl století vrátil
do podmokelského kostela. V závěru
bohoslužby poděkovali a popřáli farníci svému duchovnímu správci, který
zde působí již 31 let, mnoho Božího
požehnání a sil do dalšího působení.
K přání farního společenství se s redakcí
našeho časopisu v modlitbě připojujeme.
Svatý Františku z Assisi a všichni svatí
patronové, orodujte za otce Františka,
kéž mu Bůh dá mnoho sil i zdraví do
dalších let!

Blahopřání k 60. narozeninám
sestrám Posádovým

Blahopřejeme dvojčatům, sestrám
Aničce a Štěpánce Posádovým, které
v pondělí 8. listopadu 2021 oslavily kulaté životní jubileum. Sestry „Štěpánky“
se od roku 2004 starají o biskupskou
rezidenci a domácnost litoměřických
biskupů. Bez jejich každodenní péče
by byla služba biskupa velmi obtížná,
patří jim tedy poděkování celé diecéze.
Ať jim Pán dá všechno, co potřebují
a Panna Maria vyprosí hojné milosti.
Štěpánky děkujeme!
redakce
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Charita Lovosice
Lovosická charita oslavila 25 let od svého vzniku
Charita Lovosice byla zřízena biskupem litoměřickým v roce 1993 a až do roku 1996
byla dobrovolnou charitou. Dne 30.10.1996 došlo k registraci organizace v rejstříku
Evidovaných právnických osob Ministerstva kultury, číslo evidence: 8/1-05-728/1996.
Vernisáží výstavy fotografií s názvem „Mysli srdcem a ciť hlavou“
zahájila ve středu 13. října 2021 Charita Lovosice připomínku 25. výročí
svého působení v oblasti pomoci
lidem v tíživé sociální situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě
nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí, atd.
Akce se uskutečnila v galerii lovosického Centra kultury LOVOŠ a v jejím
úvodu moderátor akce Petr Urban
přivítal mezi vzácnými hosty mj. ředitelku Diecézní Charity Litoměřice
Růženu Kavkovou, ředitelku Charity Lovosice Mgr. Alenu Maternovou
a litoměřického biskupa Mons. Jana
Baxanta. Promluvil také autor fotografií pan George Jirasek o práci
v prostředí charitních klientů.

Rokem 2007 došlo k další významné změně,
Charita Lovosice se vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala. Reaguje na
místní potřeby a aktivně se zapojuje do regionálního dění.

Charita Česká republika
Ceny Charity České republiky za roky 2020 a 2021 byly předány
Cena Charity České republiky se udílí od roku 2008. Je poděkováním a uznáním za obětavou práci
vynikajících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity.
Mši svatou s připomínkou sv. Vincence z Pauly, zakladatele a patrona charitního díla, sloužil v úterý 19. října
2021 v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v Praze Mons. Pavel Posád,
pomocný biskup českobudějovický
a prezident Charity ČR. Z rukou ředitele Charity Lukáše Curyla při té
příležitosti převzali Cenu Charity
vybraní pracovníci, které nominovaly diecézní charity po celé republice
v letech 2020 a 2021.

Bc. Pavlína Šimková, DiS.,
vedoucí Charitní ošetřovatelské
služby Mladá Boleslav
Nastoupila do Charity
původně jako zdravotní sestra, od roku 2008
však působí jako vedoucí Charitní ošetřovatelské služby v Mladé
Boleslavi, jejíž aktivity
neustále rozšiřuje. Zastupuje Diecézní
charitu Litoměřice v celorepublikovém zdravotnickém kolegiu, je aktivní
členkou profesní odborné společnosti
Qualitas Optima 2020, zároveň byla
velkou oporou stávkové pohotovosti
zdravotních sester v celé síti Charity
České republiky. Ve volném čase se věnuje kynologii a cestování.

V roce 2020 nebylo možné kvůli
epidemiologické situaci předání cen
uspořádat. Za litoměřickou diecézi
byla letos nominována Bc. Pavlína
Šimková, DiS., vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Mladá Boleslav.
Seznam všech nominovaných pro rok
2021 je uveden na stránce charita.cz.

Foto: Martina Řehořová (Člověk a Víra)
www.charita.cz

redakce

Foto: Dominik Faustus

Charita Most
Návštěva německých
krajanů ve staré vlasti
O prvním srpnovém víkendu navštívili
členové Domovského spolku někdejšího okresu Brüx se sídlem v bavorském
univerzitním městě Erlangen svou starou vlast. Ač jsou všichni převážně seniorského věku a nuceně opustili svoji
vlast jako děti před více než sedmdesáti lety, ctí spolu s mladšími ze svých
řad, tj. potomky sudetských Němců,
své zdejší kořeny a svou vlast, kterou je jejich předkové naučili milovat.
V křesťanském duchu se dokázali přenést přes temné stránky historie v srdci Evropy a pravidelně přijíždějí, mnozí
i o berlích, aby vzpomínali na starý
Most i zaniklé okolní obce v regionu,

Na výstavě „To nejlepší ze starého Mostu“
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pečovali o hroby svých zemřelých, ale
např. navštívili i školu, do které chodili, což je v Mostě budova oblastního
muzea – původního německého gymnázia. Zde se jim dostalo přátelského
přijetí jeho ředitelem Michalem Soukupem a společně si prohlédli výstavu
„To nejlepší ze starého Mostu“.
Jejich každoroční krajanské setkání,
zahájené bohoslužbou, nese historický název „Slavnost Panny Marie
Sněžné“ (patronky města Mostu), a je
letos ještě umocněno vzpomínkou na
600 let od bitvy u Mostu. Dějiny své
domoviny znají velmi dobře, a perfektně je interpretuje předseda spolku,
rodák z Mostu Peter Wesselowsky,
povoláním učitel, ale též dlouholetý
starosta bavorského Ochsenfurtu.
Naši krajané věnovali zdejšímu muzeu podstatnou část své vzpomínkové
expozice z Erlangen nazvané „Domovské světničky“ a udržují zde kontakty
mj. s Českojiřetínským spolkem pro
rozvoj Krušnohoří a mosteckou Charitou, která i letos věnovala zajímavé
prospekty a pohlednice města členům
spolku, kteří pro svůj věk či zdravotní
stav již přijet nemohli.

Skupina u děkanského kostela

Těmito kontakty Charita přispívá k odbourávání nežádoucích bariér minulosti, vedením pozitivního dialogu ke
sjednocování Evropy a tím i k udržení
míru ve světě.
Brigita Janovská
Foto: Anette Wagner
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Karmelitánské nakladatelství • Mírové nám. 15, Litoměřice
www.kna.cz • e-shop: www.ikarmel.cz
Gedeon Goldmann

Ve stínu Všemocného
Nevšední svědectví o lidské odvaze i síle
modlitby, o lásce k životu i Boží ochraně,
zasazené do nelítostných bojů druhé světové války.
Velmi komunikativní bratr Gereon chtěl
být řeholníkem, ale za zvláštních okolností
se dostal k jednotkám SS. Zde nezapřel
svou víru a chráněn obávanou uniformou
se zapojil do distribuce protinacistických
letáků i přípravy atentátu na Hitlera. Jako
sanitář wehrmachtu prošel boji v Rusku,
Francii a Itálii – bez jediného výstřelu,
zato s řadou vyznamenání za záchranu
životů svých spolubojovníků. Papež mu
dal výjimku, aby se mohl stát knězem ještě
před studiem teologie. Své působení zahájil
v táboře uvězněných německých důstojníků, kde vládl nacistický fanatismus, korupce,
násilí a hlad. Po půlroce od jeho příchodu
byly na vánoční mši stovky vojáků…
vázaná, 328 stran, 399 Kč
Pavel Blažek

Jedno tělo

(2. vydání)
Biblické základy církevního učení o manželství, jeho vývoj napříč staletími a neměnné
principy, na kterých učení stojí.
Manželství je dnes různými faktory oslabováno a někdy i relativizováno. Přesto se
stále těší značné vážnosti a je vyhledáváno
muži i ženami, kteří v něm hledají naplnění
své odvěké touhy po lásce, partnerství,
rodině a dětech.
Knížka Jedno tělo reflektuje to, co o manželství učí katolická církev. Autor ukazuje,
na jakých biblických základech toto učení
stojí a jak se napříč staletími vyvíjí. Jako
historik se především zamýšlí nad otázkou,
co se v církevním učení ohledně manželství
v dějinách mění a proměňuje a co naopak
zůstává trvalé a neměnné.
brožovaná, 64 stran, 99 Kč

Jan Twardowski

Betlém

V knížce Betlém autor přibližuje dětem skrze
krátké příběhy tajemstvím Vánoc: Boží láska
touží po lásce lidské. I po té naší.
Vánoce jsou svátky rodiny, svátky dobrých
přání a pomoci těm, kdo mají nedostatek.
A také svátky tiché noci, v níž se nám narodil
Spasitel. Během Vánoc se učíme mít rádi
své blízké. Radujeme se z dárků, které od
druhých dostaneme i které druhým dáváme.
Je to období plné krásných symbolů a zvyků.
To hlavní je ale nemluvně v jesličkách
v Betlémě. Ježíš, Bůh a člověk. Mocný –
i když na to jako slaboučké dítě nevypadá.
Tajemstvím Vánoc je totiž to, že Boží láska
touží po lásce lidské. I po té naší.
vázaná, 104 stran, 199 Kč
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Nešpory v katedrále, Litoměřice, každou neděli od 17.00 hodin
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
Adventní koncert, Stráž pod Ralskem, 19. listopadu 2021
Kostel sv. Zikmunda, 17.00 hodin. Adventní koncert souboru Musica Bohemica pod vedením J. Krčka.
Koncert, Česká Kamenice, 19. listopadu 2021
Kostel sv. Jakuba Staršího, 18.00 hodin. Koncert na podporu domácí hospicové péče, účinkují
Kytlický chrámový sbor a Kuba Horák.
Koncert, Český Dub, 20. listopadu 2021
Kostel sv. Ducha, 17.00 hodin. Varhanní koncert, vlastní skladby a preludia v provedení Petra Tomeše Turnovského.
Koncert, Terezín, 21. listopadu 2021
Kostel Vzkříšení Páně, 16.00 hodin. Koncert balkánské a židovské hudby v podání Aidy Mujačič.
Koncert, Droužkovice, 27. listopadu 2021
Kostel sv. Mikuláše, 14.00 hodin. Účinkují děti z MŠ a pěvecký sbor Krásky.
Koncert, Postoloprty, 27. listopadu 2021
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.00 hodin. Vítání adventu 2021, účinkují Jan Vitinger trubka,
Vojtěch Novák - varhany.
Koncert, Turnov, 28. listopadu 2021
Kostel Narozené Panny Marie, 15.00 hodin. Účinkuje Martin Hybler.
Adventní koncert, Krásná Lípa, 28. listopadu 2021
Kostel sv. Máří Magdaleny, 15.30 hodin. Účinkuje orchestr skládající se ze členů Severočeské
filharmonie a Severočeského divadla opery a baletu, mluvené slovo - J. Žižková.
Koncert, Liberec, 28. listopadu 2021
Kostel sv. Antonína Velikého, 16.00 hodin. Adventní příběh, účinkují Miroslav Etzler, Gabriela
Vermelho a Otto Hejnic band.
Koncert, Liberec Rochlice, 2. prosince 2021
Kostel sv. Jana Křtitele, 18.00 hodin. Účinkuje ženský komorní sbor Cantemus.
Nikodémova noc, Raspenava, 3. prosince 2021
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv.,
tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné
požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat
odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby
se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz
Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání, Doksany, 3. prosince 2021
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Každý první pátek v měsíci se v klášterním
kostele v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. Od 19.30 hodin modlitba
růžence, ve 20.00 hodin mše svatá, poté adorace, eucharistický průvod a svátostné požehnání.
Charitativní koncert, Mcely, 4. prosince 2021
Kostel sv. Václava, 16.00 hodin. Charitativní adventní koncert, účinkují Jana Ryklová - soprán,
Zbyňka Šolcová - harfa.
Koncert, Doksy, 4. prosince 2021
Kostel sv. Bartoloměje, 17.00 hodin. Benefiční koncert, účinkují Markéta Halířová Bechyňová soprán, Pavel Hrubeš - varhany.
Koncert, Křinec, 4. prosince 2021
Kostel sv. Jiljí, 19.00 hodin. Účinkují Gospel Voices.
Koncert, Turnov, 5. prosince 2021
Kostel sv. Františka z Assisi, 15.00 hodin. Účinkuje zámecké saxofonové kvarteto.
Adventní koncert, Jetřichovice, 5. prosince 2021
Kostel sv. Jana Nepomuckého, 15.00 hodin. Varhanní koncert, účinkuje Martin Maxmilian Kaiser.
Adventní koncert, Liberec, 5. prosince 2021
Kostel sv. Antonína Velikého, 16.00 hodin. Účinkuje Luděk Vele - zpěv, Bohuslav Ledl - varhany.
Adventní koncert, Klášterec nad Ohří, 5. prosince 2021
Kostel Nejsvětější Trojice, 17.00 hodin. Účinkují Eva Mokrá - viola, Martin Matuška - varhany.
Adventní koncert, Klášterec nad Ohří, 12. prosince 2021
Kostel Nejsvětější Trojice, 17.00 hodin. Účinkuje Yolo kvartet.
Poutní mše sv. ke cti Panny Marie, Mariánské Radčice, 13. prosince 2021
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci. Pokud vychází 13. na
neděli, koná se tato bohoslužba v sobotu 12. Více o poutním místě na www.maria-ratschitz.de
Koncert, Chrastava, 15. prosince 2021
Kostel sv. Vavřince, 18.30 hodin. Vánoční koncert Báry Basikové.
(Změna programu vyhrazena)

Společenství z Křešic
u Litoměřic

spolu s místním duchovním správcem P. Jaroslavem Střížem zve
všechny, kdo chtějí adorovat a prožívat mariánsky laděný modlitební
program, na pravidelné sobotní
celonoční adorace, které se konají
každou sobotu od 19.30 hod.
do ranních hodin v křešickém
kostele sv. Matouše.
Do Křešic existuje, kromě příjezdu po silnici,
také dobré vlakové spojení.

Pozvánky
NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ PAULÍNKY
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz
Objednávky: objednavky@paulinky.cz
Jungmannovo náměstí 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757

Sophie de Mullenheim

Sestry z Naděje
Úspěšný románový cyklus známé francouzské autorky, který reflektuje otázky víry a lidskosti napříč
staletími, už potěšil nejedno dívčí srdce. Příběh
sester ze zámku Naděje nyní nabízíme v rámci
vánoční akce 3+1 za zvýhodněnou cenu. Pokud si
v našem kamenném knihkupectví nebo na našem
e-shopu zakoupíte tři díly série, dostanete čtvrtý
díl zdarma. Akce platí do konce roku 2021 nebo do
vyprodání zásob.

Maria Grace Dateno FSP

Výpravy do doby Ježíšovy
Šestidílná série o dětech, které zažívají velká
dobrodružství pokaždé, když se ocitnou v Ježíšově
době, je vhodná pro čtenáře mladšího školního
věku. Když si v rámci naší vánoční akce 5+1
zakoupíte v našem kamenném knihkupectví
nebo na e-shopu pět dílů, dostanete šestý díl
zdarma. Akce platí do konce roku 2021 nebo do
vyprodání zásob.

Francisco Fernándes-Carvajal

Rozmluvy s Bohem
Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa
- #Red Wednesday. Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené
světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci - ve společenství nebo doma.
- uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované
- nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.
- zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
- zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci
- přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
- sdílet informace na sociálních sítích s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday

Ediční řada španělského autora, čítající 11 dílů,
nabízí čtenářům způsob, jak každý den vstoupit do
modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého
a duchem té které liturgické doby. Nyní si v našem
kamenném knihkupectví nebo na našem e-shopu
můžete v rámci vánoční akce zakoupit celou sérii
s 50% slevou. Akce platí do konce roku 2021 nebo
do vyprodání zásob.

Stormie Omartianová

Vánoční zázrak
Známá americká autorka tentokrát opustila
své obvyklé téma modlitby za druhé a sepsala
dílko, v němž vypráví události Kristova narození
současným jazykem. Součástí každé kapitolky
je úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás
může provázet dobou adventní, ale nabízí se i jako
milý vánoční dárek.
váz., 128 s., 249 Kč

Sophie de Mullenheim

Přízrak z Kolosea
Nový titul z pera známé francouzské spisovatelky
přenese mladé čtenáře zpět do starověkého Říma,
kdy se kvůli pronásledování museli křesťané
skrývat v katakombách. Příběh tří kamarádů,
kteří při potyčce se zloději narazí na „přízrak“,
zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro
dobrodružství.
brož., 232 s., 259 Kč
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Diecézní pouť rodin do doksan

Pozvánky
Nově zrekonstruovaná fara
ležící v srdci Lužických hor vám nabízí
krásné ubytování v čisté přírodě.

Pojďte s námi zažít Boží klid

Fara Jítrava

11. září 2021

Foto: Jiří Vopálenský

Tel.: +420 732 716 992

Římskokatolická farnost Jítrava

14. fotbalový turnaj litoměřické diecéze

E-mail: farnostjitrava@seznam.cz
Fara Jítrava, Jítrava, čp. 98, 463 55, Rynoltice

www.farajitrava.cz

www.facebook.com/farajitrava

Výstava svatá ludmila - kněžna lidu milá
15. října 2021 – 28. února 2022 / ÚT-NE 9.00-18.00 hod.

9. října 2021

PÁLFFYOVSKÝ PALÁC, VALDŠTEJNSKÁ 14, PRAHA 1
VSTUP ZDARMA

Unikátní výstava u příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily

Sv. Ludmila je zde představena zejména prostřednictvím vybraných děl z oblasti
výtvarného umění a uměleckého řemesla, přičemž mnohé exponáty jsou vystaveny
vůbec poprvé. Stěžejní část exponátů je tvořena historickými a uměleckými díly
ze sbírek Arcibiskupství pražského, Pražského hradu, Národní galerie, Národního
muzea, Metropolitní kapituly u sv. Víta, některých farností a klášterů.
Přibližně 70 exponátů, které jsou v expozici představeny, jsou zejména archeologické nálezy z výzkumu hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Pražském hradě,
historické textilie, cenná díla ze Svatovítského pokladu, jako je kupř. unikátní busta světice ze zlaceného stříbra z 1. čtvrtiny 14. stol. nebo tzv. Svatovítský Veraikon
či středověké relikviáře.

Více na: apha.cz/vystava-sv-ludmila-1-100-let
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