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Nové internetové stránky 
české sekce Radia Vatikán 
Řím. NaNový rok 2004 zpro-

voznila česká sekce Vatikánské-
ho rozhlasu novou podobu 
svých internetových stránek. 

Na prozat ímní adrese 
rv.omadeg.cz vedle obvyklých 
aktuálních zpráv z Vatikánu a ze 
světové církve a archivu dalších 
pořadů českého vysílání RV na-
bízejí též anketu, možnost dis-
kusí k článkům, zasíláni novinek 
na e-mail či možnost lepšího 
vyhledávání. V plánuje rovněž 
zavedení on-line rozhovorů 
s významnými osobnostmi. 

Ně jaký čas budou nové 
stránky fungovat paralelně se 
starými stránkami na adrese 
http://www.radiovaticana.cz, 
než budou na tuto adresu pře-
vedeny. Záměrem celé nové 
podoby stránek RadioVatica-
na.cz je posílit interaktivitu mezi 
českou sekcí RV a posluchači, 
resp. návštěvníky webu. 

Myšlenka archivovat a zpří-
stupnit na internetu aspoň část 
pořadů z vysílání české sekce 
Vatikánského rozhlasu se zro-
dila již během Velkého jubilea 
2000. Tehdy bylo možné pře-
pis některých rozhovorů vznik-
lých během Svatého roku na-
lézt na stránkách České provin-
cie Tovaryšstva Jež íšova 
(www.jesuit.cz), j íž je české 
vysílání RV svěřeno. 

Ve druhé polovině roku 2001 
bylo ovšem rozhodnuto, že tex-
tový archiv je třeba pojmout 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2004 

mnohem velkoryseji. Tak vznik-
la současná koncepce webu 
RadioVaticana.cz, která má vý-
razně zpravodajský charakter. 
Vedle možnosti poslechnout si 
ze záznamu nejnovější vysílání 
české sekce nabízí web pravi-
delně aktualizovaný textový 
archiv jejích pořadů. Lze v něm 
nalézt zprávy z Vatikánu a ze 
světové církve, projevy Svaté-
ho otce, pravidelné homilie 
známého jezuity Tomáše kardi-
nála Spidlíka, rozhovory 
z osobnostmi, tematické vzdě-
lávací seriály, komentáře a dal-
ší publicistiku. 

Ve své prvotní podobě byly 
stránky www.radiovaticana.cz 
spuštěny 1. května 2002. Je-
jich chod využíval dvou zá-
kladních výhod: jednak tvůr-
čího potenciálu redakce čes-
kého vysílání Vatikánského 
rozhlasu , k terá posky tu j e 
všechny zveřejňované mate-
riály, a dále bezplatnosti práce 
redaktorů webu. Od jejich za-
ložení to byli především jezui-
té Jan Regner a Petr Havlíček, 
bývalí redaktoři české sekce 
RV, kteří zajišťovali chod strá-
nek během svého studia teo-
logie na Gregoriánské univer-
zitě v Římě. 

Majitelem stránek RádioVa-
ticana.cz je Česká provincie 
Tovaryšstva Ježíšova, jejich 
provoz zajišťuje česká sekce 
Radia Vatikán. 
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Stav k 21.1.2004. 
Výsledky sbírky za 
O C H M š e n o 
u Mělníka, Jestře-
bí, Nebužely, Krás-
nou Lípu, Chřib-
skou, Terezín, Lib-
lice, FCH Vratisla-
vice, O C H Frýd-
lant Libochovany, 
Chotětov, děkanát 
L i toměř ice , dě-
kanství Nový Bor, 
farnost Hrob a far-
nost J a b l o n n é 
vPodještěd í ne-
jsou dosud známy. 
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Ustanovení administrátora 
diecéze a probošta kapituly 
Dekretem č. j. arc/1/2001 ze dne 5. ledna2004jmenoval 

s okamžitou platnosti český metropolita kardinál Milo-
slav Vlk ve smyslu kán. 421, §2 Kodexu kanonického 
práva biskupa Mons. ThDr. Josefa Koukla administráto-
rem Diecéze litoměřické do doby, než se řízení diecéze 
ujme nově jmenovaný biskup. 

Administrátor diecéze jmenoval dekretem č. j. 5/04-O ze 
dne 5. ledna 2004 s okamžitou platností svým zástupcem 
probošta Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích 
a dosavadního generálního vikáře P. Karla Havelku. 

Vzpomínka na P. Pisingera 
D n e 2 7 . 1 2 . 2 0 0 3 z e m ř e l v e v ě k u 8 3 
r o k ů P. F r a n t i š e k P I S I N G E R . 

Narodil se 13. 5. 1920 v Litoradicích u Temelína, na 
kněze byl vysvěcen 22. 6. 1958 v Litoměřicích. Potom 
krátce působil při litoměřické katedrále, potom v Liberci, 
Podbořanech, byl ustanoven administrátorem v Kněži-
cích, Morech a Širokých Třebčicích, později také ve far-
nosti Libědice. V roce 1970 odešel ze zdravotních důvo-
dů z aktivní duchovní správy. Svou duši odevzdal Pánu 
v Kněžském domově sv. Václava ve Staré Boleslavi. 

Rozloučení se zemřelým proběhlo v pátek 2. 1. 2004 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 
za účasti otce biskupa Josefa a zástupu kněží a dalších 
věncích. 

Po církevních obřadech byl pochován na místním hřbi-
tově. R. I. P. 

Výročí duchovních naší diecéze 

V únoru 2004 slaví narozeniny 
2.2. JózefSzeliga 38 let 
4.2. VítAudy 28 let 
4.2. Antonín Mikel 88 let 
4.2. Stanislav Bečička 78 let 
6.2. Jan Nepomuk Jiřiště 30 let 
6.2. Miloslav Radim Jáchym OFM 77 let 
7.2. Pavel Mikeš 46 let 
8.2. Vladimír Novák 34 let 
15.2. Stanislav Weigel 77 let 
18.2. TomaszDziedzic 30 let 
20.2. Josef Rousek 59 let 
21.2. Jan Pur, trvalý jáhen 73 let 
24.2. Marcin Saj 28 let 
28.2. Josef Pavlas SDB 74 let 
28.2. Leopold Jan Dvořáček O.Melit. Mlet 

V únoru 2004 slaví výročí svěcení 
7.2. Ladislav Kubíček 37 let 

Gratulujeme vám a děkujeme vám za vaši službu. 

AČÍNÁME 

Novoroční přáni diecézi, 
aby se nám dobře žilo 

V j e d n é p r o m l u v ě z n á m é h o k a z a t e l e o t c e S i m a j -
c h l a j s e m n a l e z l t o t o h e z k é p ř á n í , n a d e p s a n é 
„ N o v o r o č n í p ř á n í n a š í f a r n í r o d i n ě , a b y s e n á m 
l é p e ž i l o " , a t a k s e o n ě j s v á m i p o d ě l í m . 

Tři věci se snaž ovládat: 
své nálady, svůj jazyk, své chování. 

Tři věci se snaž posilovat: 
svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost. 

O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé: 
o zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele. 

Třech věcí se chraň: 
tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti. 

Tři věci bys měl obdivovat: 
přírodu, děti, staré lidi. 

Tři věci bys měl rozdávat: 
almužnu chudým, útěchu trpícím a pochvalu těm, 
kdo si to zaslouží. 

Co k tomu dodat? Jen tolik, že to vám ze srdce přeju i já. 

P. Jan Chmelař 

Kamenolom 
Už jsme si zvykli na označení 

naší litoměřické diecéze „kameno-
lom Páně". Obraz s tímto názvem 
a námětem zdobí dokonce strop 
biskupské rezidence. Samotný 
výraz symbolizuje pro naše kněze 
duchovní, duševní i fyzickou ná-
mahu, jakou zde vyžaduje duchov-
ní správa, pro laiky obtíže života 
mezi drtivou většinou nevěřících. 

Jan Macek 

Omlouváme se za zpoždění této Zdislavy 
Prosíme o pochopení, že jsme pro časovou vytíženost členů re-

dakčního týmu nestihli připravit toto číslo Zdislavy včas. Díky tomuto 
zdržení se naopak podařilo do tohoto čísla zařadit výsledky Tříkrálo-
vé sbírky a reportáž z tiskové konference s novým otcem biskupem. 

Jako náhrada vyjde o prázdninách dvojčíslo. 

Toto přirovnání je pravdivé. Po-
kud však máme pocit, že jsme zde 
na galejích, není to pravda. Každá 
vznešená stavba, tedy i stavba církve, vyžaduje pro svůj růst namáhavou 
práci v kamenolomu. Právě my máme pro obtíže, které ve svém životě z víry 
zakoušíme, možnost být u zrodu duchovní síly. A abychom se navzájem 
trochu povzbudili, vzpomeňme si na poučnou anekdotu: 

Do jisté africké země přicestovali společně dva obchodníci s obuví. Po 
týdnu se sešli na místní poště a telefonovali do ústředí své firmy. První 
sděloval: „Situace zde je beznadějná. Všichni tady chodí bosi." Druhý 
hlásil: „Situace zde je výborná. Všichni tady ještě chodí bosi." Jaká je 
situace v naší diecézi? 
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Dáváme sportu smysl 
IV. ročník orelského 
halového fotbalového 
turnaje o putovní 
pohár Jednoty 
Chomutov 
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Béčka nejsou saláti! 
V sobotu 17. ledna 2004 se konal nultý roč-

ník orelského turnaje v sálové kopané o po-
hár jednoty Jablonec nad Nisou. I když se zú-
častnila pouze čtyři mužstva (Jablonec n.N. 
A a B, Loukov u Semil a Trmice), bylo možno 
vidět strhující utkání, ve kterém do konce ne-
bylo zřejmé jméno vítěze. Nakonec však přeci 
jen pohár zůstal doma. Nikoliv však u Jablon-
ce A, nýbrž u jeho mužstva B. Jako druzí se 
umístili orlové z Loukova a třetí byly Trmice. 
Jednota Jablonec nad Nisou doufá, že v příš-
tím roce přijede více mužstev, aby utkání byla 
bohatší a dobrodružnější. 

Josef Krajník 

Nahoře: boj mezi družstvem Jablonec B 
a Trmocemi v základní skupině. Dole 
nečekaný vítěz turnaje, družstvo Jablo-
nec nad Nisou B. Foto Jan Macek 

V sobotu 29.11. uspořádala Jednota Orel Cho-
mutov již 4. ročník halového fotbalového turna-
je. Za finanční podpory Ústeckého kraje se 
v Městské sportovní hale v Chomutově utkalo 
8 týmů z celého regionu. Orla zastupovala tři 
mužstva-jednoty Chomutov, Chřibská a Jablo-
nec nad Nisou. Tedy kompletní župa Trochtova 
(Chomutov a Chř ibská) a „hos té" z župy 
sv. Zdislavy. Dalšími účastníky byli zástupci 
Salesiánského střediska mládeže z Teplic, tradič-
ní sportovní rivalové chomutovské jednoty 
z Biskupského gymnázia Bohosudov, dva týmy 
z Trmic a v í t ězové p ředchoz ího ročníku 
z Jeníkova. 

Úvodní slovo pronesl chomutovský kaplan 
P. Alois Heger, který nabádal sportovce k fair 
play a vyvarování se faulů jak na hřišti, tak 
v osobním životě. Poté se strhly fotbalové bi-
tvy ve dvou skupinách a následné vyřazovací 
boje. Kromě jednoho vyhroceného utkání pro-
běhl celý turnaj v přátelské atmosféře a rozhod-
čí neměl příliš práce. 

Obhájit vítězství se podařilo týmu Santus Je-
níkov, druzí skončili nováčci turnaje, reprezen-
tanti Biskupského gymnázia Bohosudov. Třetí 
místo získal tým Olympia Trmice. Orlové sice 
zůstali pod stupni vítězů, ale svou hrou nezkla-
mali a svým přístupem dali dobrý příklad ostat-
ním účastníkům turnaje. O akci dokonce infor-
movaly chomutovské noviny CV Týden. Snad 
tento turnaj alespoň trochu pomohl k šíření orel-
ských myšlenek a ideálů v severních Čechách a 
připomněl ateistickému okolí existenci katolické 
sportovní organizace. 

Dáváme sportu smysl. Zdař Bůh! 

Lukáš Tomko, starosta jednoty Chomutov 

Župní šachový turnaj Orla župy Trochtovy 
Župní šachový turnaj Orla župy Trochtovy již počtvrté zajišťovala orelská jednota v Chřibské. 

V zasedacím sále obecního úřadu svedlo boje v devíti kolech švýcarským systémem v tempu 2x15 
minut na partii 22 šachistů různého věku i úrovně hry. Celkově se nejlépe umístili 1. Oldřich 
Štefanik a 2. Jiří Průdek se 7 a půl body, 3. Tomáš Brouček a 4. Zdeněk Starec se 6 body a 5.-7. 
Vladislav Volf, Lubomír Pavelka a Jaroslav Trávníček se 5 a půl body. V kategorii do 15 let byli 
nej lepší Martin Hrubeš se třemi a Petr Turták se dvěma body. 

Vít Jůza 

Mezi orly 
létal míček 
Orelský předsilvestrovský 

turnaj ve stolním tenise „pro 
lepší i horší hráče" se konal 
v pondělí 30.12.2003 v Lomnici 
nad Popelkou. Soutěž byla za-
h á j e n a mš í sva tou p ř ímo 
v orlovně od 9.30. Po půl jede-
nácté se pustilo do boje 25 hrá-
čů, kolem půl čtvrté odpoledne 
turnaj dokončilo desátým ko-
lem 23. Ne všichni vyhráli tur-
naj, všichni si ale zahráli a kaž-
dý vyhrál aspoň jeden zápas. 
Díky za zajištění turnaje včetně 
pohoš t ěn í pa t ř í o r lům 
z Lomnice i Sazce, z jejíhož vý-
těžku lze finančně pokrýt i ná-
klady turnaje na konci roku. 

Vyrovnaná byla kategorie 
mladších žáků (1. Tomáš Mik-
sánek, 2. Antonín Jína, oba Orel 
Loukov u Semil, 3. Stanislav 
Drahný, 4. Jiří Tichý, oba Orel 
Semily), kde o prvních třech 
místech při stejném počtu 5 vy-
hraných zápasů rozhodlo po-
mocné hodnocení - nižší věk. 

V kategorii žáků starších si 
pohár odvezl 1. Martin Bárta 
z Lomnice následován 2. Ond-
řejem Miksánkem z orelské jed-
noty v Loukově (oba 6 vítěz-
ství), s 5 vítězstvími následovali 
3. Jaroslav Tichý z Orla Semily 
a 4. Lukáš Koucký z Lomnice. 

V kategorii dospělých pak 
pořadí bylo: 1. Jiří Dědek, Lom-
nice, 10 bodů; 2. Vlastimil Hlu-
bůček, Lomnice, 9 bodů; 3. To-
máš Hlubuček , Lomnice , 
8 bodů; 4. Petr Miksánek, Orel 
Loukov, 5. Pavel Škoda, Praha, 
6 b.; 6. Petr Škoda, Praha, 7. Jo-
sef Soukal, Olešnice na Mora-
vě, 8. Bohdana Tichá, Orel Se-
mily, 9. Miloslav Miksánek, 
Loukov u Semil, 10. Stanislav 
Drahný, Orel Semily, všichni 
5 bodů; 11. Jarmila Drahná, Orel 
Semily, 4 body; 12. Tomáš 
Preisslera 13. Jan Preissler Orel 
Loukov se 3 body; 14. Markéta 
Vávrová a 15. Klára Kvičerová 
z Prahy 1 bod. 

Za orelskou župu 
svaté Zdislavy Vít Jůza. 

L 
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Devátý rok Radia Proglas 
Při p o s l e d n í cestě d o Brna j s e m se z a s t a v i l 
v R á d i u P r o g l a s a s paní Mar i í B l a ž k o v o u -
v e d o u c í vys í lání - j sem uskutečni l tento krát-
ký r o z h o v o r . 

Jaké změny přinese tento rok 
ve vysílacím schématu? 

Po osmiletém působení jsme 
samozřejmě již zvážili funkčnost 
a potřebnost našeho vysílacího 
schématu. Letos tedy nějaké vý-
raznější změny již neplánujeme. 
Pouze po skončení vzdělávací-
ho cyklu nad dokumenty 
II. vatikánského koncilu bychom 
rádi zařadili nový cyklus věno-
vaný křesťanským osobnostem 
Evropy. Bude to cyklus vytvo-
řený ve spolupráci s biskupstvím 
v Brně a předními odborníky na 
církevní dějiny. 

Jak je to s licencí na vysílač 
Ještěd, odkud je vaše rádio 
poslouchatelné v litoměřic-
ké diecézi? 

Licence je prodloužena na 
další léta.Vysílač Ještěd je již 
dnes finančně soběstačný, ač-
koliv to tak v prvních letech 
nebylo a jeho provoz byl doto-
ván z Moravy. Dnes je již situ-
ace dobrá. 

Tato zpráva jistě potěší a 
povzbudí mnohé z lidí v li-
toměřické diecézi, kteří 
vaše rádio používají jako 
mnohdy jediné liturgické 
spojení s církví, když se ne-
mohou dostat do kostelů! 

Jeden ze stěžejních úkolů Ra-
dia Proglas je poskytování spo-
lečenství těm, kteří nemohou 
pro svoje stáří nebo zdravotní 
stav být zapojeni do plného ži-
vota farnosti. Proto jsme rádi, 
když máme takových poslucha-
čů hodně a tímto je zdravíme. 

Jaký prostor mají ve vašem 
rádiu pořady z litoměřické-
ho studia Štěpán, které bylo 
nedávno zřízeno? 

Bohužel zatím nepatrnou. 
Studio se po svém nedávném 
otevření začalo teprve rozbíhat. 

Ale vzhledem k tomu, že otec 
Martin Davídek, který byl ini-
ciátorem pro založení tohoto 
studia, byl z Litoměřic náhle 
přeložen, studio Štěpán mo-
mentálně funguje jen velmi 
málo. Otec Martin je nyní fará-
řem v Děčíně, a tak je spoluprá-
ce komplikovaná a vysílání se 
nám bohužel omezilo. Zatím 
máme ze studia Štěpán jen pří-
ležitostné zpravodajské infor-
mace. Ale do budoucna také 
počítáme se studiovými pořa-
dy, které se budou v Litoměři-
cích tvořit a budou zachyco-
vat život ve vašem regionu. 

Jistě společně věříme, že 
přeložený P. Martin se po 
všech změnách opět ujme 
práce pro vaše rádio a pro 
naši diecézi a nový otec bis-
kup Pavel bude vaše rádio 
jistě podporovat 

Na to se ho určitě ještě sami 
zeptáme, až s otcem Posádem 
uděláme v dohledné době za 
naše rádio rozhovor. 

Děkuji za milé podvečerní 
přijetí ve vašem rádiu a 
v únoru nashledanou v Lito-
měřicích na svěcení našeho 
nového otce biskupa, na kte-
rém jistě vaše rádio nebude 
chybět 

P. Michal Podzimek 

E VŠECH KOUTŮ 

Výstava betlémů v Ústí nad Labem skončila 

Návštěvnost výstavy 
překonala očekávání 
Ústeckou 17. výstavu betlémů v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie (kostel se šikmou věží) navštívilo od 15. prosince do 
4. ledna 9 tisíc návštěvníků. V tomto počtu nejsou zahrnuti účast-
níci slavnostního zahájení a zakončení i další, kteří shlédli vý-
stavu po bohoslužbách. Po jejich započtení by celkový počet 
těch, co výstavu navštívili, přesáhl i s rezervou 10 tisíc. 

Výstava betlémů je nejnavštěvovanější kulturní akcí (a nejen 
kulturní) v Ústí nad Labem, navštíví ji každý desátý Ústečan. 
Přijíždějí i mimoústečtí návštěvníci, také z ciziny, hlavně 
z Německa, ale i z Francie, Itálie, Dánska, Anglie atd. 

Peníze za africký betlém na pomoc Rwandě 
Na výstavě bylo k vidění přes sto betlémů z celého světa, 

mimo jiné i tři z Afriky. Dva z toho, vyřezané v misijní stanici ve 
Rwandě, stejně jako řada drobných předmětů afrického sakrál-
ního folkloru, byly za cenu od 30 do 250 korun na prodej. Výtě-
žek z prodeje byl určen pro chudé, o které misie pečuje. Podařilo 
se prodat dost drobností, celkem za 2 700 Kč a prodej zatím 
pokračuje i po skončení výstavy, neboť přicházejí zájemci 
i v době její demontáže. Prozatím neprodané figurkové betlémy 
zůstanou zatím v Ústí nad Labem a pořadatelé výstavy se bu-
dou snažit najít zájemce. 

Chrámový betlém zůstal skrytý až do Vánoc 
Od 24. prosince byl k shlédnutí i osvětlený chrámový betlém, 

který je součástí liturgických oslav Narození Ježíše Krista. Pro-
to i jeho instalace byla až na Štědrý den a 6 ledna byl betlém 
doplněn o příjezd Tří králů. 

Na slavnostním zakončení výstavy v neděli o 16. hod. vystou-
pil Ústecký pěvecký sbor pod vedením MUDr. Ivana Brožka. 

Výstavu pořádala Římskokatolická farnost-arciděkanství Ústí 
nad Labem ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií, míst-
ní skupinou Ústí n. L za finančního přispění magistrátu města 
Ústín. L. 

Text a foto Jan Rosenauer 
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Kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří opět otevřen 
Dveře farního kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří byly zavřeny celých 38 let 

Od roku 1670, kdy tento raně ba 
rokní skvost byl podle návrhu vý 
znamného italského architekta 

Carla Luraga postaven, to bylo bezesporu 
nejdelší období. Dominantní kláš-
terní objekt bylo možno pozorovat 
jen zveněí. Jeho oprýskané zdi 
městu velkou čest nedělaly. 

Až po roce 1989 získal farní kos-
tel novou fasádu, která už z dálky 
upoutává nejen místní obyvatele, 
ale i ty, kteří naším městem projíž-
dějí. Současně byla i opravena stře-
cha, okapy a okna. 

To vše by nebylo možné bez 
dobré spolupráce města Klášterce 
se správci farností ať už to byl P. 
Josef Šprlák či P. Josef Špaček. Aby 
však mohl farní kostel sloužit své-
mu pravému poslání, to bylo cílem 
našeho současného administráto-
ra P. Rafaela Wala. 

Žalostný stav interiéru si vyžá-
dal nemalé úsilí. Opět za pomoci Městské-
ho úřadu, Ministerstva kultury, sponzorů 
a v neposlední řadě i obětavých sbírek a 
prací věřících, se P. Rafael pustil do nároč-
né elektroinstalace celého kostela. Dále 
bylo třeba opravit pod vedením památko-
vého ústavu štukové výzdoby a nástěnné 

fresky. A co hlavně: Dojem interiéru kos-
tela umocňuje nové vymalování. Za to pa-
tří všem zúčastněným uznání a poděková-
ní zajejich obětavou práci. 

Nebylo to jednoduché. Finanční nákla-
dy si prozatím vyžádaly na opravdu této 
kulturní památky částku 4. miliony korun. 

Prozatím ještě není vše hotovo. Zbývá 
dokončit restaurování tří oltářů, vzácných 
varhan a původních kostelních lavic. Vše 
je závislé na penězích. Přesto farní úřad 

v Klášterci chtěl tento 333 let starý barok-
ní skvost zprovoznit ke svému pravému 
poslání. Stalo se tak slavnostním znovu-
vysvěcením při nedělní bohoslužbě 9. lis-

topadu minulého roku. Kostel vy-
světil náš litoměřický biskup Jo-
sef Koukl. 

Mše svaté budou pravidelně 
každou neděli. Ke zhlédnutí je far-
ní kostel pro návštěvníky otevřen 
půl hodiny přede mší svatou a 
také při příležitostných koncer-
tech, které se pod záštitou města 
Klášterce budou v tomto kostele 
konat. 

Na závěr nebude od věci podě-
kovat všem sponzorům a dárcům, 
bez jejichž finančního přispění by 
nebylo možné tyto nákladné opra-
vy provést. Dík patří: Ministerstvu 
kultury ČR, Městskému úřadu 
v Klášterci nad Ohří, První kruš-
nohorské realitní kanceláři pana 

Petra Borovce, firmě ADTECH pana M. 
Šolce, Elektrárně Tušimice, Biskupství Pas-
sau, manželům Franz a Katja Raab z Pašova, 
Biskupství litoměřickému a panu Josefu 
Dzurik. 

Farní rada Klášterec nad Ohří 

Jak se opravuje kostel 
Opravený 
kostel ve 

Slatině 

Kostel se opravuje velmi 
špatně a těžko. Stačí si vzpo-
menout na stré české úsloví 
„práce jak na kostele". Když 
jsou již opravy nevyhnutelné, 
je třeba mít k takovému zásahu 
dostatek odvahy, samozřejmě 
finanční zázemí, pak je třeba 
obstarat spoustu razítek na nej-
různějších úřadech, zajist i t 
schopnou a spolehlivou firmu, 
lešení a pak pomalu, ale jistě 
mohou opravy začít. 

Takto vypadala situace, když 
bylo rozhodnuto o opravě věže 
v kostele sv. Jana Nepomucké-
ho ve Slatině pod Hazmburkem. 
Protože koste l pocház í ze 
12. století, měli své slovo také 
památkáři. Zprvu se zdálo, že 
oprava nebude nikterak nároč-
ná, ale po odstranění střešní kry-
tiny se ukázalo, v jakém hrozném 
stavu jsou nosné trámy krovu, 
které se rozpadaly přímo pod ru-
kama. Jejich zbytky stačilo pou-
ze nabrat na lopatu a naplnit jimi 
kontejnery. Další kontejneiy se 
zase plnily nepředstavitelným 
množstvím holubího trusu. 

Poklad pro pravnuky 
Přes počáteční nesnáze prá-

ce úspěšně postupovala vpřed 
a po několika měsících zbývalo 

již jenom do nejvyššího vrcho-
lu kostelní báně (makovice) 
vložit dokumenty, které by dal-
ším generacím přiblížily naši 
dobu, a také písemnosti z před-
chozích oprav z roku 1843 a 
z roku 1904. Byly pořízeny xe-
rokopie těchto listin a originá-
ly jsou uloženy v oblastním ar-
chivu v Lovosicích. Ve schrán-
ce jsou fotografie, noviny, pla-
tidla, krátká zpráva o libocho-
vické farnosti, náboženské a ci-
vilní časopisy, pamětní mince 
města Betléma z roku 2000, dva 
růžence, řada pohlednic z Li-
bochovicka a Litoměřicka. 

Když P. Szeliga udělal závě-
rečnou kontrolu a uložil schrán-
ku, s úlevou a uspokojením se 
z nejvyššího bodu věže rozhlé-
dl po své farnosti. Za dobu jeho 

působení v Libochovicích je to 
j iž třetí obdobný pohled po 
skončených opravách věže: 
v Libochovicích, Chotěšově a 
nyní ve Slatině. 

Pak již zbývalo říci jen díky 
Bohu a požádat otce biskupa, 
aby přišel sloužit děkovnou mši. 
Stalo se tak na svátek Krista 
Krále, 23. listopadu roku 2003. 



Vánoční zpívání v Ústí 
nad Labem 
Po tři adventní neděle pořádalo ústecké kulturní středisko Al-

bis Adventní zpívání 2003 na Lidickém náměstí před magistrá-
tem. Církve dostaly nabídku na hodinové vystoupení na posled-
ní neděli odpoledne. Většinu programu připravila Římskokatolic-
ká farnost. Pořad uváděl P. Miroslav Šimáček a se čtením z evan-
gelií přispěl starší sboru Církve adventistů sedmého dne Miro-
slav Franěk. 

Mládež z farnosti připravila živý příběh z Bible o narození Páně, 
zazpívaly sestry Gottfriedovy a Sbor pro duchovní hudbu pod 
uměleckým vedením Václava Urbana. Vše zakončilo společné 
zpívání koled. 

Jan Rosenauer 

Prospěšné soužití 

mše nastudova-
lo Amatérské 
pěvecké sdruže-
ní, sólisty byly 
učitelky zpěvu 
ze ZUŠ a amaté-
ři, na varhany 
doprovázela El i-
sabeth Brinds-
den z Austrálie. 

Jsme rádi, když 
liturgie je doprovázena sakrálními skladbami v provedení hudeb-
níků a zpěváků. Ale i hudebníci hledají prostory pro své účinko-
vání i provedení skladeb před veřejností. Před nějakou dobou se 
na stránkách Zdislavy vedla diskuse o koncertech v kostelech. 
V tomto příběhu je vlastně i odpověď: potřebujeme se navzájem a 
vzájemné soužití je ku prospěchu obou stran. 

Jan Rosenauer 

Kostel v Lukavci je opraven 
Svatý Štěpán se jistě zaradoval , k d y ž v den 
jeho svátku byla v diecézi jemu zasvěcené po 
d o k o n č e n ý c h o p r a v á c h z n o v u v y s v ě c e n a 
další kaple. Stalo se tak v malé obci Lukavec, 
která patří do lovosické farnosti. 

Kaple je zasvěcena sv. Pro-
kopu, byla postavena a vysvě-
cena v roce 1878, bohoslužby 
se zde konaly pravidelně, 
s poměrně malou, ale stabilní 
účastí věřících. Poprvé byla 
kaple poškozena asi před třemi 
lety zloději, kteří ukradli staro-

a koncelebrovali P. Ondřej 
a P. Antonín. Ve své promluvě 
vyzdvihl otec Karel význam pr-
vomučedníka jáhna svatého 
Štěpána. Vzpomněl i kardinála 
Štěpána Trachtu, od jehož smr-
ti uplyne již 30 roků. Na závěr 
dal radostný příslib, že ze zbyt-

bylá, historicky a umělecky 
cenná vyřezávaná vrata. K dal-
šímu rozsáhlému poškození do-
šlo při povodních v roce 2002. 

Vysvěcení vykonal generál-
ní vikář mons. Karel Havelka 

ku povodňového konta, na kte-
ré přispěli převážně věřící 
z Německa, bude možné do-
končit fasádu a kaple pak bude 
již zcela opravena. 

Milada Veselková 

Při pohledu na mladého dirigenta sboru, který vedl provedení 
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby první lednovou neděli při 
mši ve střekovském kostele Nejsvětější Trojice, jsem si vzpomněl 
na prosincový koncert studentů Gymnázia Jateční v ústeckém 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Stejný dirigent a některé stu-
dentky ve sbo-
ru. Provedení 
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Na tři krále o krok dále! Tisková konference s P. Pavlem Posádem 

N a T ř i k r á l e o k r o k d á l e , ř í k á p r a n o s t i k a . K d y ž b y l n a Š t ě d r ý 
d e n 2 0 0 3 j m e n o v á n n o v ý m b i s k u p e m o t e c P a v e l P o s á d , n e v ě -
d ě l i o n ě m m n o z í t é m ě ř n i c . N a T ř i k r á l e j s m e s e v š a k o p á r 
k r o k ů d á l v p o z n á v á n í n a š e h o n o v é h o p a s t ý ř e d o s t a l i t í m , ž e 
s e p ř e d s t a v i l n a p r v n í o f i c i á l n í t i s k o v é k o n f e r e n c i v B r n ě . A n i 
Z d i s l a v a z d e j a k o j e d i n ý z á s t u p c e m é d i í z Č e c h n e c h y b ě l a : 

Tiskovou konferenci zahájil brněn 
ský biskup Vojtěch Cikrle, který po 
děkoval otci Pavlovi za jeho půso-

bení v brněnské diecézi a přivítal ho jako 
svého spolubratra v biskupské službě. 
Zdůraznil, že jak odstupující biskup Kou-
kl, tak nastupující biskup Posád jsou oba 
původem z brněnské diecéze, takže se zde 
vytváří určitá „tradice". 

Samozřejmě nechyběla ani zmínka o tom, 
že naše diecéze je oproti ostatním krajům 
v naší zemi nejproblematičtější, statistická 
Čísla „děsivá", a že nový biskup jde do „ka-
menolomu". 

Otázky z pléna: 
J a k á je výjimečnost litoměřické die-
céze?" (jeden z novinářů) 

Pavel Posád: „Je víc než troufalé vyjad-
řovat se teď, po tak kratinké době, k lito-
měřické diecézi a nějak ji hodnotit. Jájsem 
v Litoměřicích studoval v letech 1972 až 
1977 na teologické fakultě, takže znám tro-
chu diecézi ze svých studentských let. 
Pokud se mám nějak vyjádřit k současnos-
ti, myslím, že je nyní zapotřebí velmi na-
slouchat mnoha pramenům a že diecéze je 
především jako rodina. A když se ptáme, 
kde jsou v rodinách problémy, tak mohou 
být v jakémkoliv komponentu (otec, děti, 
příbuzní...). 

Chci vidět nejenom Litoměřice jako die-
cézní město, ale diecézi jako celek, kněze i 
laiky... zkrátka všechno budu muset tepr-

ve poznat. Konkrétně je asi 
největším problémem die-
céze nadbytek kostelů a 
nedostatek kněží, ale to je 
spojeno jistě i s hlubším 
problémem nedostatku 
dětí v křesťanských rodi-
nách apod. 

„Co bude s odstupujícím 
biskupem Kouklem, kde 
bude dále působit?" (je-
den z novinářů) 

Vojtěch Cikrle vysvětlil 
princip abdikace biskupů 

v 75 letech věku a dvouleté přesluhování 
pana biskupa Koukla po dobu, kdy se hle-
dal vhodný nástupce. 

Na vlastní otázku biskup Cikrle od-
pověděl: „Pan biskup Koukl zůstane 
jako emeritní biskup na biskupství, aby 
předával své zkušenosti novému bis-
kupovi v počátcích jeho služby. V Li-
toměřicích je to už takovou tradicí. Již 
pan biskup Trochta po válce nechal 
svého předchůdce pana biskupa We-
bera dožít v biskupské rezidenci, ačko-
liv byl tehdejšími státními úřady pan 
biskup Weber jako národnostní Němec 
nechtěný. 

Svěcení nového 
biskupa naší diecéze 

Otec biskup Pavel Posád bude vy-
svěcen 28. února 2004 v 10.30 v li-
toměřické katedrále. Hlavním světite-
lem bude Miloslav kardinál Vlk, spo-
lusvětiteli arcibiskup Jan Graubner a 
biskup Josef Koukl. Očekává se znač-
ná účast věřících. 

Důležité upozornění 
Vzhledem k omezenému prostoru ka-
tedrály je pravděpodobné, že větši-
na lidí se do interiéru katedrály ne-
dostane. Proto zvolte oblečení úměr-
né konci února. Před katedrálou bude 
instalována velkoplošná televize. 

V kraji, kam nastupujete, je pohraničí, 
předpokládáte také pastoraci němec-
kého obyvatelstva a jste na tuto původ-
ně německy mluvící oblast dostatečně 
jazykově vybaven? (Marie Blažková -
Rádio Proglas) 

Pavel Posád: „Vybavenjsem málo. Budu 
muset velmi přidat ve znalosti němčiny. 
Naposled jsem se tento jazyk učil na střed-
ní škole. Věřím, že když má člověk silný 
motiv, že to bude snadnější. Slyšel jsem, že 
je tam němčina docela podmínkou." 

Proč heslo „Zajeď na hlubinu?" (Ma-
rie Blažková - Rádio Proglas) 

Řekli o P. Pavlu Posádovi 
Několik názorů z brněnské diecéze, které jsem anketně získal 
na přelomu roku 2003/2004. 

Jak vnímáte jmenování otce Pavla Posáda 
litoměřickým biskupem? 

„Je to pro naší diecézi ztráta." (žena 50 let) 
„Gratulujeme, máte nejlepšího biskupa v Čechách" (muž, 45 let) 
„Jako spirituál v olomouckém kněžském semináři se těší naší důvěře." 
(bohoslovec) 
„Má velmi legrační účes a je to bezva kněz." (žena, 30 let) 
„Je především velmi laskavým člověkem." (muž, 60 let) 
„Působil jako člověk mírný a neústupný a jako kněz 
s vhledem do Božích věcí." (žena, 50 let) 

P. Michal Podzimek 
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Pavel Posád: „Pro každého biskupa je 
heslo jakýmsi životním motem. Já jsem ne-
počítal s tím, že budu biskupem, takže jsem 
žádné heslo v šuplíku neměl a tak toto hes-
lo je spíše mé spontánní rozhodnutí. Zvo-
lil jsme ho podle koncepce současného 
papeže, který chce, aby se člověk třetího 
tisíciletí vrátil zpět ke Kristu. Tuto větu 
„Zajeď na hlubinu - Duc in altům" řekl 
Kristus učedníkům, kteří byli vyčerpáni ne-
úspěšným rybolovem. A to je situace lid-
stva v dnešní době. A do této skepse a 
beznaděje volá Ježíš tuto větu, a tak jim 
určuje nové zaměření a vlévá novou odva-
hu. Myslím si, že litoměřická diecéze může 
prožít novou výzvu právě skrze toto hes-
lo. Zvlášť pokud chápeme tuto diecézi 
dnes jako misijní a opuštěné, a ne zrovna 
kvetoucí území. Je to výzva k tomu, znovu 
se pokusit tam, kde již není lidská naděje. 
Znovu dát naději. Asi by tam člověk ani 
nešel, kdyby tuto naději neměl. 

„Mnozí naš i diecézané, kteří do vás 
vkládají obrovské naděje, chtějí vědět, 
máte-li kromě své spirituální koncep-
ce také nějaký konkrétní pastorační 
z á m ě r a j a k é máte vyhlídnuté spolu-
pracovníky?" (M. Podz imek - časopis 
Zdis lava) 

„Na to je ještě velmi brzy, budu se snažit 
objevovat každého, kdo bude ochoten 
pomoci. Konkrétně to nevím. Snažil jsme 
se za těch pár dnů naslouchat, jak jen to 

bylo možné, aleje to zatim velmi málo. Jed-
na věc je v této otázce vyhlédnout si spo-
lupracovníky a druhá, aby byli ochotni jít 
do této diecéze spolupracovat." 

Tolik tedy sestřih z tříkrálové t iskové 
konference. V příštím č ís le s pomocí 
Radia Proglas přinese Zdis lava podrob-
nější rozhovor s n a š í m novým otcem 
biskupem. 

P. Michal Podzimek 

P. Mgr. Pavel Posád se narod i l 
2 8 . 6 . 1 9 5 3 v Budkově, okr. Třebíč. Po-
křtěn byl v kostele sv. Martina v Budko-
vě 1. července téhož roku. Pochází ze 
sedmi sourozenců. Rodiče pracovali 
v zemědělství. 

Po ukončení Základní školy v Budko-
vě pokračoval ve studiu na gymnáziu 
v Moravských Budějovicích. Po maturi-
tě v roce 1972 studoval na Cyrilome-
todějské bohoslovecké fakultě v Praze, 
se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium 
obdržel v roce 1977 a 2 6 , 6 . 1 9 7 7 byl 
v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vra-
nou na kněze pro brněnskou diecézi. 

Kněžskou službu vykonával po tři roky 
jako kaplan nejdříve v Pozořicích, po-
tom v Brně-Ž idenlc ích a v Lomnic i 

ÍMAVÉ OSOBNOSTI 

Mám velikou radost 
Drazí spolubratři, drazí věřící! 

Zdravím Vás na začátku nového roku 
Páně 2004 a chci se s Vámi podělit o radost 
kterou nám přinesly letošní Vánoce. Jak 
už víte, byl právě na Štědrý den Svatým 
otcem jmenován nový sídelní biskup naší 
diecéze. Jeto P. Mgr. Pavel POSÁD, kněz 
brněnské diecéze, nyní spirituál Arcibis-
kupského kněžského semináře v Olomou-
ci. Mám z toho velikou radost. Vlastně se 
trochu opakuje historie: i j á pocházím 
z brněnské diecéze jako on, i já byl dříve 
spirituálem kněžského semináře. On půso-
bil dříve jako kaplan ve farnosti sv. Tomá-
še v Brně, kam jsem i já patřil. Loňského 
roku slavil své padesátiny. Přijmětejej, pro-
sím, s otevřenou náručí. Jistě bude vyho-
vovat i těm, které jsem já nedokázal oslo-
vit a kteří si už dávno přáli nějakého jiného 
biskupa. Vždyť nikdo se nemůže zalíbit 
všem lidem. 

Od okamžiku převzetí diecéze novým 
biskupem obracejte se, prosím, ve všech 
záležitostech výhradně na něj! Já nebu-
du ani v nejmenším zasahovat do jeho 
rozhodnutí. 

Vám i jemu vyprošuji do nového roku 
bohatství Boží milosti a ochranu naší 
Matky nebeské, stejně jako přímluvu sv. 
Pavla apoštola, křestního patrona naše-
ho nového biskupa 

u Tišnova. O d roku 1980 působil jako 
farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po 
dvou letech byl na žádost tehdejší stát-
ní správy přeložen do pohraniční far-
nosti Drnholec, okr. Břeclav. V roce 
1989 byl ustanoven duchovním správ-
cem v Třešti. 

Po pádu komunistické totality se stal 
farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech 
letech byl jmenován spirituálem olo-
mouckého Arcibiskupského kněžského 
semináře, kde působí dosud. Kromě vý-
chovy bohoslovců se věnuje trvalé for-
maci kněží a stálých jáhnů brněnské di-
ecéze. Vede duchovní cvičení laiků. Je-
denáct let byl členem kněžské rady. Je 
členem komise České biskupské kon-
ference pro kněžstvo, 

Krátký životopis nového otce biskupa 

Nový litoměřický biskup P. Pavel Posád na tiskové 
konferenci 6. ledna v Brně. Foto P. Michal Podzimek 
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Pochod pro život 

H n u t í P r o ž i v o t Č R s r d e č n ě z v e n a j i ž t r a d i č -
ní P o c h o d p r o ž i v o t , k t e r ý se l e t o s u s k u t e č -
ní v s o b o t u 2 7 . b ř e z n a 2 0 0 4 v P r a z e . 

Pochod pro život je jednou z příležitostí, jak dát současné 
společnosti najevo, že kultura životaje jedinou možnou budouc-
ností pro naši civilizaci. 

Program bude obdobný jako v minulých letech: ve 13 hodin 
bude slavena mše svatá v chrámu Matky Boží před Týnem na 
Staroměstském náměstí a po jejím závěru vyjdou účastníci po 
pěší zóně směrem k soše sv. Václava na Václavském náměstí, kde 
bude krátký program. Plánovaný konec přibližně v 16 hodin. 

Pro zájemce z řad účastníků Pochodu pro život je v dopoled-
ních hodinách umožněna prohlídka Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Na prohlídku je však nutné se vzhledem k bezpeč-
nostním podmínkám předem ohlásit na adrese Hnutí pro život 
nejpozději do 19. března 2004. 

Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64,152 00 Praha 5 
mobil: 603 976231, e-mail: info@prolife.cz. http://prolife.cz 

Europe for family 
Evropa pro rodinu Praha - Brusel 9. 9. 2004 

Orel jednota Chomutov a Prolife zvou všechny zájemce na 
společensko-sportovně-demonstrativní akci při příležitosti 10. 
výročí vyhlášení Roku rodiny 

Jedná se o několikadenní prázdninové cyklistické putování 
po České republice, Německu a Belgii s mladými ze všech zemí 
Evropy. Akce má být velkou manifestaci postoje katolické mlá-
deže a jejích příznivců ve městě, kde sídlí důležité instituce Ev-
ropské unie, v Bruselu. 

Cílem této akce je ukázat celé Evropě, že osud našeho konti-
nentu není nám, mladým, lhostejný, a že považujeme instituci 
rodiny za úhelný kámen společnosti. 

Celý projekt je již naplánován do velkých detailů. Jeho cílem 
je, aby se v hlavním městě Belgie sjelo 9. září 2004 co nejvíce 
mladých, kteří by už jen svou přítomností dali najevo svůj po-
stoj k instituci rodiny. Organizátoři jsou si vědomi, že není pro 
všechny zájemce schůdné obětovat finance a čas na celou tra-
su (Praha - Brusel cca 1000 km). Budou velmi vděční za účast 
třeba jen na jednodenní etapě. 

Odjezd z Prahy v úterý 24. srpna 2004 

Bližší informace lze získat na tel. čísle 777 345 815, e-mailu 
sobanj@psp.cz nebo poštovní adrese Na Dlouhých 810, Uher-
ský Brod 688 01 

Myslím, že celá akce může přispět k uvědomění si tradičních 
hodnot lidského pozemského putování. Přinese jistě spoustu 
sportovního vyžití, ale i vyžití společenského, neboť kdy jindy 
budeme mít příležitost podělit se o své zkušenosti s vrstevníky 
z tolika zemí současně?! 

S orelským pozdravem Zdař Bůh 
Jan Šobáň, starosta Trochtovy župy 

Kurs výchovy rodičovství 
se zaměřením na přirozené plánování rodičovství 

Je určen pro ty, kdo 
- chtějí se dobře se naučit 

metodu přirozeného pláno-
vání rodičovství 

- chtějí pomáhat druhým a 
naučit je tento způsob plá-
nování rodičovství 

- pracují s mládeží a se snou-
benci 

Kurz probíhá s využitím ma-
teriálů vypracovaných kolekti-
vem psychologů, pedagogů a 
lékařů, i gynekologů německé 
Pracovní skupiny přirozeného 
plánování rodičovství a ra-
kouským Institut fur Ehe und 
Familie. Vedoucí kurzu je br-
něnská gynekoložka MUDr. 
Ludmila Lázničková. 

Kurz představuje na sebe 
navazující setkání, která jsou 
rozdělena na základní a instruk-
torskou část. 
Místo konání: 

Základní část Kurzu pro-
běhne ve Vratislavicích u Li-
berce o víkendech v pátek od 
17 do 20 hodin, v sobotu od 9 
do 16.30 hodin v termínech: 

27.-28. února 
19.-20. března 
23.-24. dubna 
Ubytování pro potřebné 

bude zajištěno po předchozí 
domluvě. 

V rámci základní části kurzu 
se naučíte: 
- Základní principy přirozené-

ho plánování rodičovství 
(PPR) s důrazem na sympto-

termální metodu vypracova-
nou německou Pracovní 
skupinou PPR. 

- Použití přirozeného pláno-
vání rodičovství ve zvlášt-
ních situacích, jako je obdo-
bí nemoci, směnný provoz, 
období kojení, jaká jsou pra-
vidla přirozeného plánová-
ní rodičovství po vysazení 
hormonální antikoncepce. 

- Jak může přirozené plánová-
ní rodičovství napomoci při 
objasnění příčin dosavadní 
neplodnosti. 

- Základní informace o ostat-
ních způsobech regulace 
porodnosti. 

Po absolvování základní čás-
ti kurzu je možné složit zkouš-
ku z teoretických znalostí. Po 
složení této zkoušky mohou 
pokračovat v instruktorské 
části se závěrečnou zkouškou 
inst ruktora PPR. Úspěšné 
ukončení instruktorské části 
opravňuje absolventy k půso-
bení jako instruktor přirozené-
ho plánování rodičovství. 
Příspěvek na základní část 
kurzu včetně základního výu-
kového materiálu: 
manželé, snoubenci 700 Kč 
jednotlivec 400 Kč 
Další informace: 
CENAP - Centrum naděje 
a pomoci, 
Hybešova40,602 00 Brno, 
Tel. 543254891,543331470-2, 
e-mail: cenap@volny.cz 

Nabídka zajímavé historické 
publikace 
Regionální muzeum Mělník, Náměstí Míru 54, 276 01 

bude nabízet od ledna 2004 za cenu cca 1 5 0 Kč pu-
blikaci o historických epitafech a náhrobcích na 
Mělnicku, která bude obsahovat rovněž stručnou historii 
kostelů a biogramy pohřbených osob. Případní zájemci 
o tuto publikaci se mohou obrátit na výše uvedenou ad-
resu nebo nae-mailovou adresu kilian_j@volny.cz a te-
lefon 6 0 7 733 307. 

mailto:info@prolife.cz
http://prolife.cz
mailto:sobanj@psp.cz
mailto:cenap@volny.cz
mailto:kilian_j@volny.cz
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Mikulášská ve Vratislavicích 

Je sobota 6. 12. 2 0 0 3 a jako každý rok se odpoledne schází-
me v Domově důchodců. Tu a tam prosvitne skrz mraky i slu-
níčko, ale venku hrozně fouká. Komu by se do té zimy chtělo? 

hrozně rád, že jsme přišli. Někteří by nás 
nejraději ani nepustili pryč. Tak už to bývá, 
pokaždé to má své kouzlo... 

...a pro juniory 
Po mši svaté se společně vydáváme 

zpátky do farního sálu a začíná zábava. 
Protože některým už od oběda pěkně vy-
hládlo, nechybí k zakousnutí ani výborná 
buchta a na žíznivé a promrzlé tu čeká teplý 
čaj. Pár her a přichází dlouho očekávaný 
Mikuláš-a dneska mu samozřejmě nesmí 
chybět ani čert. 

„Tak co nám zazpíváš? Nebo bys radši 
nějakou záludnou otázku?" Děti už dnes-
ka nejsou to, co bývaly, tak proto ty otáz-
ky. Někdo ale přeci jen raději zazpívá, aby 
dostal balíček plný dobrot, protože otázky 
jsou opravdu těžké. 

Dárečky jsou rozdány a Mikuláš může 
odejít. Pro děti tím všechno končí, jenže 

Mikuláš pro seniory... pro Mikuláše teprve všechno začíná. Zítra 
totiž přijdou malé předškolní děti se svými 

Přesto za chvilku vycházíme rozděleni rodiči a je potřeba ještě docvičit dětmi ob-
do dvou početných skupinek obcházet jed- líbenou pohádku, 
notlivé pokoje. První vždycky čertíci (a že p 0 krátké noci a ospalém dopoledni se 
jim to letos opravdu šlo), pak Mikuláš a blíží třetí hodina a děti s rodiči se pomalu 
potom andílci s dárečky, tentokrát se žlu-
to-červenými krabičkami plnými čerstvé-
ho cukroví, které děti již týden dopředu 
společně se sestrou Evelýnou napekly. Na 
závěr vždycky nějaká ta písnička, a do toho 
přání pěkných Vánoc a hodně zdraví. Ač-
koliv by se to na první pohled zdálo jako 
jakási zaběhlá rutina, vždycky je to úplně 
jiné a krásné. S někým prohodíte pár sloví-
ček, někdo raději dělá, že spí, ajiný je zas 

Z KUSTE BYT MLADÍ 

začínají scházet. Po pár písničkách zaznívá 
gong a pohádka může začít. A jaká to bude 
letos? O princi Bajajovi. V hlavních rolích 
princ Bajaja - Vojta Pavlík a princezna Mar-
ké tka- Markéta Hájková. Jestli se pohád-

ka líbila nebo ne, to musí posoudit diváci, 
ale podle ohlasů usuzuji, že ano. 

Ani dnes nechybí v sále Mikuláš, teď 
však bez čerta, protože malé děti přece ještě 
tolik nezlobí. A protože měl Mikuláš na po-
moc ještě dva krásné andílky, dárečky byly 
rozdané hned, i přestože dětí byl plný sál. 

Ještě uklidit po pohádce a konečně je 
klid, i když ne na dlouho. Na čtvrtou neděli 
adventní jsme s naší pohádkou navštívili 
ještě ruprechtickou farnost, kde se nám 
povedla snad ještě lip. 

Díky všem, kdo mikulášské připravili, kdo 
pohádku zahráli i každému kdo přišel! 

Petr Mach 

Povzbuzení a potěšení od českolipských dětí 
Hodiny náboženství na českolipské faře 

navštěvuje množství dětí, které se tak se-
znamují s Písmem svatým. 

V uplynulém vánočním čase připravily 
děti pod vedením paní katechetky Hany 
Šmejdové pásmo koled a písní pro přítom-

né věřící. Kostel sv. Marie Magdaleny byl 
plný očekávání, až děti předvedou pás-
mo „Pastýř", ze kterého vám přinášíme 
tyto dvě fotografie. 

Jana Juhaňáková, Česká Lípa 
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Diecézní centrum pro mládež (DCM) Animované Vánoce 
Připravované akce pro mládež 

ROK 2004 

Březen 
12. -14.3. na faře v Mělníce 
VÍKENDOVKA PRO MLÁDEŽ 
Téma: Komunikace ve skupině 
Host: Mgr. Jan Čapek 
Bližší informace: na DCM. 

26.-28.3. 2003 
REKOLEKCE „na poušti" v tichu a mod-
litbě - postní duchovní obnova pro mlá-
dež. Získat bližší informace a přihlásit se 
můžeš na DCM. Místo konání a program 
bude ještě upřesněno. Zájemci se mohou 
hlásit do 15. 2. 2004. 

Duben 
2.4. - 3.4. v Litoměřicích 
29. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
V tento den Svatý otec myslí na mladé ce-
lého světa, kteří se shromažďují v diecézích 
na celém světě se svými biskupy. 

DCM, Komenského 4, 
412 82 Litoměřice 
Telefon: 416 738 065 
Mobil: 603 452 001 
daniela.dcm@tiscali.cz 
www.litomerice.signaly.cz 

Květen 

„Chceme vidět Krista." (lan 12, 21) 

Únor 
13. -15.2. na faře v Mělníku 
KURS ANIMÁTORŮ - 3. setkání 
Hlavní téma: Povolání k manželství 
Kurs je možností duchovně načerpat, za-
žít společenství vrstevníků, je nabídkou 
a pomocí, jak se naučit „oživovat" sebe 
i druhé, jak „oživovat" spolčo mladých 
nebo dělat něco ve farnosti a pro církev. 
Do kursu se můžete kdykoli připojit, zá-
jemci se mohou hlásit na Diecézním cen-
tru pro mládež. Do kursu se můžete kdy-
koli připojit, zájemci se mohou hlásit na 
Diecézním centru pro mládež. 
Další termíny kurzů: 16. - 18. 4. (hlavní 
téma: Povolání k evangelizaci), 11.-13.6. 
(hlavní téma: Povolání ke službě-přijede 
mezi nás otec biskup Josef Koukl) 

21.5.- 23.5. 2004 
EVROPSKÁ POUT do Mariazell 
Nejedná se o setkání mládeže, ale o klasic-
kou pouť lidí všech generací. 
Předběžný program: 
Pátek večer-20.00 - úvod, celonoční bdění 
Sobota dopoledne - pouť národů - účast-
ní sejí prezidenti, poslanci..., mše svatá 
Sobota odpoledne - nabídkový program 
pro mládež, „škola národů" (prezentace) 
Neděle - závěrečná mše pro mládež 
Finanční příspěvek: 200 Kč + doprava + 
pojištění. Přihlášky do konce března. 

Srpen 

Rok 2005 
„Přišli se mu poklonit" (Mt 2,2) 

15. - 21.8. v Kolíně nad Rýnem: 
20. CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
se Svatým otcem 

Postní setkání 
v Arcibiskupském 
semináři v Praze 
V budově Arcibiskupského semináře se 

uskuteční ve dnech 5.-7. března 2004 Post-
ní setkání pro mladé muže od 15 let, kteří 
chtějí poznávat Boží vůli pro svoji životní 
cestu a přemýšlejí o svém povolání. Sou-
částí programu tohoto setkání, na kterém 
se z větší části podílejí samotní bohoslov-
ci, jsou meditace i setkání ve skupinách, 
liturgie i sport. Je možné si vzít ministrant-
ské i sportovní oblečení. 

Účast je třeba nahlásit do 29. února 2004 
na adresu: ArcS, Thákurova 3,160 00 Pra-
ha 6, tel: 220 181 599 (404), e-mail: ar-
cs.vicerektor@arcs.cuni.cz Více informa-
cí o semináři včetně programu obnovy 
najdete na www.arcs.cuni.cz Začátek se-
tkání je v pátek v 18 hodin, oficiální pro-
gram končí nedělním obědem. 

9.-14.8. 
4. diecézní pěší pouť mládeže 
Nejen za nová kněžská a řeholní povolání 
pro naši diecézi... tentokráte z Litoměřic 
do Liběšic u Žatce 

Mnozí si jistě vzpomínáte na skupinku 
mladých, kteří v Mladé Boleslavi hosto-
vali ještě před diecézním setkáním. Tento-
kráte ale animátoři museli za svými kolegy 
trochu dál - až do Mostu. 

Výjezd se opravdu vyplatil, nejen pro-
to, že jsme se mohli vidět se zdejším kně-
zem-Boleslavákem Petrem Fadrhoncem. 

Již v pátek večer po společném jídle byl 
připraven zajímavý program. Shrnuli jsme 
na papír svá očekávání a poté se zapo-
slouchali do vyprávění řeholnic - malých 
sester Ježíšových, vzniklých na počátku 
20. století. 

Jedná se o řád sester zapojených do běž-
ného občanského života - civilní povolá-
ní spojené se službou bližním. Na starosti 
mají také muslimský svět, svými výprava-
mi do těchto zemí mají za úkol příkladným 
životem přibližovat Ježíše Krista i zde (ne 
však násilně obracet). 

Sestry pro nás připravily nádhernou 
adoraci se zpěvem a úryvky z Bible. Celý 
večer nás provázela soška Jezulátka, 
abychom si připomněli brzké Vánoce a 
podobu, ve které k nám náš Spasitel při-
šel jako dítě. 

Dopolední sobotní program pokračoval 
v tématu víkendu - povolání k zasvěce-
nému životu, o kterém nám něco řekli ot-

j cové Petr a Stanislav (salesián z Teplic). 
Mluvili o tom, jak je Bůh konkrétně oslo-
vil (promlouvá ke každému, jen se naučit 
mu v modlitbě a Písmu naslouchat). 

Stejně jako včera byl prostor i pro dota-
zy a odbitím poledne začala v místním kos-
tele mše svatá. Po obědě byl volný pro-
gram. Jelikož nám počasí příliš nepřálo, 
mnoho lidiček zvolilo ping-pong, někteří 
vyrazili za nákupy (a evangelizací) do Tes-
ca, či na procházku po nevšedním městě 
(k vidění byl i přemístěný kostel). 

Před večeří (popraskané párečky alias 
vánoční rybičky, pěkně vykostěné) jsme 
stihli několik her. A po večeři Ježíšek. Za 
zpěvu koled jsme si rozdali, co nám tam 
zanechal a zakončili přípitkem s přáním 
všeho dobrého do nového roku. 

V neděli jsme měli možnost poznat far-
níky při mši svaté (P. Rudolf Řepka 
z Bohosudova kázal o nákupech v hyper-
marketech, Božích to darech) i proslulou 
hospodu U Švejka, kde jsme chutným 
obědem setkání zakončili. S Mostem jsme 
se rozloučili pohledem na něj od hradu 
Hněvína. Tak drazí animátoři, letos nashle-
danou! 

mailto:daniela.dcm@tiscali.cz
http://www.litomerice.signaly.cz
mailto:cs.vicerektor@arcs.cuni.cz
http://www.arcs.cuni.cz
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D i e c é z n í centrum pro rod inu B i s k u p s t v í 
l i toměřického, Centrum pro rodinu Liberec Katechetické centrum 
Manželská setkání 
Litomyšl 4.7.-11.7.2004 

Náplní kursu jsou 
přednášky týkající se 
vzájemných vztahů muže 
a ženy v manželství do-
plněné o skupinovou 
práci. Ve skupinkách ně-
kolika párů se společně 
zamýšlíme nad obsahem 
přednášek a poznatky 
se snažíme promítnout 
do naší současné život-
ní situace. Vzájemně se 
obohacujeme o zkuše-
nosti, sdílíme se s ostat-
ními o úspěchy a neú-
spěchy a tímto způso-
bem si pomáháme řešit 

své konkrétní problémy. To vše v duchu modlitby a důvěry 
v Boží přítomnost a milost. 

Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Pri-
ority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a že-
nou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování 
pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí 
manželské páry, které pomocí příkladů z vlastního života demon-
strují, jak využít daných možností v praxi. 

Vzhledem k ucelenosti programu není vhodné dle zkušenosti 
absolvovat jen část kursu. 

Je dobré věnovat během kursu co nejvíce času především své-
mu partnerovi, a proto Vám doporučujeme omezit počet dětí, 
které s Vámi pojedou. 

Ceny Základní Dobrovolné 

V sobotu 20. března 2004 (tento termín platí!) se v Litoměřicích 
uskuteční diecézní setkání katechetů. Celý program proběhne 
v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Program 
setkání je tentokrát zaměřen psychologicko-pedagogicky, což jis-
tě ocení všichni učící kněží i katecheté, ale můžete pozvat i věřící 
pedagogy z vašich farností. Všichni jste srdečně zváni: 

Změna termínů vzdělávacího 
kursu ve víře 

Vzhledem k biskupskému svěcení nového litoměřického biskupa 
P. Pavla Posáda dne 28.2.2004 dochází ke změně termínů výuky 
Vzdělávacího kurzu ve víře pro dospělé. 

Rozvrh do zakončení kurzu bude tedy vypadat takto: 

7.2. Spirituální teologie I. (P. Mgr. Vilém M. Štěpán, O. Praem) 
14.2. Pedagogika (R.D. ThDr. Vojtěch Eliáš) 
13.3. Biblistika I. (R.D. ThLic. Jiří Voleský) 
20.3. Psychologie (Prof. Vladimír Smékal) 
24.4. Biblistika II. (R.D. ThLic. Jiří Voleský) 
29. 5. Spirituální teologie I. (P. Mgr. Vilém M. Štěpán, O.Praem) 

Katechetika (Mgr. Irena Duchoňová) 
12.6. Předání osvědčení 

Pokud byste měli zájem zúčastnit se, budete vítáni. 

Mgr. Irena Duchoňová, KC Litoměřice 

Změna termínu setkání katechetů 
Konání diecézního setkání katechetů v sobotu 

28. února 2004 v Litoměřicích se ruší! Důvodem 
je, že se tento termín kryje s datem biskupského svěcení. 

Diecézní setkání katechetů 

Dospělý 
Dítě 0 - 3 r. 
Dítě 3 - 1 2 r. 
Dítě od 13 r. 

2 500 Kč/týden 
500 Kč/týden 

1 700 Kč/týden 
1 900 Kč/týden 

3 000 Kč/týden 
1 000 Kč/týden * 
2 000 Kč/týden 
2 000 Kč/týden 

* bez stravy a s dovezenou vlastní postýlkou 

S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kursu není neomezená 
(35 párů). Pokud obdržíme vaši přihlášku po naplnění kursu, 
budete informováni a evidováni jako náhradníci. 

Přihlaste se, prosím, v zájmu hladké organizace co nejdříve. 

Kontaktní adresa, přihlášky a informace: 
Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 
41741 Krupka 3 
tel.: 417 852 315, 
mobil Iva: 606 501 897 
e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz 

Těšíme se na setkání s Vámi na letním kursu. 
Za Centrum pro rodinu Liberec František a lva Růžičkovi 

Program: 
8.00 Prezentace, možnost nákupu pomůcek 
9.00 Mše svatá sloužená otcem biskupem 
1 0 . 1 5 PŘEDNÁŠKA: DĚTI s VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY A CESTY 

ŘEŠENÍ - PROF. VLADIMÍR SMÉKAL 

12.00 Anděl Páně 
12.15 Oběd a čas na kávu a osobní rozhovory 
13.30 Dotazy na přednášejícího 
16.00 Závěr setkání 

Pro ty z vás, kteří by měli problém s cestováním do Litoměřic či 
zpět domů, nabízíme možnost přespání v DDKT. 

Pokud budete chtít, vezměte své děti s sebou, bude pro ně při-
praven celodenní program a samozřejmě i dozor. 

Protože bude pro všechny účastníky na setkání připraven oběd, 
prosím, abyste se nejpozději do 15.3.2004 zaslali přihlásili na adre-
su: Katechetické centrum, Komenského 4, 412 01 Litoměřice, 
případně tak učinili telefonicky na čísle 416 73 80 72 či mailem: 
katech.centr.ltm@c-mail.cz 

Mgr. Irena Duchoňová, KC Litoměřice 

mailto:frantisek.ruzicka@mukrupka.cz
mailto:katech.centr.ltm@c-mail.cz
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Přečtěte si 

Márai, Sándor: Zpověď, Academia 
2003,179 Kč 

V listopadovém čísle Zdislavy jsme 
psali o autorově románu Svíce dohoří-
vají a nyní máme před sebou jeho další 
knihu z r. 1940, v níž zachycuje měšťan-
ské prostředí Košic, kde autor vyrůstal a 
kde prožíval svoje dětství a mládí. 
Schiitte, Heinz: Ekumenický katechis-
mus ll,Vyšehrad 2003,238 Kč 

V tomto druhém díle své ekumenické 
trilogie se autor zabývá systematicky na-
ukou o církvi - eklesiologií; proto se ten-
to díl také nazývá Církev všech křesťa-
nů. V podtextu jednotlivých kapitol při-
pomíná, že jednota křesťanů v Kristu a 
jejich rozdělenost v církvích navzájem 
odcizených a mezi sebou velmi často ne-
komunikujících je stav, k němuž by křes-
ťané měli přistupovat s pokáním, proto-
že nic tolik neubírá na věrohodnosti Kris-
tovu evangeliu jako rozdělené křesťan-
ství. 
Beránek, Josef: Jan Sokol-Nebát se a 
nekrást. Portál 2003,199 Kč 

Životní příběh zlatnického učně, který 
se stal un iverz i tn ím p ro fe so rem. 
V autobiografickém rozhovoru se kromě 
osobních vzpomínek na minulá desítiletí 
a jejich aktéry zamýšlí nad vztahem mezi 
byznysem, morálkou a právem, nad rolí 
náboženství a kultury ve společnosti a 
také nad budoucností Evropy a rolí Čes-
ké republiky v ní. 
Volencová, DagmarJaromír Štětina-
Život v epicentru. Portál 2003, 
215 Kč 

Jméno Jaromíra Štětiny je obvykle spo-
jováno s válečnou žurnalistikou. Knížka 
není jen o reportérovi Štětinoví, je sou-
časně i životním příběhem, členěným do 
kapitol odpovídajícím jednomu dni a zá-
roveň symbolicky znázorňující lidský ži-
vot. 
Douglas, Lloyd C : Roucho, Karmel 
2003, 295 Kč 

Román se odehrává v době císařů Ti-
beria a Caliguly v polovině 1. století po 

Karmelitánské knihkupectví 
(Knihkupectví Jonáš) 
Mírové náměstí 15 
41 2 01 Litoměřice 
Tel./fax: 416 732 458 

Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu řím-
ského patricia Marcella. Ten byl velitelem 
setniny, která ukřižovala Ježíše Krista, a 
on se stal vlastníkem Kristova roucha. 
Ukázalo se brzo, že na toho, kdo se do-
tkne roucha či se do něj obleče, mocně 
působí. Roucho začíná zasahovat do Mar-
cellova života, až ho úplně dramaticky 
změní. 
Ferrariová, Curzia: Černý lytíř, Karmel 
2003, 219 Kč 

Sv. Ignác se obdivuhodně zapsal do dě-
jin katolické církve i celé Evropy. Ve své 
knize autorka nabízí nejen osobitý vhled 
do Ignácovy duše, ale j eho dílo líčí 
v širších dějinných souvislostech. 
Lonsdale, David: Oči k vidění, uši 
k slyšení, Karmel 2003, 219 Kč 

Kniha má podtitul Úvod do ignacián-
ské spirituality a je prvním svazkem edice 
Dějiny křesťanských spiritualit. 
Short, William J.: Chudoba a radost, 
Karmel 2003,139 Kč 

Další svazek nové edice, věnovaný ten-
tokráte františkánské tradici. 
Hamant, Yves: Alexandr Meň, Karmel 
2003,159 Kč 

Před Vánocemi vysílala stanice Vltava 
na pokračování pořad o charismatickém 
pravoslavném knězi otci Alexandru Me-
ňovi. Ten byl nalezen zabit sekerou 
9.9.1990 poblíž Moskvy. Je to vražda silně 
připomínající vraždu otce Jerzyho Popie-
luszka o několik let dříve v Polsku. 
Journet, Charles: Jako ohnivý šíp, Kar-
mel 2003, 139 Kč 

Svazek úvah, rad, zamyšlení a snad 
i modliteb a chval kardinála Journeta, vy-
braných z 1500 dopisů, jimiž v letech 1936 
až 1975 odpovídal kardinál těm, kdo se na 
něho obraceli. Téměř celý svůj život pro-
žil ve velkém semináři jako profesor dog-
matiky. 
Doležal, Miloš: Cesty Božím (ne)časem, 
Karmel 2003, 179 Kč 

Výbor z řady rozhovorů - setkání 
s osobnostmi české kultury a vědy počí-
naje Marií Zahradníčkovou a konče An-
tonínem Bradnou. 
Feehan, James A.: Na straně andělů, 
Karmel 2003, 119 Kč 

Tyto texty mohou posloužit jako možný 
podnět pro kněze k promluvě na různá té-
mata a můžou rovněž pomoci katechetům 
i rodičům. 

-mela-

Pro vzdělání 
TEST NÁBOŽENSKÝCH ZNALOSTÍ: 

CÍRKEVNÍ POJMY 
z německého originálu Quiz-Spiel Kirche 

přeložila Mgr. Irena Duchoňová, kateche-
tické centrum v Litoměřicích 

1. Kterým znamením začínají 
katolické bohoslužby? 

a. Znamením kříže 
b. Pozvedáním hostie 
c. Pokynem kněze 
d. Podáním ruky sousedovi v lavici 
2. Jak se nazývá část sbírka peněz 

vybraných během bohoslužby? 
a. Kolega 
b. Kohorta 
c. Církevní peníze 
d. Kolekta 
3. Jak se nejčastěji nazývá hlava 

katolické církve? 
a. Opat 
b. Pater 
c. Otec 
d. Papež 
4. Jak se říká skupině zpěváků/ 

zpěvaček, kteří pro společenství 
jednohlasně zpívají nebo předzpěvují 
písně a zpěvy? 

a. Ministranti 
b. Skauti 
c. Schola 
d. Lektoři 
5. Jak se jmenuje černý oděv evange-

lických duchovních? 
a. Tóga 
b. Štola 
c. Talár 
d. Pončo 
6. Jak se nazývá pokrývka hlavy 

biskupa nebo opata pro liturgické 
účely? 

a. Biret 
b. Ministrant 
c. Minaret 
d. Mitra 
7. Jak zní název postranního mezipat-

ra v lodi kostela? 
a. Enkláva 
b. Empora 
c. Emulze 
d. Emblém 

Správné odpovědi: 
q - r p v o v o V p v p - z T n 
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Bez naděje? 
N a z a č á t k u l e d n a t o h o t o 
roku zveře jn i l Č e s k ý statis-
t i c k ý ú s t a v d e m o g r a f i c k o u 
stat ist iku naší z e m ě v č e t n ě 
p e r s p e k t i v y p o p u l a č n í h o 
v ý v o j e na př íš t ích p a d e s á t 
let. V y h l í d k y j sou to naděj-
né j a k o o d C h a r l e s e D i e c -
k e n s e . 

Předpokládal jsem, že na základě tako-
véto zprávy vystoupí v televizi třeba praž-
ský arcibiskup, ale nic takového se ne-
stalo. Zdá se tedy, že uvedená zpráva za-
padne v informačním šumu, což by se ale 
státi nemělo! 

Vzpomněl jsme si na větu „nezhyne rod, 
jenž věřit neustane..." Logika věci však 
jasně svědčí, že to bohužel platí i nao-
pak. Není totiž pochyb o tom, že neuvěři-
telný propad počtu narozených dětí a dě-
sivé stárnutí českého národa je v přímé 
souvislosti s úpadkem náboženství. 
V obou aspektech jsme na čestném před-
posledním místě v Evropě. 

Aby toho nebylo dost, nikdo se v této 
souvislosti nezmínil o podrobnějším sta-
vu naší populace. Jak by asi vypadala sta-
tistická čísla, kdybychom pominuli rom-
skou populaci, která v počtu dětí přesvěd-
čivě vede a zachraňuje reputaci národa? 

Jsme utěšováni, že kompenzaci zajistí 
přistěhovalci. Ale z které oblasti přijdou 
noví Čechové? Z džungle, pralesa či 
z Azbukistánu? 

Naskýtá se otázka, zda by hrozivý vý-
voj populace této země neměl být pro nás 
všechny důvodem k vážnému zamyšle-
ní. A zda by to neměl být mohutný im-
puls pro křesťanské politiky. A dále: Zda 
by církev katolická sama ústy svých před-
stavitelů neměla říci k věci nějaké oprav-
du důrazné slovo, a to bez ohledu na to, 
co tomu řekne veřejné mínění. 

Můžeme tedy změnit text svatováclav-
ského chorálu z „nedej zahynouti" na 
„nedej vyhynouti", to však situaci ne-
změní. Naše situace je vážná. 

MUDr. Jan Toman, Mladá Boleslav 

Pro upřesnění článku jedno číslo: 

V loňském roce 2003 se v naší zemi 
s 10 000 000 občany narodilo pouze ne-
celých 70 000 dětí! Aby nás neubývalo, 
mělo by jich být 130 000. 

Celý čtvrtý lednový týden se ko-
nal Týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Věřící z různých církví 
se scházeli na společných boho-
službách a shromážděních. Ús-
tecký kostel Nanebevzetí Panny 
Marie se ve středu zaplnil na bo-
hoslužbu slova vedenou P. Mi-
roslavem Šimáčkem, promluvu 
měl vedoucí misijní stanice Círk-
ve apoštolské v Ústí nad Labem 
Štěpán Hlavsa. Zájemci poté na-
vštívili faru, kde se ve farním sále 
u malého pohoštění povídalo 
o životě v jednotlivých církvích. 

Boží volání 
M o c v á s v š e c h n y z d r a v í m ! L e t o s o V á n o c í c h se mi s t a l a 
zv láštní věc , při k teré j s e m si u v ě d o m i l n ě k o l i k věcí , k teré se 
týkaj í k a ž d é h o z nás, n a š e h o v z t a h u k Bohu a h lavně z o d p o -
v ě d n o s t i z a bl ižního. R á d bych v á m t e d y o t o m napsal : 

Jako každý rok, i letos jsem se těšil na 
půlnoční. Je to pro mě takový začátek a 
zároveň vrchol vánočních svátků. Po dlou-
hém čekání Pán přichází jako malé děťátko 
uprostřed noci, protože mu na nás záleží, 
má nás rád a chce pro nás jen to nejlepší. 
Moje srdce vždycky zaplaví radost, jako 
kdybych skutečně před lety stál u jesliček 
a radoval se, že Spasitel přišel mezi nás a 
stal se člověkem. Cítím ve vánoční mši tu 
ohromnou radost lidí a to, že jsme přišli do 
kostela, abychom ji spolu sdíleli. 

V naší farnosti máme „půlnoční" od de-
seti hodin. Kdyžjsem se z ní vracel domů, 
napadlo mě, jak asi slaví Vánoce ostatní 
křesťané? Jak oni prožívají příchod Kris-
ta? Rozhodl jsem se tedy podívat ještě na 
půlnoční mši v místní farnosti starokato-
lické církve. Nikdy předtím jsem tam nebyl, 
a tak mě zajímalo, jaká je bohoslužba v „ci-
zím" kostele. 

Před dveřmi jsem trochu zaváhal, ale pak 
jsem vstoupil. Minul jsem pokřikující mlá-
dež, která možná z nudy zabrousila na půl-
noční, a posadil se do zadní lavice. Přestože 
jsem byl v domě Božím, cítiljsem se tam jako 
cizinec, cítiljsem se být sám. Bohoslužba 
začala, zpívaly se vánoční písně, vše probí-
halo podobně jako v katolickém kostele. 
Přestojsem se tam cítil tak navíc, jako bych 
tam nepatřil. Při pozdravení pokoje se mi 
rozbušilo srdce trémou a zíral jsem upřeně 
do kancionálu, abych se vyhnul pohledům 
ostatní. V tom okamžiku jsem si uvědomil 
tu věc, kterou bych vám chtěl říct. 

Představte si nevěřícího mladého člově-
ka, který najednou ucítí ve svém srdci ně-
jaké volání, volání po lásce, neví dost dob-
ře, co to je, ale touží po tom. Rozhodne se 
tedy jít do kostela. Stejně jako já nejspíš 
vklouzne tiše jako myška do zadní lavice a 
rozhlíží se kolem sebe a přemýšlí. Všichni 
vypadají tak sebejistě, mají zde přátele, zna-
jí Boha, modlí se k němu. A já? Jsem tu 
úplně sám, nikoho neznám, nevím, co mám 
dělat. Když mše skončí, všichni si povídají 
před kostelem a nikdo si mě nevšímá. Ta-
kový mladý člověk to zkusí třebaještě dva-
krát, třikrát se stejným výsledkem. Touží 
po Bohu, ale neví jak na to. 

Proto vás prosím, rozhlédněte se ob-
čas do okolních lavic, kdyžjdete v neděli 
na mši. Možná tam právě přišel někdo ta-
kový, kdo si neví rady, kdo hledá. Všim-
něte si ho. Touha po Bohu toho člověka 
musí být velká, když dokázal najít odva-
hu vydat se do tak neznámého prostředí. 
Nebojte se ho oslovit, zeptat se ho jak se 
jmenuje, prohodit pár slov. Moc mu tím 
pomůžete. Příště ho třeba pozvěte na 
spolčo, nebo jen tak na kus řeči. Bude 
vám vděčný. 

Máme zodpovědnost za druhé, Pán chce, 
abychom si pomáhali. A třeba i taková zdán-
livá maličkost pomůže tomu člověku zno-
vu najít svůj život a darovat ho Kristu. Až 
vy budete někdy v úzkých, ten člověk vám 
vaši pomoc rád oplatí. 

Moc vás zdraví Jirka Benedikt 



Z . POZNANÍM 16 
David - lidu 
Vládci starověkkého Orientu se často 

s oblibou označovali za „pastýře" podří-
zených národů. Ideál krále jako „dobrého 
pastýře" byl obrazným vyjádřením zodpo-
vědného a úspěšného vladaření. Podob-
ně jako pastevec ovcí a koz musel svou 
moudrostí, zkušeností, pílí a odvahou za-
jišťovat stádu dostatečnou potravu a bez-
pečí, žádalo se též od vladaře, aby byl scho-
pen i za nepříznivých podmínek zajistit své-
mu lidu dostatek obživy a mír. Dobrý pas-
tevec dobře zná i jednotlivá zvířata, přičemž 
se o každé z nich stará jemu nejprospěš-
nějším způsobem. Tak i dobrý vladař nejd-
ná se svými podřízenými bez ohledu na 
jejich individualitu, ale snaží se chápavě a 
moudře nakládat s každým podle jeho osob-
ního založení. Shrnuto do jedné věty: dob-
rý pastýř stejně jako dobiý král nehledí 
nikdy na své dobro odděleně od dobra 
sobě svěřených. Jeho nadřazené postave-
ní není příležitostí k rozmnožování vlastní-
ho prospěchu na úkor podřízených, ale 
naopak se stává nezištnou službou život-
nímu štěstí svých poddaných. 

Skromný a obětavý pastýř 
Když do Davidova otcovského domu 

přichází Boží muž Samuel, aby pomazal jed-
noho ze sedmi bratří na budoucího krále 
nad Izraelem, není vůbec nadšený, že je 
vybrán zrovna David, drobný, nenápadný 
a mezi bratry jakoby přehlížený mladičký 
pastýř. Davidovo nevýhodné postavení 
v rodině jej však nevede k rivalitě či zahořk-
losti nebo pocitům méněcennosti, ale nao-
pak ve vyvoleném chlapci probouzí a ne-
chává dozrát neokázalé skromnosti. David 
nemá potřebu ze sebe dělat něco, co není. 
Je již v mladistvém věku člověkem moudře 
vyrovnaným, zdravě si vědomým své jedi-
nečnosti. Je spokojený s tím jaký je, ne-
snaží se křečovitě posilovat svou sebedů-
věru. A právě pro tuto sympatickou skrom-
nost si jej vyhlédne a vyvolí pro veliké věci 
samotný Nej vyšší Bůh a Pán dějin. Se stej-
nou skromností a nenápadností, s jakou je 
zvyklý se pohybovat ve své rodině a ve 
svém městě, David jakoby samozřejmě při-
jímá nejvyšší lidské povýšení z neznámého 
pastýře na krále Božího národa. S nená-
padnou skromností a samozřejmostí se po 
pomazání na vládce celého národa vrací 
do stepi ke svým ovcím. Jak později vy-
chází najevo, mladičký a drobný pastýř se 
v situaci ohrožení svého stáda ukazuje jako 
neobyčejně statečný, obětavý a mužně 

zodpovědný. Neohroženě brání a ubrání 
ovce před silnými dravci, před medvědy a 
lvy. Jak Davidova skromnost, tak jeho sta-
tečná obětavost pramení z jediného vnitř-
ního zdroje, jenž je Davidovou velikou vý-
sadou provázející je j po celý jeho život. Je 
to jednoznačně Davidova neotřesitelná dů-
věra v mocného a dobrého Boha, kterou 
tušíme za každým významným činem to-
hoto Božího služebníka. 

Útočiště vyděděnců 
Když se David stane na Saulově dvoře 

pro svou velikou oblibu u lidí nepohodl-
ným, stává se psancem, musí utéci a skrý-

vat se před králem v Judské poušti. Tehdy 
se kolem něho shromažďují všelijaké po-
chybné „existence" a David se stává jejich 
vůdcem. Bible o tom referuje takto: Také 
se kolem něho shromáždili všichni utla-
čovaní, všichni stíhaní věřitelem a všich-
ni, jejichž život byl plný hořkosti. 

Mladý pronásledovaný David j e zde 
charakterizován jako velitel všech pobu-
dů, bezdomovců a společenských vydě-
děnců. Paradoxně však právě za pomoci 
této pochybné skupiny pomáhá městům a 
místům ohroženým silnějším nepřítelem. 
David zde ukazuje další krásnou stránku 
svého pastýřského umu. Ve vlastní nouzi 
se stává těšitelem a pomocníkem druhým, 
kteří se ocitli v podobné situaci. Nabízí jim 
novou perspektivu, nechává do jejich tem-
ného životního osudu zazářit nové naději 
a otevřené budoucnosti. David se neštítí 
ubohých, beznadějných lidských „přípa-
dů" - naopak právě s jejich pomocí činí ve 

* P. Jiří Voleský 
společnosti něco nového, osvobozujícího 
a krásného. V tomto smyslu je David „úto-
čištěm" a záchrancem zoufalých, ubohých 
a opuštěných. 

Král Izraele 
Po Saulově smrti se David stává panov-

níkem nejprve nad kmenem Juda, později 
i nad ostatním Izraelem. Nejedná však po 
vzoru ostatních králů při nástupu na trůn. 
Bývalo „dobrým" zvykem nově intronizo-
vaných panovníků, že nejprve odstranili 
všechny své možné rivaly a odpůrce, nežli 
začali vládnout. Ne tak David. Spoléhána 
Boží pevné řízení dějin a zároveň přiroze-
nou autoritu své osobnosti, a tak si zajiš-
ťuje vládu ve svých rukou. Nesahá k des-
potickým násilnostem, když je jeho moc 
ohrožena, dokonce se pokorně podřizuje 
ostré kritice svých poddaných (Šimeí za 
A b š a l ó m o v a povs tán í ) a pevně věří 
i v nebezpečné krizi svého panování v sílu 
pravdy a spravedlnosti, a především opět 
nezlomně důvěřuje ve svého Boha, kteiý 
jej neopustí. 

Opojná síla vlastnění veliké moci už zlo-
mila nejeden lidský charakter. Despotismus, 
bezohlednost, krutost a ztráta kontaktu 
s realitou bývá dodnes častým projevem 
opojení mocí. Člověk se ve své ctižádosti, 
samolibosti a namlouvání si osobní neo-
mylnosti uzavírá zdravé kritice a moudré 
radě druhých. David je však opět sympa-
ticky jiný. I na vrcholu své moci je přístup-
ný dobré radě, kritice, ano i ostrému napo-
menutí druhých. Zachovává si pro zodpo-
vědnou osobu tolik potřebnou pružnost, 
ochotu změnit svůj názor, je-li názor jiného 
poznáván jako lepší, nechat se poučit od 
níže postaveného, změnit své jednání a 
postoje, jsou-li druhým oprávněně ozna-
čeny za chybné. David se v příbězích, kte-
ré zvlášť názorně popisují tuto jeho moud-
rou schopnost, ukazuje jako člověk, který 
si je hluboce vědom své nehodnosti pro 
tak veliký úkol, jako je vládnout celému 
národu. Nehledá svou vladařskou sílu, jis-
totu a moudrost sám v sobě, nýbrž je ote-
vřený, citlivý a vnímavý pro projevy Boží-
ho vedení skrze okolnosti, s nimiž se se-
t k á v á - skrze radu moudrých přátel, skrze 
zdravou kritiku nestranných, i skrze přísné 
napomenutí proroků. 

Jak aktuální jsou všechny tyto ušlechti-
lé vlastnosti krále Davida i pro dnešního 
člověka, který nese ve společnosti něja-
kou zodpovědnost! 

Saul chce Davida proklát kopím. Repro Jan Rosenauer 


