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do 2. 5. - Hejnice 
Výstava P. Weigela 

25. 4.-27.4. - Bohosudov 
Víkend pro chlapy 

26. 4. - Litoměřice 
Setkání varhaníků 

27. 4. - Litoměřice 
Povídání na téma „ikony" 

1.5. - Krásná (u Jablonce n. Nisou) 
Pouť 

2.5.-3. 5. - Ruprechtice (Liberec) 
„Dámská jízda" 

3. 5.-4. 5 - Drážďany (Ústí n. Labem) 
Pouťmládeže 

5. 5. - Litoměřice 
Setkání novokněží 

11. 5. - Jabionné v Podještědí 
PouťUnie katolických žen 

12. 5. - Litoměřice a 14. 5. - Liberec 
Setkání pastoračních asistentů 

23. 5. - Žatec 
Eva Henychová - recitál 

24. 5. - Jabionné v Podještědí 
Pouť 

30. 5.-1. 6. 
Kurs animátorů společenství 

7. 6. - Bohosudov 
Povídání na téma „ikony" 

20. 6.-22.6. - Hejnice 
Setkání pastoračních asistentů 

29. 6.-2.7. - Litoměřice 
Emauzské dny 

Tento seznam je pouze orientační. 
Podrobné údaje na stranách 10-13. 

ZÚČASTNĚTE SE: 

Kristus včera i dnes, počátek i konec, alfa i omega... 
Tolik vysmívaný, potupený a zabitý Kristus žije a my jsme jeho učední-
ci dnešních dnů. Nebojme se posměchu ani smrti, neboť patříme ke 
Kristu navěky a jako s ním umíráme, tak s ním budeme také vzkříšeni. 



z ÚČASTNĚTE SE 2 
Akademické týdny 

26.7. Zahájení, Bohoslužba; Mons. D U K A OP, biskup - Růženec - modlit-
ba křestanstva 

27,7. Bohoslužba; P. LINHART - Podkarpatská Rus; Prof. PhDr. SOKOL -
Život V našich rukou; PhDr. KŘIŽKOVÁ, R. KVÍZ, E. STRUPKOVÁ -
Odkaz J. Zvěřiny „Žít Jako znamení"; sourozenci HAVLOVI - Koncert 

28.7. Bohoslužba;?. KORDÍK - B. Bolzanoa bolzanovci;Doc, MUDr. HACH, 
CSc. - Antikoncepce -její rizika a etické problémy; Dr. Phil. PREKO-
POVÁ - dotazy a náměty, řešení problémů; P. LINHART - Poznejme 
se vzájemně 

29.7. Bohoslužba,• P.Doc.TICHÝ Th.D. - Evangelia známá a neznámá; 
Doc. RNDr. REISCHIG - Medicína a dědičnost Prof. ThDr. LOCH-
M A N D.D. - Evropský význam £ Rádla; Ekumenická bohoslužba; 
Ekumenické hovory (duchovní CB,CČSH,ČCE a řím.-kat) 

30.7. Bohoslužba; Mons. B R A D N A - Odkaz A Mandla "Církev jsi ty"; 
P. RYBÁŘ SJ - Vezmi svůj kříž...-, MUDr. BRICHCÍN - Sexualita a 
zodpovědnost Prof. PhDr. SMÉKAL - Ztráta nadšení a smyslu života 

31.7. Bohoslužba; P. Z E M A N Opraem - Sv. Prokop a jeho úcta; E. D V O -
ŘÁČKOVÁ - HnutiSvětio-Život Prof. PhDr. SMÉKAL - Psychologic-
ká pomoc trpícím-, Prof. RNDr. BENEŠ, CSc. - Podstata a původ života 
na Zemi 

1.8. Bohoslužba; P. J A N O U C H - Pastorace dětí a rodin, Ing. JU RAN -
ČinnostKolpingova díla v ČR; RNDr. H O N Ě K - Biologická evoluce 
(vývoj živých organismů), Prof. Dr. S V O B O D A - Vznik a vývoj člově-
ka (rasy, vzhled, migrace...) 

2.8. Bohoslužba; P. V A C E K - Zbožnost pravá a jalová, RNDr. G R Y G A R -
Výstavba observatoře v Argentině, RNDr. G R Y G A R - Vzniksluneční 
soustavy a života na Zemi, Prof. RNDr. BENEŠ, CSc., RNDr. GRYGAR, 
RNDr. HONĚK, RNDr. NEČAS, Prof. Dr. SVOBODA P.VACEK - Mož-
nosti a meze vědy (dialog přírodovědců teology) 

3.8. Bohoslužba; P. S I O S T R Z O N E K O S B - Odkaz A Opaska (recituje 
M Tomášové); PhDr. PLOCEK - Sny jako zdroj sebepoznání a cesta 
k rozvoji osobností, Mgr. DRAŽILOVÁ - Etika zoologických zahrad, 
Manželé RADOVI s dětmi - Koncert 

4.8. Bohoslužba - P. BYSTRÝ; VÝLET - hvězdárna v Úpici, pamětihodnosti 
kraje, turistika 

5.8. Bohoslužba; P. R O U S E K - Cos mládeží (pastorace ve vých. Čechách); 
Dr. ŠEBEK - Pius XII. a 2. svět válka - legendy a skutečnost P. PhDr. 
C H A R O U Z Opraem - Internační tábor v Želívě 1950-1956, P. RYŠ-
KA SDB - Etika, ekonomika a vliv sdělovacích prostředků, TELEPACE 
- Promítání 

6.8. Bohoslužba; P. RYŠKA SDB - Současnost a saleziáni, MUDr. REMEŠ -
Osobnost a náboženství; MUDr. REMEŠ - Psychoterapie a Bible, 
Dr. ŠEBEK - Postavy prezidentů (dr. Beneš a dr. Hácha), G R O O V E Y -
Písně Simona a Carfunkela 

7.8. Bohoslužba; P. Doc. CHALUPA Th.D. SDB - Násilí ve Starém Zákoně, 
PhDr. M E D - Odkaz J. Zahradníčka (recitujeM Tomášova), Mons. V. 
MALÝ, biskup (moderuje Mgr. Beránek) - Jak být křesťanem 
v současné společnosti 

8.8. P. LOUKOTA - Bohoslužba 

Zajištěno je: ubytování, stravování, hlídání dětí, odvoz, prodej knih, 
občerstvení a veškerého nahraného programu ze 3.-13. 
ročníku AT (přes 600 titulů) 

O podrobné informace a přihlášky si pište na adresu: 
Akademické týdny, Nádražní 219, 549 01 Nové Město 

nad Metují, tel.: 494 622 302,491 481 410,491 4 7 2 1 8 2 , 
777 194 750,777194 760,777 194 770 

Postní duchovní obnova 
v Arcibiskupském 
semináři v Praze 

Již po několikáté Arcibiskupský semi-
nář v Praze nabídl mladým mužům mož-
nost duchovní obnovy. Mottem této post-
ní obnovy, která se uskutečnila ve dnech 
1 4 . - 1 6 . b ř e z n a 2003 , byl ú ryvek 
z Lukášova evangelia: „Chceš-li, můžeš 

mne očistit" (Lk 5, 12). Součástí programu obnovy, na kterém se 
z větší části podíleli samotní bohoslovci, byly meditace i setkání 
ve skupinách, křížová cesta, modlitba růžence i kající pobožnost. 

Z celé české církevní provincie se zúčastnilo 36 chlapců (stej-
ný počet, jako je nyní bohoslovců v semináři) - nejvíce z česko-
budějovické diecéze 18, z pražské arcidiecéze 9, z plzeňské diecé-
ze 4, z královéhradecké diecéze 3 a z litoměřické diecéze 2. 

Duchovní obnova byla zakončena v neděli dopoledne v kapli 
Arcibiskupského semináře mší svatou, kterou celebroval apoš-
tolský nuncius v České republice arcibiskup Erwin Josef Ender. 
Ve své promluvě připomněl, jak je důležité pro každého Kristova 
učedníka, aby prožil radostné setkání s Pánem jako apoštolé Petr, 
Jakub a Jan na hoře Tábor. Dále řekl: „Milí přátelé, chtěl bych vám 
svěřit zvláště Kristův úkol modlitby za kněžská a řeholní povolá-
ní. Proste denně Pána žně v této naléhavé potřebě." Každému 
z bohoslovců i účastníků obnovy přinesl pan nuncius dárek 
k růžencovému roku - růženec - jako konkrétní připomenutí této 
výzvy. 

Na závěr bohosluž-
by byla panu nunci-
ovi k blížícím se jme-
ninám předána seky-
ra s údajnými „otisky 
rukou" svatého Jose-
fa. Topůrko zdobily 
podp i sy všech 
účastníků a semina-
ristů. 

-sp-
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3 LAČÍNÁME 

Vážení čtenáři, 
dubnové číslo je již tradičně číslem veli-

konočním. O Velikonocích si podávají ruku 
kříž s prázdným hrobem. Ani v redakčním 
prostředí tohoto časopisu nechybělo při 
přípravě tohoto čísla obojí. Po téměř dvou 
letech jsem v redakční poště otevřel dopis 
plný upřímných díků za náš časopis, který 
se dostal „náhodně" do rukou jisté paní 
Marie z Brna. Její slova o radosti, pokoře a 
projevech vděčnosti se závěrem „Tleskám 
na dálku vašemu časopisu!", mne natolik 
uprostřed pouště občerstvila, že chci jí 
i ostatním dobrodincům alespoň touto ces-
tou poděkovat 

Ježíš je živý a to je naše jediné štěstí... 

P.Michal Podzimek 
šéfredaktor 

Výročí duchovních 
naší diecéze 

Narozeniny 

I.5. Evžen Policer, trvalý jáhen - 62 let 
3.5. František Opletal - 73 let 
5.5. Benno Rossler - 72 let 
6.5. JiříBreu,trvalýjáhen-431et 
6.5. Klement Ruis l -83 let 
8.5. Jan Radim ValíkOSB-72 let 
10.5. Miroslav Šimáček-52 let 
II .5. Jiří Veith-46 let 
18.5. Štefan Pilarčík-39 let 
20.5. Mons. Karel Havelka-50 let 
21.5. Oldřich Kolář -43 let 
23.5. Václav Vlasák-57 let 
23.5. Miroslav Kloz, trvalý jáhen - 51 let 
25.5. Milan Bronislav Čigáš O.Praem. - 2 9 let 
25.5. Václav Vaněk, trvalý jáhen - 51 let 
26.5. Jan Bečvář -79 let 

Výročí svěcení 

8.5. Rudolf Řepka -5 let 
13.5. Grzegorz Czemy - 3 roky 
14.5. Augustin Števica - 9 let 
16.5. Jan Jucha MS - 11 let 
16.5. Bohuslav Bártek - 7 let 
29.5. Jacek Wszola - 4 roky 

Srdečně gratulujeme! 

Smrt na obrázku 
Články a příspěvky tohoto časopisu vznikají zpravidla 
„políbením múzy" (nebo působením Ducha svatého). 
Teprve potom se k výslednému textu hledají případné 
fotografie nebo grafické doplňky. Tento krátký příspě-
vek však vznikl přesně naopak: 

ním snímku jsou již zcela jistě všichni 
mrtví, roztrháni obrovskou explozí. Čas 
mezi prvním a posledním snímkem je 
prý necelé dvě sekundy. Dvě sekundy, 
ve kterých se Stvořitel rozhodl ukončit 
životy několika vzdělaných a sportov-
ně zdatných lidí plných života. Dvě se-
kundy, to byl pro tyto lidi jediný čas na 
rekapitulaci života od narození až po 
tento záběr! Čas, ve kterém by mohl 
člověk případně změnit svůj život. Byl 
to čas darovaný na usmíření s nepřáteli 

Jednoho dne mi došel z USA e-mail 
s přílohou fotografií, které vidíte. Jsou 
na nich vymodelovány poslední oka-
mžiky raketoplánu Columbia, který se 
nedávno zřítil. Obrázky pocházejí z po-
čítačové animace, ovšem skutečné pa-
dající trosky tohoto raketoplánu a jejich 
části na zemi jsme nedávno viděli každý 
večer v televizi. Američané tak přišli 
o jeden ze svých špičkových vesmír-
ných dopravních prostředků, média měla 
několik dní o čem informovat, a několik 
tisíc lidí se za zemřelé pomodlilo... 

Dvě sekundy do konce a r o z ] o u č e n í s P ř á t e l i - č a s n a vyřízení 
posledních věcí mezi sebou, Bohem a 
bližními. Byl to pro ně čas, ve kterém 
mohli případně vzbudit dokonalou lí-
tost. Ale byl tam vůbec na něco čas? 

Máme dost času? 
Kosmonauti jsou mrtví. Sami vidíme 

jejich smrt na těchto snímcích. My však 
ještě žijeme! Čtení tohoto článku nám 
zabralo asi tři minuty, tedy devadesát-
krát více času, než měli tito kosmonau-
té. Udělejme s tím časem něco! 

Snímky poslední chvíle života posád-
ky mi však nepřipadají mediálně sen-
zační ani dojímavé. Naopak! Obrázky 
jsou bohužel jen černobílé, a tak vás 
neuhodí do očí onen kontrast blankyt-
né zemské atmosféry a smrtícího žluté-
ho výbuchu v popředí. Co však je vi-
dět dobře na prvním snímku, je ještě 
zcela zřetelná kabina, ve které jsou kos-
monauti, kteří možná právě zjišťují, že 
se něco děje pod křídlem. Na posled-



ZASTAVENÍ 

Kalendář 
2. dubna 
Svatý František z Paoly 
Zakladatel řádu Nejmenších bratří (Pau-

lánů). Sv. František se narodil v roce 1416 
v malém městě Paola v italské Kalábrii. Od 
třinácti let byl vychováván v ovzduší fran-
tiškánské spirituality při místním klášteře. 
Později se rozhodl pro poustevnický život. 
Postupně se k němu přidávali další přáte-
lé, a tak roku 1454 založil první klášter 
v Kosenze, odkud pak byly postupně za-
kládány další. Stanovil pro svůj řád přísná 
pravidla, například trvalý půst od masa. 
Měl též pověst zázračného lékaře. Později 
se stal rádcem krále Karla VIII. ve Francii. 
Tam také zemřel 2. dubna 1507.Roku 1519 
byl svatořečen. V litoměřické diecézi mu je 
zasvěcen jediný kostel, a to v Albrechti-
cích v Jizerských Horách. 

7. dubna 
Vojtěch Přemyslovec 
Je třeba nezaměňovat tohoto muže 

s Vojtěchem z rodu Slavníkovců. Vojtěch 
Přemyslovec byl synem krále Vladislava. 
Stal se kanovníkem v klášteře na Straho-
vě. Později byl farářem - proboštem na 
Mělníku a mezi léty 1168 až 1200 dokonce 
arcibiskupem v Salzburgu. Tam také zemřel 
7. dubna 1200 v pověsti svatosti. 

23. dubna 
Vojtěch Slavníkovec 
český národní patron 
Nyní tedy představujeme onoho známěj-

šího národního světce Vojtěcha z rodu 
poraženého ve středověkém politickém zá-
pase o moc - Slavníkovců. Narodil se asi 
roku 956 jako syn Slavníka II. a Střezisla-
vy, která podle legend také zemřela v po-
věsti svatosti. V Magdeburgu nabyl vy-
sokého latinského vzdělání. Při biřmování 
přijal po svém učiteli biskupovi jméno 
Adalbert. V roce 982 odchází do Prahy, kde 
je vysvěcen na biskupa a po smrti sídelní-
ho biskupa Dětmara se stává v roce 983 
druhým pražským biskupem. Po šesti le-
tech odchází do Říma, kde vstupuje do be-
nediktinského kláštera. V roce 992 je po-
slán papežem zpět do Prahy. Zakládá kláš-
ter v Břevnově. Mezi ním a místními vel-
moži (Vršovci) vzniká napětí, a proto od-
chází na misijní cestu po bývalé Velké 
Moravě. Podle legendy křtí u Uhrách ma-

P. Michal Podzimek - šéfredaktor 

ďarského panovníka, budoucího svatého 
Štěpána. Na nějaký čas se pak vrací do 
Itálie, kde se v klášteře na Monte Cassinu 
dozvídá o vyvraždění svého rodu a zniče-
ní Libice v roce 996. Proto prosí papeže, 
aby se už nemusel vrátit do nepřátelských 
Čech a podniká cestu do východního Prus-
ka, kde nachází mučednickou smrt misio-
náře 23. dubna 997. 

V roce 1000 ho papež Silvestr II. svato-
řečil. V roce 1039 Čechové vyplenili Hnězd-
no a mimo jiné ukradli i ostatky sv. Vojtě-
cha, které převezli do Prahy. 

29. dubna 
sv. Kateřina Sienská 
církevní učitelka 
Narodila se 1347 v italském Toskánsku 

v městě Siena. Ve svých osmnácti letech 
vstoupila do kláštera dominikánek a stara-
la se o nemocné a umírající. Roku 1374 ode-
šla do Pisy, kde ošetřovala nemocné při 
velké morové epidemii. Nakazila se sice, 
ale uzdravila se. Během let, ač mladá, se 
stala rádkyní knížat a církevních hodnos-
tářů. Jejímu vlivu lze přičíst i návrat papeže 
Řehoře XI. z Avignonu do Říma. Vynikala 
hlubokým vnitřním životem, v roce 1375 do-
konce dostala při mystickém zážitku stig-
mata. Zemřela 29. dubna 1380 ve věku pou-
hých 33 let. Roku 1461 byla svatořečena. 

30. dubna 
sv. Zikmund 
Svatý Zikmund se narodil v Burgund-

sku v 5. století. Jeho otec Gunbald byl tam-
ním králem křesťanského, ale ariánského 
vyznání (ariánství neuznává Ježíše Krista 
jako Božího Syna, ale jen jako stvořenou 
bytost). Zikmund se však přátelil z bisku-
pem Avitem z Vienne, který ho získal pro 
katolickou víru. Zikmund byl v této víře 
roku 497 pokřtěn. Po smrti svého otce se 
stal králem a podle jeho příkladu se mnoho 
ariánů stalo katolíky. Roku 524 za války mezi 
Burgundskem a franckým králem Chlodo-
mírem byl Zikmund poražen a zajat a na 
rozkaz Chlodomíra s celou svou rodinou 
utopen ve studni. Roku 535 byly jejich 
ostatky nalezeny a pohřbeny. Část těchto 
ostatků byla pak za císaře Karla IV. převe-
zena do Prahy. Svátek svatého Zikmunda 
byl tradičně slaven 2. května. Nově byl 
v českém církevním kalendáři přesunut na 
30. duben. 

4 
Zpovídám se... 
Při bohoslužbách první neděle postní 

9. března 2003 se četl pastýřský list Otce 
biskupa Josefa k postní době. Otec biskup 
v tomto listu mimo jiné píše: „...Hned 
v den svého Zmrtvýchvstání ustanovil svá-
tost smíření. Je to záplava milostí, která 
nám dává sílu stále se zlepšovat, stále 
rychleji pokračovat na cestě svatosti, k níž 
jsme zavázáni všichni. Buďte dokonalí, 
jako Otec váš v nebesích je dokonalý! 

V poslední době lze pozorovat zvláštní 
úkaz. Ke svatému přijímání přistupuje stá-
le větší počet věřících, ale těch, kteří také 
přistupují ke svátosti smíření, ke sv. zpově-
di, je v některých krajích méně a méně. Má 
na to vliv zřejmějednak rozšířené přesvěd-
čení, že svátost smíření je jen na odpuštění 
těžkých hříchů ( k nimž však může patřit i 
dlouhodobé vynechávám modlitby), jed-
nak také domněnka, že kající bohoslužba 
bez vyznání hříchů je plnou náhradou za 
svatou zpověď. Jenže Kristus neustanovil 
kající pobožnosti, ale svátost smíření." 

Nemáme čas 
Není jen vina na věřících, že jsou zpo-

vědnice prázdné. V severních Čechách je 
trvale velký nedostatek kněží a ti, kteří jsou 
k disposici, musí často obhospodařovat 
řadu farností. Přesto zůstává stále ještě 
dost kostelů trvale zavřených. Zde jsou 
zpovědnice prázdné, není kdo by zpoví-
dal. Ani ve vlastní farnosti knězi nezbývá 
příliš času na delší pobývání ve zpovědni-
ci. Je-li před zpovědnicí třeba jen pět lidí, 
již zpovědník netrpělivě sleduje hodinky, 
aby se včas dostal do sakristie a mohl se 
připravit na mši sv. Takže zpovídajícímu a 
ani zpovědníkovi nezbývá příliš času na 
řešení konkrétních duchovních problémů. 

Mnoho kapek naplní řeku 
Kněz má příliš mnoho různých povin-

ností a úkolů, takže na vlastní pastoraci, 
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Radost Velikonoc Anežka zd lava česká Lípa 

Myslím, že loni se na stránkách naší Zdislavy již hovořilo o tom, jak je 
třeba prožívat vel ikonoční radost. Nedá mi to, abych o tom nenapsa-
la několik slov taky letos. Přesvědčuji se totiž znovu a znovu: 

O Vánocích se snad všichni ze všech sil snažíme, 
aby té radosti v našich rodinách bylo co nejvíc. 

Ale jak je tomu s radostí o Velikonocích? 

ke které také patří zpovídání, mu mnoho 
času nezbývá. Věřící jsou poučeni, že ne-
dopustí-li se těžkého hříchu, mohou při-
stupovat ke stolu Páně. Nesmí se však za-
pomínat na to, co se říká v Katechismu 
katolické církve z roku 1995: 

„Dokud člověk žije v těle, nemůže se úpl-
ně vyhnout hříchu, byť i jen lehkému. Pře-
sto nesmíš tyto hříchy zlehčovat, i když se 
jim říká lehké. Považuješ je za nic, když je 
vážíš, ale jaká hrůza, když je počítáš. Mno-
ho lehkých věcí, dají-li se dohromady, tvo-
ří jednu těžkou: mnoho kapek naplní řeku 
a mnoho zrnek tvoří hromadu. Jaká nadě-
je tedy zbývá? Především jdi ke zpovědi." 

Zpověď je setkání s láskou 
Pokud je možnost a příležitost, věřící jis-

tě rádi chodí ke svátosti smíření. Je to nej-
lépe vidět na poutních místech, kde jsou 
zpovědnice v trvalém obležení. 

Za mého mládí jsem chodila s rodiči do 
seminárního kostela sv. Vojtěcha v Praze-
Dejvicích. Tehdy byl rektorem semináře 
Mons. Dr. Beran, kteiý kladl budoucím kně-
žím na srdce zpovědní službu věřícím. 
V tomto kostele, ale i ve většině ostatních 
pražských kostelech se zpovídalo při kaž-
dé bohoslužbě. Tam, kde byl výstav Nej-
světější svátosti, zpovídalo se i v noci. 

Možnost vyzpovídat se byla vždy vyu-
žívána. Téměř ve všech pražských, ale snad 
i v mimopražských kostelech bylo zavede-
no pravidelné zpovídání v sobotu odpo-
ledne. Tato praxe by se v dnešní době vů-
bec nedala využít, protože právě sobotní 
odpoledne má kněz naplněné sloužením 
mší svatých mimo svoji faru, dopoledne 
zase nemají věřící ve většině případů čas. 
Týden však má více dnů než sobotu! 

...ale jak ji přijmout? 
Toto vše je již pro nás v dnešní době 

neuvěřitelná a neskutečná minulost. Ale 
jak změnit přítomnost? Snad jen stálým 
připomínáním významu svátostí smíření a 
současně opakovaným upozorňováním na 
dobu, kdy se zpovídá - a tuto dobu dodr-
žovat, i když zprvu využití zpovědnice ne-
bude příliš hojné. Vytrvejme a věřme, že se 
tato možnost vžije a dostane do povědomí 
věřících. 

Dříve bývalo dobrým zvykem, že na kaž-
dé faře byly tzv. úřední hodiny, doba, kdy 
bylo možné kněze osobně kontaktovat. Ne-
bylo by vhodné se k této zvyklosti vrátit? 

Milada Veselková, 
ilustrační foto Jan Macek 

Chápu, že věřící rodiče - zvlášť pokud 
oba chodí do zaměstnání - mají skutečně 
málo času, ale moc a moc se přimlouvám, 
aby si našli čas na to prožít společně vr-
cholné dny Svatého týdne. Bylo by dobré 
nepropást tuto příležitost společně sledo-
vat celé utrpení a pak i vítězství Božího 
Syna. Je to také předpoklad té velké veli-
konoční radosti. Den předem si můžeme 
s dětmi - podle jejich úrovně - třeba nad 
stránkami obrázkové Bible - popovídat 
o tom, co v následujícím dni s Kristem pro-
žijeme, večer po obřadech to pak děti nebo 
mladí mohou sami shrnout. 

Velikonoce v rodině 
Květné neděli bude zřejmě předcházet 

společná procházka pro větvičky kočiček. 
Na Zelený čtvrtek bychom měli s dětmi 

do hloubky prožít večeři, na kterou pozval 
Ježíš své učedníky - a zve také nás. Děti 
se učí chápat, že tato Poslední večeře byla 
velkým projevem Kristovy lásky k nám, že 
stál o to být stále s námi. 

Na Velký pátek se mnohou starší děti 
účastnit křížové cesty v kostele, některé 
rodiny ji prožívají společně cestou příro-
dou nebo doma u rozsvícených svící - tak 
jak nám bude radit naše srdce podle situa-
ce. Jsou-li děti už schopny se soustředit 
delší dobu, jistě se jich dotknou při obřa-
dech pašije, právě tak jako na většinu dětí 
působí, když jejich rodiče uctívají kříž. 

Obřady Bílé soboty pak dovrší prožitky 
celého týdne. S nejmenšími můžeme ales-
poň položit kytičku k Božímu hrobu. Pro-
tože by děti dlouhé obřady asi nevydržely, 

můžeme se s nimi zúčastnit alespoň svěce-
ní ohně a paškálu, nebo přijít až na slavné 
Gloria. Starší děti už jistě prožijí obřady 
celé, zvláště máme-li misálek, ve kterém by 
mohly obřady dobře sledovat. V každém 
případě by měli všichni - i děti i mladí -
pochopit, že utrpení Kristovo nekončí smr-
tí, ale vítězným vzkříšením. 

Jak mít radost? 
V naší farnosti dávají všichni při Gloria 

průchod své radosti dlouhotrvajícím slav-
nostním zvoněním na zvonečky, které si 
přinesou z domova. Od těch nejmenších 
dětí až po nejstarší farníky všichni horlivě 
zvoní, usmívají se jeden na druhého - pro-
stě vytváří se krásná atmosféra. Na rodi-
čích záleží, zda se tato velikonoční radost 
přenese i domů a zda v ní budeme pokra-
čovat i u svátečního stolu a společného 
zpívání těch jásavých velikonočních pís-
niček ze zpěvníku Ztracené kapely, Hosa-
ny a jiných, při společných jarních výle-
tech a pak dál v celé velikonoční době. 
Zvláště o nedělích bychom se k této rado-
sti měli vracet a se staršími pohovořit tře-
ba o radosti, jak o ní hovoří Kristus, apoš-
tol Jan, Pavel ve svých listech a podobně. 

Někde v rodinách si každý vytáhne kar-
tičku se jménem některého člena rodiny a 
tomu se pak snaží o Velikonocích udělat 
nenápadně něčím radost tak, aby dotyčný 
neuhodl, kdo to byl. 

V každém případě vám přeji, abyste se 
letos zase pokusili naplno prožít velkou 
velikonoční radost, kterou nám všem Pán 
určitě dá, budeme-li o to stát. 
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Diecézní setkání katechetů v Litoměřicích 

8. 3. 2003 jsem mířila spolu se sestrou Gabrielou na další di-
ecézní setkání katechetů do Litoměřic. Plny očekávání jsme 
s ostatními nejdříve usedli v kapli a odevzdáni do rukou na-
šeho Pána prožili ve společenství mši svatou. 

Iveta Borovková, 
katechetka z Velkého Šenova 

Písně Ztracené kapely nám ještě zněly 
v uších, když jsme zasedali v učebně 
k přednášce patera Kani na téma „Dětská 
mše svatá". 

Povzbudivé setkání 
P. Kaňa na nás hluboce zapůsobil svou 

bezprostředností, lidskostí a zdravým po-
hledem na dnešní mládež. Skrze své osobní 
zkušenosti v duchovní práci s dětmi nám 
chtěl poradit, jak je vtáhnout do života ve 
farnosti. Ukázal nám „zlatou střední cestu" 
pro výchovu a zapojení dětí do liturgie. Jsem 
mu vděčná za jeho krásný a upřímný po-
hled na život rodin v naší církvi, i když se 
podmínky ve farnostech leckde liší. Před-
náška byla protkána příjemnými a veselými 
písněmi již zmíněné kapely. 

Po výborném obědě jsme měli možnost 
se něco více dozvědět o modlitbě růžence 
a přípravě mládeže ke svátosti biřmování. 
V diskusi se „Ztracenou kapelou" jsme se 
zamysleli nad výběrem vhodných textů a 
hudby pro děti. Shlédli jsme také praktic-
kou ukázku kreativní činnosti na hodinách 
náboženství. Například: jak vyrobit pěkné 
pohledy za pomocí vystřihovaných barev-
ných obrazců s použitím starých pohledů. 

Liturgický tanec 
Mě osobně nejvíce zaujal liturgický ta-

nec. Ten je dnes ještě ojedinělý, ale hodně 
působivý. Kupříkladu ladně vykračující 
obětní průvod se svíčkami v ruce za zvuku 
vážné hudby nebo meditační tanec v kruhu 
při zvuku zpěvů z Taizé, kdy lidé svými kro-
ky, doteky rukou a pohyby těla dávají na-
jevo nejen svůj osobní vztah k Bohu, ale 
i naši jednotu a společné prožívání víry. 
I hudba a tanec můžou ukázat naší lásku 
k Bohu a děti jsou na tyto projevy velice 
vnímavé. Myslím, že stojí za to pokusit se 
o to i v našich farnostech. 

Katechetický den nám skončil a my se 
plny dojmů a předsevzetí vracely domů. 
Ještě dlouho jsme se sestrou Gabrielou 
diskutovaly o věcech, které nás obohatily 
a které chceme určitě předávat těm, kteří to 
od nás v naději očekávají. 

Středisko mládeže při 
Biskupském gymnáziu 
Bohosudov 
P. Mgr. RudolfRepka, který již několik 

let působí v Bohosudově při zdejším cír-
kevním gymnáziu, založil pro volný čas 
zdejších studentů i hostů středisko mlá-
deže, které mimo jiné nabízí: 

lůžka pro 39 dětí, vybavená kuchyňka 
a jídelna, studovna, učebna a diskotéka 
(hudební výkon 150 W, světelný výkon 
800 W - včetně světelných efektů), do-
mácí kino (promítání na plátno, stereo 
zvuk), matracovna (místnost s měkkou 
podlahou), malá a velká tělocvična Bis-
kupského gymnázia, venkovní hřiště... 

Středisko pořádá víkendy pro jednot-
livé ročníky gymnazistů i žáků základní 
školy, tématické víkendy, pobytové akce 
a poznávací zájezdy. 

Pokud se chcete dozvědět o této po-
žehnané činnosti více, mnoho obrázků 
i slov naleznete na internetové adrese 
www.biskupske-gymnazium.cz 

-mp-
Společná fotografie účastníků 
brigády na Kalvárii: 

III. farní ples aneb 
„Jak jsme plesali" 
Jak se již stalo tradicí, byl i letos uspořá-

dán farní ples, který se konal v sobotu 
1. března v prostorách Národního domu 
v Ústí nad Labem. Jistě si mnozí z Vás pa-
matují předchozí plesy konané v interho-
telu Bohemia. V letošním roce byl zvolen 
Národní dům, což přineslo kladné ohlasy 
z řad plesajících farníků. 

Večerem nás provázely tři sympatické 
mladé dámy, které nás prostým, přesto 
velice originálním způsobem přivítaly. 
O slavnostní zahájení plesu se postaral 
P. Miroslav Šimáček, jehož příchod na pó-
dium ohlásily bouřlivé fanfáry. 

Ples byl zpestřen předtančením juniorské-
ho páru na vysoké profesionální úrovni, 
bohatou tombolou a soutěží tanečních párů. 

Mezi návštěvníky jsme mimo jiné přivítali 
„delegáty" z jiných farností, např.: Josefa 
Hurta z Mostu, Láďu Nádvorníka a „kolek-
tiv" z Teplic a Danielu Nešporovou z Die-
cézního centra pro mládež v Litoměřicích. 

Celkový počet plesajících byl sice nižší 
než v předešlém roce, nicméně se podařilo 
vytvořit přátelskou a příjemnou atmosfé-
ru. Tímto plesem jsme se symbolicky roz-
loučili s končící etapou liturgického roku 
a přiblížili se postnímu období, které začí-
ná Popeleční středou. Jinými slovy - ples 
byl naším „ústeckým masopustem". Fi-
nanční výtěžek z plesu v symbolické výši 
bude věnován na letní tábor pro děti z ús-
tecké farnosti. 

Petr Hlaváček 

http://www.biskupske-gymnazium.cz
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Rabbi Efraim Karol 
Sidon v Ústí nad 
Labem 
Pozváni místní skupiny České křesťan-

ské akademie v Ústí nad Labem přijal vrch-
ní pražský a zemský rabín Efraim Karol Si-
don a dne 25. března přednášel ve ústec-
kém Sborovém domě Církve bratrské. Vel-
ký prostor modlitebny zaplnili posluchači 
různého věku a náboženského vyznání. 

V rozsáhlém tématu přednášky - JUDA-
ISMUS - se přednášející nejprve soustře-
dil na pojetí židovství v období před ro-
kem 70 n.l. a v období po tomto roce, poté 
se věnoval aktuálním otázkám konce 
20. století a počátku století 21. 

Přednáška i následná bohatá diskuse 
byly vedeny - pro mnohé z účastníků pře-
kvapivě - s vlídností, trpělivostí a chápa-
vou vstřícností. 

Orelský floorball 
Orelského župního turnaje ve florbalu 

se v sobotu 5. 4. 2003 v Loukově u Se-
mil účastnilo 11 pětičlenných družstev. 
V kategorii do 60 let (podle součtu věku 
hráčů) zcela bezkonkurenčně zvítězili or-
lové ze Semil pod pseudonymem Čili 
papričky, ze 4 družstev v kategorii 8 0 -
160 let bylo první A družstvo Orla Dolní 
Dobrouč, o další dvě místa se dělilo 
B mužstvo Orla Dolní Dobrouč s orly 
z Jablonce nad Nisou, ze 6 družstev ka-
tegorie 6 0 - 8 0 let a vůbec ze všech prv-
ními byli orli loukovští pod přezdívkou 
Crazy team, o druhé a třetí místo se dě-
lili orli z Chřibské a Loukova pod názvy 
All stars Chřibská a Tonda a spol. 

Marek Eben na tom 
dělá (a není sám) 

Pro mnohé fanoušky jsou Marek Eben 
a jeho braTŘI symbolem životního opti-
mismu. Při ojedinělé sérií koncertů, při kte-
ré poctili naši diecézi hned třikrát, dal živo-
todárnou infúzi stovkám posluchačů. 
A Markův vzkaz pro čtenáře Zdislavy: Pa-
matujte, že Jeden jak druhý toužíme po sig-
nálu." Tak ať se dovoláte... 

Jan Macek 

| Maškarní bál 
v Třmících 
V svěží paměti ještě dnes poskakuje před 

mýma očima ta pestrobarevná, veselá a 
usměvavá směsice malých i odrostlejších 
dětí, které se 2. března rozhodly společně 
prožít jedno krásné nedělní odpoledne. 
Hostitelkou v pořadí již čtvrtého dětského 
maškarního bálu ústecké farnosti se už 
podruhé stala trmická fara. 

Program masopustního veselí se i ten-
tokrát sestával z radostného bujarého tan-
ce, rozpalující hudby, mnoha soutěží, slad-
kých odměn, jednoduše z pěkné hopsavé 
nálady a zábavy. 

Skutečně, bylo tu co zažít a taky vidět a 
slyšet. Průvodní moderátorská slova králí-
ků z klobouku Boba a Bobka, bedlivě sle-
dující oko pořadatelské poroty Večerníč-
ka, Dudáka a Mafiána, hudbu Křemílka a 
Vochomůrky, ale hlavně účast Bílé paní, 
Ohně a Vody, Jara, Papouška, Kočičí prin-
cezny, Robina Hooda, Zora, kvarteta spa-
nilých Pipi dlouhých punčoch, Karatisty, 
Pirátů, Krále, Indiána, Fotbalisty, Vodníků, 
Černokněžníka, Herečky, Šaška, Princezny, 
Tenistky, Drákuly... no prostě bohatý svět 
dětských pohádek a fantazie. 

A jestli chcete vědět víc, přijďte se radě-
ji příště podívat. 

Terezie Gottfriedová 

wmm 

JLPRÁVY Z DIECÉZE 

Jistě si vzpomínáte na první letošní roz-
hovor, se sestrám i z Horního Maxova. Jed-
na z nich se vloni stala představenou 
české provincie tohoto institutu a sídlí 
nyní v českobudějovické diecézi neda-
leko Písku. Zde, v malé vesničce, kde své-
ho času sídlil neslavně proslulý vojevůd-
ce Windischgrátz, dnes sestry nabízejí 
prostor k odpočinku a míru: 

Potřebujete si 
odpočinout? 
Náš velký dům ve Štěkni u Písku zůstal 

po odchodu obyvatel Domova důchodců 
prázdný. Usilujeme však o to, zřídit zde 
školu v přírodě s křesťanským zaměřením. 
První patro tohoto rozlehlého zámku je 
k tomuto účelu již připraveno. V tomto 
domě by bylo možné strávit víkend nebo 
pár dní dovolené. Je to velice klidné pro-
středí pro ty, kdo chtějí v klidu a tichu pro-
žít pěkné chvíle. 

Dům je obklopen rozsáhlým lesoparkem, 
nedaleko je řeka Otava a tiché lesy jižních 
Čech. Pro sportovce jsou zde i tenisové 
kurty a u našeho zámečku začíná Kloster-
mannova cyklostezka. Nedaleko je regio-
nální poutní místo Lomec u Vodňan. 

Můžeme nabídnout skromné a jednodu-
še zařízené pokoje: 4 jednolůžkové, 4 dvou-
lůžkové, 4 třílůžkové, 5 čtyřlůžkových, 
4 šestilůžkové. Dále je k dispozici velký sál, 
meditační místnost a prostory zámku 
s výstavou obrazů z 19. století. Po dohodě 
je zde možnost celodenního stravování. 

Ceny s plnou penzí: dospělí 250 Kč, škol-
ní mládež 150 Kč, nocleh se snídaní 150 Kč 

Kontaktní osoba: 
Sestra M. Terezie Vasilová 
provinciální představená IBMV 
378 51 Štěkeň 1 
Tel: 383 393 486 nebo+420 728 556 755 
fax: 383 393 528 
E-mail: ibmvsteken@email.cz 

mailto:ibmvsteken@email.cz
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Farnost „pod stanem" 

Stavitel lounského chrámu Benedikt Rejt (vladislavská goti-
ka -poznámka redakce)tento kostel stavěl s biblickou myš-
lenkou: „Mistře je dobře, že jsme tady!11 (Lk 9, 33). Stavba je 
proto završena třemi stanovými věžemi. 

Pro dnešní rozhovor jsem se, milí čte-
náři, vydal až na druhý konec diecéze 
- do Loun, kde již jedenáctým rokem 
působí jako vikář P. Werner Horák. Je 
členem diecézní kněžské rady a litur-
gické komise. Jeho kněžské působení 
začalo v době normalizace v roce 1975, 
kdy byl poslán do Kostomlat nad La-
bem u Nymburka (dnes již v pražské 
aricidiecézi). Zde strávil 17 let své 
kněžské služby a pak byl povolán do 
Loun. Ale nepředbíhejme... 

Svoje kněžské působení jsem začal 
v Kostomlatech nad Labem u Nymburka. 
Také jsem se staral o Milovice a Všejany. 
Nikde jsem vlastně nekaplanoval, začal 
jsem přímo v těchto farnostech. Musím po 
pravdě říci, že tamní lidé byli ke knězi velmi 
vstřícní. Tehdy tyto farnosti patřily ještě 
pod litoměřickou diecézi. Když tam pan 
biskup Koukl po svém jmenování jednou 
přijel na biřmování, sám řekl, že to jsou snad 
jeho nejlepší vesnické farnosti. Například 
ve 20. století bylo jen z Kostomlat devět 
kněžských povolání, z toho jeden pozděj-
ší opat Verzích. Bylo tedy velmi krásné 
působit v této oblasti, i když tam byly „bo-
lůstky" - ale jen „bolůstky". 

Když jsem pak měl jít sem do této „vý-
spy" - do Loun, kde jsem měl mít na sta-
rosti dalších jedenáct farností, šel jsem 
v podstatě se smutkem. Jediné, co mne teh-
dy potěšilo, byl tento lounský kostel, kte-
rý je skutečně krás-
ný a harmonický. 
Říkám to novoman-
želům, ať se podíva-
jí na tu krásu a har-
monii našeho chrá-
mu a ať se snaží tyto 
vlastnosti vytvořit 
i ve svém společ-
ném životě. 

Kostel byl právě 
opraven jedním 
z vašich předchůd-
ců P. Bezděkem -
později generál-
ním vikářem. Ale 
fara, pokud si 

Kostel svatého Mikuláše v Lounech 
na první pohled zaujme svou střechou. 
Ta symbolizuje tři stany, které chtěl Petr 
postavit na Hoře proměnění. 
D o l e : V l o u n s k é f a r n o s t i o c e ň u j í 
a rozvíjejí krásu a důstojnost liturgie. 

vzpomínám na jednu svou návštěvu těs-
ně po revoluci, byla velmi zanedbaná. 

Na faru asi v minulosti nezbyl čas. Tak 
alespoň zbyla nějaká práce na mě. Každý 
kněz by měl po sobě ve farnosti zanechat 
nějakou „svou" práci, i fyzickou. Oprava 
této fary stála čtyři roky provizorního byd-
leni ve stavbě, a tedy i ve špíně. Opravo-
valo se tady všechno - od elektřiny počí-
naje přes sociální zařízení po statiku atd. 
Na druhé straně dvora je také samostatný 
dům pro kaplana, který padal... No, už je 
to za námi a teď se zde pracuje opravdu 
dobře v pěkném prostředí. 

Jak zde vypadá život farnosti? 
Máme zde - jak jsme se již zmínil - pře-

devším díky kostelu krásnou liturgii. Je zde 
hodně ministrantů. Je to taková naše ra-
dost, když ze zákristie vychází před kně-
zem deset i patnáct ministrantů. Máme zde 
také pro liturgii kromě chrámového sboru 
i dětský sbor. Měl jsem vždy rád hudbu a 
zpěv. Jsem tedy rád, že tyto sbory oboha-
cují naše společenství. Děti zpívají častěji. 

Děti - to je samozřejmě budoucnost círk-
ve. I když je nutné přiznat, že hodně z těch, 
které mají zájem o zpěv ve sboru, nemají 
zájem o křesťanství jako takové. 

Ale ten zpěv, na který přijdou, to je pře-
ce určitý způsob preevangelizace?! 

Ano, oni tím, že k nám chodí na zkoušky 
zpěvu, se od nás naučí modlit alespoň Ot-
čenáš.. . Některé se nechají pokřtít, někdo 
dokonce jde i k prvnímu svatému přijímá-
ní. Ale pak přijde ta doba, kdy prostě zase 
utečou a jsou piyč. Ale věřím, že církev 
takto musí zasévat a že někdy snad přijde 
i doba, kdy budeme sklízet. Když bychom 
totiž nedělali nic, nemůžeme pak taky nic 
očekávat. 

Nevím, jestli s tím budete souhlasit ale 
podle toho, co vím nebo co říkáte, ne-
jsou Louny na poměiy naší diecéze vů-
bec špatná farnost Vždyťjste město! 

Ano, tady ve městě. Máme však i mno-
ho okolních prázdných farností. Například 
tady v sousedství dva kilometry vzdálený 
nádherný kostel v Cítolibech! A jájsem ho 
musel vloni zavřít. Měl jsem tam nakonec 
jen tři lidi - jednu maminku se dvěma dět-
mi. Dnes přicházejí sem, kde se cítí hezky, 
ale hlavně je zde společenství. 

To je jistě jediná rozumná možnost Ale 
chci se také zeptat na obyvatele vaší 
kaplanky. 
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Mám zde nyní velmi dobrého spolupra-
covníka Antonína. Je zde na jáhenské služ-
bě. Má rád ministranty a dělá pro ně - pří-
mo maká. Teď pro ně například vydal kníž-
ku s tím, co má znát ministrant. Skutečně 
ty kluky vede duchovně. Také s nimi obě-
tavě jezdí na cyklistické výlety. Je oprav-
du jáhnem - diákonem, je pracovitý, sám 
od sebe si všímá věcí, které je potřeba udě-
lat. Za to si ho opravdu vážím. Kéž by ta-
kových bylo víc. 

Necháte si zde bratra jáhna i jako kně-
ze, když si s ním tak rozumíte? To je 
přeci krásné setkání, když si farář 
s kaplanem rozumějí! 

Já bych si to přál, ale pan biskup má jiný 
názor, nevím... I jinde je potřeba těch, kteří 
pracují a ne se jen líbí. 

Jistě mi dáte za pravdu, že mladý kněz 
po svém kaplanském působení větši-
nou přijde do mnohem náročnějšího 
prostředí své „vlastní" farnosti. 

Ano, to je třeba případ kněze, který sem 
přišel do části mého bývalého farního ob-
vodu - P. Pavel Michal. Já se na jednu stra-
nu stydím za ty farnosti které jsem mu pře-
dal (Libčeves...), ale co já mohu dělat? Ni-
kdo tam skoro do kostelů nepřijde. Když 
jsem sem před jedenácti lety nastoupil, to 
tam ještě chodilo tak patnáct lidí. Dnes, 
když už se odstěhovali nebo vymřeli, je to 
bída. Snad jediný den v roce tam lidé při-
jdou do kostela, a to na Boží hod vánoční. 
To tam přišlo 40 lidí... 

Ano, to je realita. Vrátím se však k tomu 
za chvíli. Zůstaňme však chvíli v Lou-
nech. Pořádáte zde také nějaké jiné ak-
tivity kromě liturgie a péče o minist-
ranty? 

Dnes večer bude například tady na faře 
přednáška o inkvizici. Přednášet bude je-
den z našich ministrantů - čerstvý dok-
tor filosofie, historie a politologie. A jistě 
to nebude j eho poslední p řednáška 
u nás... Takže já jsem zde nyní s farností 
spokojený. I když jsem sem původně 
z Kostomlat nechtěl a první dva roky jsem 
byl takový „zarputilý", teď jsem zde 
opravdu rád. 

Z jiných aktivit bych rád zmínil třeba 
to, že jsme zde nechali udělat dva nové 
zvony a také nový betlém. A samozřejmě 
se opravují kostely. Dnes již ne svépo-
mocně - v tom byl také kus pastorace -
ale dnes máme přeci jen kněžské práce 
mnohem více. 

Dobrá farnost, dobiý kaplan, to zní ide-
álně. Pokračujme ještě chvíli! 

Samozřejmě bez spolupracovníků by to 
tak dobře nešlo. Nelze zapomenout na 
hospodyni, učitelku, která mi s dětmi po-
máhala v Kostomlatech a zde vede dětský 
sbor. Jiná paní učitelka učí děti od první až 
do třetí třídy. Je vidět, že jsou obě profesi-
onálky. Když přijdu na zkoušku nebo na 
hodinu, je vidět, že to učitelé s dětmi oprav-
du umějí. Když přičteme i tu skutečnost, že 
děti a mládež vidí příklad víry i v pedago-
govi, vše se ještě umocní. Vážím si i práce 
paní magistry farmacie paní Šafránkové, 
která učí nebo spíše je v kontaktu s róm-
skými dětmi. Připravuje je i na křest a na 
první svaté přijímání. 

S lidmi z farnosti také jezdíme na výlety-
i do zahraničí. Poprvé jsem si bohužel vybral 
„křesťanskou cestovku", a byla to hrůza. 
Teď už dáváme své zájezdy Čedoku a jsme 
velice spokojení. Byli jsme s ním v Římě, 
v Lurdech, v LaSaletě, shlédlijsme francouz-
ské katedrály a jiná významná místa... 

To je tedy velmi živá městská farnost, 
děkuji za představení. Ale vraťme se 
nyní, prosím, krátce k tomu zdejšímu 
okolí. Jak vidíte pastorační budoucnost 
venkova? 

Myslím, že dokud tam kněz nebude žít, 
nedá se vůbec o pastoraci mluvit. A on 
tam žít nebude, protože kněží je stále méně 
a nejsou, takže zbývají jen města. Já jsem 
z Rochlic, což je dnes součást Liberce. Měs-
ta si už prožila svůj úplný odpad od víry. 
Pamatuji, že do padesátých let v Rochlicích 
byly ještě plné balkóny. Po padesátém roce 

se už balkóny vyprázdnily a zbyli jen lidé 
dole. Když jsem se pak vrátil z vojny, bylo 
v kostele jen několik starých lidí na neděl-
ní mši a balkóny se zbouraly. 

Dnes je to ale městská farnost (okolo 
kostela vyrostlo v 80. letech veliké libe-
recké sídliště - poznámka redakce) a pod 
vedením františkánů, podobně jako na dru-
hé straně Liberce v Ruprechticích, tam far-
nost opět kvete a lidé se pomalu vracejí. 

Na venkově církev odolávala ateizaci 
sice déle, ale dnes je na tom venkov mno-
hem hůře než města a ještě asi dlouho bude. 

Také je to jistě tím, že tam dnes žije 
málo lidí. Není hlavním důvodem prá-
vě demografická změna? 

Ano, pamatuji si, že jako děti jsme jezdili 
do okolních vesnic u Liberce a tam všude 
žili lidé. Dnes tam už téměř nikdo nebydlí, 
a tak tam ani nemohou být v kostelech. 
Tam ta obnova tedy bude trvat mnohem 
déle. 

Co byste chtěl vzkázat celé diecézi? 
Snad jen to, aby člověk neztrácel nadše-

ní pro svoji víru. Myslím si, že lidé jsou 
dnes ve své víře takoví unavení. Je potře-
ba neztratit nadšení. Když ho člověk má, 
překonává spíš ta trápení, která do života 
přirozeně přicházej í. 

Děkuji za rozhovor 
P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

Lounský dětský sbor. V pozadí je vidět 
bohatě zdobený hlavní oltář. 
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Od začátku dubna funguje na 
českém Internetu nový server, 
který je zaměřený na cyklotu-
ristiku: www.nakole.cz. 

ZÚČASTNĚTE SE 

Emauzské dny 
Motto: „Pane, pomoz mi být 
tím, čím chceš, abych byl!" 

Kdy? 29. června -2.července 2003 
Kde? V Diecézním domě kardinála Trach-
ty v Litoměřicích 
Pro koho? Pro chlapce ve věku 9-16 let, 
kteří cítí povolání ke kněžství či řeholnímu 
životu. Měly by vám umožnit klást otázky, 
které se týkají volby tohoto životního stavu. 
Co vás čeká: Společná modlitba, témata, 
možnost ptát se, hry, soutěže... 
Bližší informace a přihlášky: Bližší infor-
mace a přihlášku můžete získat na KC 
v Litoměřicích či na internetových strán-
kách Diecézního domu: 
www.webpark.cz/ddkt 
Za kolik? 150 Kč za celý pobyt 
Kdo je organizátor? 
Katechetické centrum a Diecézní dům kar-
dinála Trachty v Litoměřicích. 
Kontaktní osoba Mgr. Irena Duchoňová 
Katechetické centrum, Komenského 4, 
412 01 Litoměřice 
E-mail: katech.centr.ltm@c-mail.cz 
Telefon: 416 73 80 72,416 73 20 77 

Sbor pro duchovní 
hudbu 
v Ústí nad Labem 
(umělecký vedoucí Václav Urban) 

hledá další zájemce 
do svých řad 
Jedná se o amatérské sdružení, jehož 

cílem je věnovat se duchovní hudbě 
všech stylových období. Vítáme každé-
ho s opravdovým zájmem o zpěv. 

Zkoušky jsou pravidelně v pondělí a 
ve středu od 18.15 do 20.30 hodin 
v nové zkušebně sboru Bílinská 3, Ústí 
nad Labem (zvonek: farní sál) 

V případě Vašeho zájmu nás kon-
taktujte na adresách: 

Chcete strávit svou dovolenou s dětmi a 
přitom si od nich i trochu odpočinout? 
Chcete se vrátit do svých táborových let? 
Neváhejte a přihlaste se na 

Letní tábor rodin 
Najdete zde například: 
- Jak s kolem cestovat ve vlaku 
- Slovníček - jízdní kolo v 17 jazycích 
- Tipy na výlety v regionech ČR 
- 357 zájezdů na kolech do celého světa 
- Cykloakce - pozvánky na soutěžní 

i rekreační akce na kolech 
- Bazar - nákup a prodej jízdních kol, 

komponent, vybavení, oblečení... 

v termínech: 
9.-16. srpna 2003 a 16.-23. srpna 2003 

Tábor se bude konat na Pavlátově louce 
u Nového Města nad Metují. Objekt nabí-
zí sportovní halu Jídelnu a sociální zaříze-
ní se sprchami. Dále je možno využít hřiště 
na fotbal a volejbal i menší bazén. Stravo-
vání bude zajištěno čtyřikrát denně. 
Ubytování nabízíme v šestilůžkových chat-
kách a ve zděném domku (pokoje se třemi 
a šesti lůžky). 
Program: 
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve 
skupinkách, děti od 3 let mají vlastní pro-
gram zajištěný pečovateli, mladší mohou 
tábor absolvovat u maminky. Odpoledne 
se pořádají různé sportovní hry a soutěže, 
kterých se účastní celé rodiny. Večer pro-
bíhají besedy na různá témata, dále se mů-
žete těšit na táboráky a noční bojovku. 
Součástí programu je i celodenní výlet, 
dětská pouť, olympiáda apod. Chystáme 
také batikování a vyrábění z kůže. 

Bližší podrobnosti a přihlášky na adrese 
YMCA - Živá rodina, Na Poříčí 12,110 00 
Praha 1, tel. 224 872 421, mail zr@ymca.cz. 

Pout'do Prahy 
Bosí karmelitáni v Praze srdečně zvou 

VŠECHNY na pouť do kostela Panny 
Marie Vítězné na Malé Straně dne 
24. května v 11 hodin. 

Prázdniny s Orlem 
Orel jednota Loukov u Semil pořádá od 

1. do 14.července 2003 na faře v Loukově 
u Semil sportovní tábor pro děti. Náplň 
pobytu: turistika, sportovní hry a soutěže, 
koupání, společná modlitba, denně mše 
svatá. Účastnický poplatek 2400 Kč 
(v odůvodněných případech může být sní-
žen). Podrobnosti a formulář přihlášky na 
požádání zájemcům zašle Vít Jůza, Lou-
kov 1,51301 p.Semily,tel. 481685237,mo-
bil 732 943 265. 

10. ročník ministrantského tábora 
Tábor je určen pro správné kluky ministranty od 1. do 9. třídy 
Místo konání: Bozkov u Semil v budově fary 
Termín: 29. 6. 2003 (neděle) - 1 1 . 7 . 2003 (pátek) 
Program: Můžete prožít tradičních 12 dní plných radosti, legrace a pohody v krásném 
prostředí mariánského poutního místa. Na programu budou nejen bojovky, výlety, tábo-
ráky, koupání, fotbalové mistrovství, ale i klasické táborové mše svaté, témátka, minist-
rantské schůzky, růženec či večerní modlitby na pokojích. 
Cena: 2 100 Kč 
Přihlášky zasílejte do konce dubna 2003 na kontaktní adresu. 
Počet účastníků je limitován!!! Proto si s přihláškami pospěšte!!! 
Informace: 777 869 409-Michal Chrvala. Kontakt: tabor@tarsicius.cz, 
Ministrantský tábor, Horní nám. 12,46601 Jablonec nad Nisou. 

Jitka Šimpachová 
Společnost pro duchovní hudbu 
v Ústí nad Labem, Pinčova 2971/13 

400 11 Ústí nad Labem 
nebo 

Bílinská 3, 400 01 Ústí n.L. 
tel. 472 772 212, 723 509 310 
e-mail: sbor. usti@seznam.cz 

http://www.nakole.cz
http://www.nakole.cz
http://www.webpark.cz/ddkt
mailto:katech.centr.ltm@c-mail.cz
mailto:zr@ymca.cz
mailto:tabor@tarsicius.cz
mailto:usti@seznam.cz
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Víkend pro ženy 
aneb dámská jízda 

2.-3. května 2003 
KDE: RUPRECHTICE u Liberce 
ZAČÁTEK: Pátek 18.30 večeří 
UKONČENÍ: Sobota 18.00 večeří 
CENA: 250 Kč 
Strava a ubytování zajištěno na faře 
(20 míst). Spacáky vezměte s sebou. 

Program: Krátké přednášky, práce a dis-
kuse ve skupinkách,ticho, zpívání, modlit-
ba, mše svatá, možnost svátosti smíření, 
malování na hedvábí. 

TÉMATASETKÁNÍ: 
P. Radek JURNEČKA: „Žena v Písmu" 
P. Paschal NOVÁK,OFM: 
„Přítomnost Boha v rodině,aneb Bůh 
v domácnosti" 

Celou dámskou jízdu si zpestříme malo-
váním hedvábí, kde si může každá z vás 
namalovat svůj šátek, manželovi krava-
tu, vitráž do okna, přáníčko... 

Počítejte se zakoupením hedvábných 
polotovarů. Cena se pohybuje od 50 do 
130 korun. Barvy, štětce, kontury hradí 
Centrum pro rodinu. 

Ještě si budete moci zakoupit drobné 
i větší keramické dárečky (10-220 Kč). 

Pěkně prosím, pokud budete mít čas a 
inspiraci, upečte něco sladkého ke kafíčku. 

Moc se na vás všechy těším, Iva 

Přihlášky zasílejte: Iva Růžičková, Hu-
sitská 128/32, 417 41 Krupka, E-mail: 
dcpr.ltm@tiscali.cz, tel: 606/501 897 

V přihlášce prosím uveďte jméno, věk, 
adresu, e-mail a telefon. 

-ÍÍMI 
Vydejte se na 
Cestu ke kráse 

Výstava Stanislava Weigela 

Dovolujeme si Vás informovat o chys-
tané výstavě Mezinárodního centra du-
chovní obnovy v Hejnicích na měsíc du-
ben. Jedná se o výstavu obrazů Stanisla-
va Weigela nazvanou Cesta ke kráse. 

Stanislav Weigel je kněz, malbu studo-
val u akademického malíře Zrzavého, který 
jeho malbu silně ovlivnil. 

Výstava skončí 2. 5. 2003. 
Za MCDO v Hejnicích Jiří Mrňávek 

Pouť rodin 
ke svaté Zdislavě 
Předběžně oznamujeme, že pražská ar-

cidiecéze pořádá opět pouť rodin ke sv. 
Zdislavě v Jablonném v Podještědí. Pouť 
se uskuteční v sobotu 24. května 2003 
v bazilice sv. Vavřince a Zdislavy a pout-
ní mši sv. v 11 hod. bude celebrovat otec 
biskup Karel Herbst. Odpoledne mohou 
poutníci navštívit další místa spojená se 
životem sv. Zdislavy nebo se zúčastnit 
doprovodného programu od 13.30 do 15 
hodin, který zajišťuje pražské centrum pro 
rodinu. 

Mohu každému tuto pouť doporučit; ta 
loňská byla vynikající. I když nejsme Pražá-
ci, tak nás nevyženou - jsme přece domácí! 

P.Jan Chmelař, Česká Lípa 

Ožije znovu legendární Krásná? 
Proč legendární? Zasloužil se o to pře-

devším „zázračný" doktor Kittl, který ve 
vesničce u Jablonce nad Nisou postavil 
malé sanatorium, faru a kostel sv. Josefa, 
pěstoval léčivky, podával léčebné koupe-
le a založil na tom místní tradici. Po mnoho 
desetiletí zde bylo centrum vzdělanosti a 
církevního života. 

Kostel svatého Josefa s farou je ve znač-
ně zchátralém stavu, a tak se nadšenci a 
příznivci tohoto poutního místa dali do 
oprav a pokoušejí se areál oživit a zapojit 
do současného života obyvatel vesnic 
pod Černostudničním hřebenem. 

Po pouti by chtěli členové Matice 
Železnobrodské alespoň začít 
s opravou střechy kostela a fary 

Výstoupení 
Evy Henychové 

Zpěvačka, kytaristka a jedi-
nečná f o l k o v á š a n s o n i é r k a 
EVA HENYCHOVÁ 
Čtvrtek 22. května ve 13.30 věznice Dra-
honice - recitál pro vězně 
Pátek 23. května ve 13.00 věznice Nové 
Sedlo - recitál pro vězně 
Pátek 23. května v 18.00 Žatec, sál BJB 
(Tolsteho 1249) 
www.evahenychova.cz 

Další pouť 
ke svaté Zdislavě 
To, že 11. května, druhou květnovou 

neděli, je svátek matek, to snad dnes už ví 
každé malé dítě, že však tentýž den se usku-
teční pouť Unie katolických žen ke hrobu 
svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, 
to ví málokdo. Nyní to tedy víte i vy. Při 
poutní mši svaté, kterou bude celebrovat 
v 11 hodin opat strahovského kláštera 
P. Michael Pojezný, OPraem. Budeme pro-
sit za dobré matky v našem národě. 

Všichni jste srdečně zváni. 
P. Jan Chmelař, Česká Lípa 

První skromná pouť bude 
I . května 2003 
II.00 koncert v kostele sv.Jakuba: 
J. S. Bach, A. Part, B. Bartók, 
J. M. Lecalair, G. F. Telemann, R. Benett 
Gabriela Endlerová, Vilém Veverka, 
Martina Prošková 
13.30 „Pěnčínské perličky" 
14.45 májová pobožnost 
15.00 poutní mše svatá ke cti svatého 
Josefa, celebrovaná litoměřickým bisku-
pem Josefem Kouklem 
16.30 jazzový koncert 

mailto:dcpr.ltm@tiscali.cz
http://www.evahenychova.cz
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Většina akcí center se koná 

¥ DIECÉZNÍM DOMĚ KARDINÁLA TROCHTY 
bývalý teologický konvikt, Komenského 4, 

412 01 Litoměřice, telefon 416 732 077 

' i;: < 

Centrum pro mládež (DCM) 
!!! NOVINKA !!! Máme vlastní 
internetové stránky. 

Adresa je www.litomerice.signaly.cz 
Pokud na stránky DCM zabrousíte a zjistí-
te, že vám tam něco chybí neboje tam ně-
jaká chyba či nedostatek, budu moc ráda 
zajakoukoli připomínku. Díky. 

Kniha od P. Jana Balíka -
Objevit tajemství růžence 

Následující dílo nabízí sedm setkání nad 
růžencem. Pomůže především mladým 
lidem ajejich společenstvím, ale inspiraci 
v něm najdou i lidé dospělí. 

Knížka metodicky ukazuje na různé způ-
soby modl i tby růžence . Můžete si j i 
objednat na adrese DCM za 50 Kč. 

Živý růženec 

Je možné se kdykoli připojit k Diecézní-
mu živému růženci mladých. Kdo byste se 
chtěl do této modlitby zapojit nebo byste 
měl nějaký konkrétní úmysl, na co bychom 
měli v modlitbě pamatovat, ozvěte se kdy-
koli na adresu DCM. 

Modlíme se za mír ve světě, za církev v 
naší diecézi, za úmysly každého z nás a za 
ty, kteří to nejvíce potřebují. 

Pouť mládeže do Drážďan 
3. 5.-4. 5. 

Pozvání biskupa míšeňsko-drážďanské 
diecéze Joachima Reinerta a farnosti 
sv. Pavla. Smyslem pouti je budovat mos-
ty smíření mezi národy 

Odjezd: V sobotu 3. 5. 2003 ve 14.00 od 
kostela Panny Marie v Ústí nad Labem 
Program v sobotu: v 17.00 mše svatá v 
kostele sv. Pavla v Drážďanech, v 19.00 
společná večeře a večerní posezení s pol-
skou a německou mládeží. Program v ne-
děli: 7.30 společná modlitba, 8.00 společná 
snídaně, 10.30 mše svatá v drážďanské 
katedrále s biskupem Joachimem Reiner-
tem za účasti české, polské a německé mlá-
deže. Po mši svaté posvěcení pomníku 

J l i l i i M l l l l 
Foto Jan Rosenauer 

polské mládeže popravené na konci II. svě-
tové války. 12.30 oběd. Předpokládaný ná-
vrat v 16 hodin. 

Poznámky: Pobyt máme zajištěn němec-
kou stranou, platíme si dopravu. Je třeba 
si s sebou vzít spacák a karimatku. 

Informace: fara v Ústí nad Labem, 
tel. 475 209 303, arcidekul@seznam.cz 

Duchovní obnova pro mládež 
hledající své životní povolání 

10.5. a 14. 6. v Duchovním centru sv. 
Františka z Pauly na Vranově u Brna 
s P. ThLic. Pavlem Havlatem OM a S.M. 
Zdislavou Noskovou OSF od 9.30 do 
17.00 hod. 

Bližší informace a přihlášky: tel. 
541 239 264; Vranov u Brna 7, 664 32; 
e-mail: dc-vranov@katolik.cz. Uzávěrka 
přihlášek vždy 14 dní před zahájením akce! 

Kurs ANIMÁTORl) - 5. setkání 
Termín: 30 .5 . -1 .6 . 
Téma: Život v církvi, Kdo je to animátor 

Host: P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež 
ČBK 

!!! MALÁ ZMĚNA TERMÍNU !!! 
3. diecézní pěší pouť mládeže 

aneb Pojď se s námi potit a modlit za nová 
kněžská a řeholní povolání nejen pro naši 
diecézi, za dobré rodiny a za mír ve světě. 

Termín: 20. 7.-25. 7 .2003 
Odkud a kam: z Litoměřic do Božkova 

u Semil 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
ANIMÁTORL): 

17.-23.8 .2003 v Třešti u Jihlavy 
Pro koho je setkání určeno: pro mladé 

lidi, kteří jsou nebo do budoucna chtějí být 
aktivní v církvi (ve farnosti, v diecézi) 
Co bude na programu: katecheze, work-
shopy, kultura, sport. 

Kde se bude setkání konat: v Domově 
mládeže a na SOU v Třešti. 

DCM, Komenského 4, 
412 82 Litoměřice 
Telefon: 416 738 065 
Mobil: 603 452 001 
E-mail: daniela.dcm@tiscali.cz 

Cena: 700 Kč (celkové náklady budou 
asi 3000 Kč na j e d n o h o účas tn íka ) 
Samozřejmě pokud člověk nemůže takovou 
částku dát, j e možné obrátit se na DCM. 

Jak se přihlásit: prostřednictvím Die-
cézního centra pro mládež 

Kdy se přihlásit: do konce května 

Signály hledají signalisty 
SignáLy již mají za sebou téměř 1,5 roku 

života. Chceme, aby byl skutecne pro 
všechny mladé křesťany. Proto potřebuje-
me Tvoji pomoc! Pojďte se zapojit do naše-
ho týmu.Od minulého týdne jsme zprovoz-
nili také dvě sekce věnované společenstvím. 

Na chodu SignáLů se zatím podílí menší 
společcenství lidí. Ovšem jak je známo -
čím víc, tím lip. Máš chuť se s námi podílet 
na tomto díle a vytvářet s námi malé spole-
čenství? My uvítáme jakoukoli pomoc, aby 
SignáLy mohly být opravdovým portálem 
pro mladé. Najde se tu něco opravdu pro 
každého. Potřebovali bychom například 
výpomoc s psaním článků, zadáváním no-
vých věcí do internetového obchodu, kon-
trola a zadávání odkazů, zadávání akcí, pře-
vádění časopisů do internetové podoby a 
mnoho dalších... 

Tyto činnosti nevyžadují speciální vzdě-
lání a může je dělat opravdu každý. Záleží 
tedy jenom na Tobě, jestli si najdeš chvíli 
času. Můžeš se SignáLům klidně věnovat 
hodinu za měsíc, nebo taky denně - závisí 
to j enomnaTobě . 

Co za to? SignáLy jsou dělané zdarma a 
bohužel nejsou prostředky na finanční 
odměny. Nabídnout Ti můžeme e-mail co-
koli@signaly.cz a nase modlitby. Pokud 
bys za svoji spolupráci chtěl nějakou od-
měnu, pokud to bude v našich silách, po-
kusíme se Ti vyhovět. Team SignáLů. 

http://www.litomerice.signaly.cz
mailto:arcidekul@seznam.cz
mailto:dc-vranov@katolik.cz
mailto:daniela.dcm@tiscali.cz
mailto:koli@signaly.cz
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Diecézní centrum pro rodinu 
13 
Diecézní 
pastorační 
středisko 

Všechny varhaníky, sbormistry a přízniv-
ce chrámové hudby srdečně zveme na 

3. setkání varhaníků 
V sobotu 26. dubna 2003 v DDKT v Lito-
měřicích 

Přednášející: prof. Bohuslav Korejs -
regenschori chrámu Matky Boží před Tý-
nem v Praze. Host: MUDr. Horák - diecéz-
ní organolog. 

Začátek je v 9.30 hod., těšit se můžete 
na duchovní slovo na úvod, přednášku 
pana profesora, informace diecézního or-
ganologa, praktický nácvik písní, nebude 
chybět ani dopolední pohoštění a oběd, 
setkání zakončíme mši svatou, předpoklá-
daný závěr bude v 16:00 hod. 

Setkání novokněží 
5. května 2003 v DDKT v Litoměřicích. 
Téma: Pedagogika svatosti a hlásání evan-
gelia. Začátek v 9:30 mši sv. s otcem bisku-
pem, předpokládaný závěr v 16:00 hod. 

Setkání pastoračních 
asistentů 

12. května 2003 v DDKT v Litoměřicích 
14. května 2003 na arciděkanství v Liberci 

Téma: Církev jako domov a škola spo-
lečenství. Začátek vždy v 9.30 mší svatou 
a závěr přibližně v 16 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni na setkání 
s otcem biskupem a v neposlední řadě na 
vzájemné setkání mezi sebou. Je to příleži-
tost sdělení si vzájemných zkušenosti a tak 
se obohatit a povzbudit do další pastorač-
ní práce, která nám přináší různé starosti, 
ale i radosti. 

Setkání pastoračních 
asistentů, katechetů 
a laiků aktivních 
ve farnostech 
Uskutečni se 20.-22. června 2003 

v Mezinárodní centrum duchovní obnovy 
v Hejnicích. Přihlášky: DPC, Komenského 
4, 412 01 Litoměřice. Tel.: 416 738 036, 
416732077 

E-mail: pastoracni.ltm@quick.cz 

Víkend pro chlapy 
Již před rokem jsme zjistili, že i chlapi 

potřebují trávit nějaký čas jen mezi sebou. 
Je to skvělá příležitost na chvíli se zasta-
vit, ztišit, odpočinout, povzbudit se i lépe 
porozumět sám sobě a svému mužství, 
abychom se pak s novým odhodláním vrá-
tili do svých domovů, práce a snažili se 
naplnit své poslání být mužem - manže-
lem, otcem a hlavně opravdovým chla-
pem... 

Přijď mezi nás i ty a nebude chybět ani 
chlapská modlitba, zpěv, cvičení a vyzkou-
šíme si ve volných chvílích bubnování, 
kulečník, stolní tenis i jiné staré dovednos-
ti, které jsme mysleli, že jsme již zapomněli. 

I ty můžeš přiložit polínko do společné-
ho ohně... 

Kdy: 25.4.-27.4. 2003 
Kde: Biskupské gymnázium Bohosudov, 

Krupka část Bohosudov ( 7 km od Teplic), 
v centru města hned vedle Baziliky Sedmi-
bolestné Panny Marie 

Příjezd: 25.4. mezi 17.00-19.00 (večeře) 
Ukončení: 27.4.2003 po obědě 
Program a témata: 
25.4. od 20.00-povídání na téma: Kam 

se ztrácejí muži -František Růžička 
26.3. od 9.30 - P. Bernard Říský, O F M -

Jak dozrát v muže. 15.00 - druhá část po-
vídání s P. Bernardem o chlapech ajejich 
starostech. 

Místo konání: bývalý klášter s hromad-
ným ubytováním 

S sebou nezapomeň bubny i jiné hudeb-
ní nástroje. Spacák vítán - kdo má, vezmi 
s sebou) 

Stravování: třikrát denně - plná penze 
v restauraci Klášterní zátiší 

Cena: 400 Kč za celý pobyt i se stravou 

Za Centrum pro rodinu František 

Přihlášku prosím zašlete na adresu 
František Růžička, Husitská 128 Krupka, 
mobil: +420606501897 
e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz 
Naše internetové stránky: 
rodina.unas.cz/ 

IKONY 
Diecézní centrum pro rodinu zve všech-

ny, kteří se chtějí dozvědět o tom, jak vzni-
kají pravoslavné ikony a jaké je v nich skry-
to duchovní poselství. 

Vyprávět přijede pravoslavná malířka 
ikon CVETOMIRA CVETKOVÁ 

Neděle 27. dubna 2003 od 14.30 do 18.00 
v diecézním domě kardinála Trochty 
v Litoměřicích (DDKT - bývalý konvikt, 
Komenského 4). 

Neděle 7. června 2003 od 14.30 do 18.00 
v Biskupském gymnáziu Bohosudov 

Cvetomira žije v Bulharsku, kde má pra-
voslaví svůj domov. Je to velmi milá a 
skromná dívka, jejíž láskou je právě malba 
pravoslavných ikon. Nyní žije a studuje 
v Praze. Velmi ráda přednáší o duchovním 
bohatství ikon. Nechrne se i my obohatit 
jejími díly a vyprávěním o nich. 

Pořadatel: Mgr. lva Růžičková, Diecézní 
centrum pro rodinu biskupství litoměřické-
ho, Komenského 4,412 01 Litoměřice. 

Telefon: 606 501 897, 
E-mail:dcpr.ltm@tiscali.cz 

i c f x c 
NTJKA 

Katechetické 
centrum 

Metodický seminář 
S MARIÍ NA CESTĚ 

Chtěla bych připomenout všem zá-
jemcům -kněžím a katechetům - meto-
dický seminář. Je stále několik míst vol-
ných, a je tedy možné se urychleně při-
hlásit. 

Metodický seminář o nových meto-
dách ve výuce náboženství, který se 
uskuteční ve dnech 23.-25. 5. 2003 
v Hejnicích, povedou Mgr. Eva Muro-
ňová a Mgr. Jarmila Plačková z KC 
v Ostravě. Cena celého pobytu a semi-
náře je 300 Kč. 

mailto:pastoracni.ltm@quick.cz
mailto:frantisek.ruzicka@mukrupka.cz
mailto:dcpr.ltm@tiscali.cz
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Přečtěte si 

Opatrný, Aleš: Kardinál Tomášek a po-
koncilní proměna pražské arcidiecéze, 
Karmel 2003, 199 Kč 

Reflexe působení kardinála Tomáška 
v kontextu vnitrocírkevních a politických 
proměn i vyhodnocení vlivu koncilu na ži-
vot církve v Čechách. 
Harrington, David: Sacra pagina. Evan-
gelium podle Matouše, Karmel 2003, 
435 Kč 

Obsáhlý komentář, který svým přístupem 
vychází vstříc všem zájemcům o hlubší po-
znání biblických textů. Kniha je vhodná 
nejen pro teology a studenty; svou struk-
turou může poskytnout odpovědi na mno-
ho otázek z oblasti duchovního života. 
Torkington, David: Milá Zuzano!, Kar-
mel 2002, 149 Kč 

Autor poznal Zuzanu, když byla ještě 
dítě, a znovu se potkali až po letech. Teh-
dy od ní dostal dopis, v němž mu položila 
několik otázek týkajících se víry, a tak 
vznikly úvahy ve formě dopisů obsažené 
v této knize. 
Staniek, Edward: Modlitby marnotrat-
ných, Karmel 2003, 99 Kč 

Člověk by neměl nikdy jednat v pochyb-
nostech svědomí; základním postojem 
musí být jistota svědomí. Se správným, jis-
tým a citlivým svědomím se však nikdo 
nerodí a takové svědomí je třeba získávat 
stále lepší znalostí norem Božího zákona a 
jejich čím dál tím odvážnějším uskutečňo-
váním v životě. Tato cesta bývá však dra-
ze vykoupena, neboť se na ní platí bolestí 
a výčitkami svědomí. Snazší cesta je pou-
čit se z chyb druhých a k tomu vede čte-
náře tato knížka. 
Sáleský, František sv.: Úvod do zbožné-
ho života, Karmel 2003, 239 Kč 

V novém, praktickém kapesním vydání 
vychází jedno ze základních děl duchovní 
literatury. 
Madre, Philippe: Ale zbav nás od zlé-
ho, Karmel 2003,119 Kč 

Velice aktuální kniha z pera lékaře psy-
chiatra se zabývá dávným biblickým pro-
blémem - vztahu ďábla a lidské duše. Au-
tor ukazuje na řadě příkladů, že se nejedná 

Karmelitánské knihkupectví 
(Knihkupectví Jonáš) 
Mírové náměstí 15 
412 01 Litoměřice 
Tel./fax: 0 4 1 6 / 7 3 24 58 

s 

o překonané báchorky z minulosti, 
ale že ďábelský vliv na duše exis-
tuje skutečně a že jej lze rozpoznat. 
Kniha vychází ve druhém vydání. 
Philippe, Jacques: Ve škole Du-
cha svatého, Karmel 2003, 
79 Kč 

Jak co nejplněji odpovědět na 
Boží volání? Jak se otevírat Duchu 
sv., nebránit se jeho působení, učit 
se rozeznávat jeho hlas a dát se jím 
vést? Na tyto velice závažné otáz-
ky hledá autor svěží a přehlednou 
formou odpověď. 
Kardinál Tomášek. Generál bez 
vojska...?, Vyšehrad 2003, 
248 Kč 

Kardinál Tomášek se stal v po-
sledních letech totality jedním 
z jejích nejpřednějších kritiků. Přes-
tože byl stranickými funkcionáři 
nazýván »generálem bez vojska«, 
těšil se naopak všeobecné oblibě a 
úctě. Nyní vychází v rozšířeném 
druhém vydání publikace, která se 
snaží postihnout složitou cestu, po 
níž k tomuto výjimečnému posta-
vení historického významu dospěl. 
Rohr, Richard: Cesta divokého 
muže. Cesta 2002,145 Kč 

Kniha amerického františkána, 
kterého známe i z jeho pobytu 
u nás, má podtitul Úvahy o mužské 
spiritualitě. Mužská spiritualita by 
měla povzbuzovat muže, aby pod-
nikli radikální evangelijní cestu ze 
svého jedinečného počátečního 
postavení, svým jedinečným způ-
sobem, se svým jedinečným cílem, 
a to bez pochybností, omluv či na-
podobování žen. 
Duby, Georges: Rytíř, žena a 
kněz, Garamond 2003, 239 Kč 

Kniha předního francouzského 
badatele o středověku pojednává 
o snahách církve v 10. až 12. století 
ustálit a uzákonit pravidla manžel-
ského soužití. Na četných příkla-
dech ze šlechtického prostředí do-
kumentuje autor urputný zápas cír-
kevních hodnostářů s velmoži o 
podobu manželství , vymýcení 
mnohoženství, boj proti zapuzová-
ní manželek a proti svatbám s ro-
dově příbuznými ženami. 

-mela-

Pohleď na to Srdce, 
které lidi tolik milovalo 
Takto oslovil Pán Ježíš svatou Marii Markétu Ala-

coque a ta slova patří i nám. Vzpomenou si na ně 
dnešní katolíci, když se přiblíží první pátek v měsíci? 

Představa, že se také Pán 
Bůh může hněvat a že je 
dobré ho usmiřovat za hří-
chy a urážky, je dnes asi 
považována za přežilou či 
snad za předkoncilní. Lidé 
už si vystačí sami a sami si 
i se vším pomůžou, tak nač 
by měli pořád chodit do 
kostela - a k tomu i ve 
všední den, když to není 
povinné? A první pátek? 
To už taky není potřeba, 
protože dnes teprve věří-
me správně a nově. 

To je ovšem velký omyl! 
Vždyť Ježíšovo milující 
srdce má lék na všechny 
naše trable. Vezměme si na-
příklad některé invokace 
z litanii k Božskému Srdci: 

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, ... poklad-
nice veškeré moudrosti a umění,... smírná oběti za 
naše hříchy, ... pokoji náš a naše smíření. A to je 
právě to, co dnešním lidem tolik chybí: pokoj, smí-
ření a sjednocení se či ukrytí v milujícím Božském 
Srdci. K němu všichni pospíchejme, v něm své 
strasti ukrývejme. Není co dodat, zde je lék i rada, 
jak jednat. 

Když vidím na první pátek téměř prázdné lavice 
v kostele, vzpomínám na zemřelého P. Tomka, kte-
rý velmi propagoval a doporučoval pobožnosti prv-
ních pátků a sobot. Byl kdysi misionářem v Brazílii. 
Vyprávěl, jak putoval pralesem od osady k osadě, 
všude se mohl zdržet pár dní a zase musel jet dál, 
takže se obyčejně dostal všude jednou za dva nebo 
tři měsíce. Jak by si asi ti pralesní domorodci vážili 
mše svaté, kdyby ji mohli mít každý den?! Jistě by 
nepřišlo jen několik starších lidí. 

Láskou za lásku Pánu odpovíme, zpívá se v jedné 
písni. Pán Bůh je k nám velmi milosrdný a zaslouží 
si, abychom jeho lásku opětovali. Každý má dost 
svých hříchů, a přesto nás Ježíšovo Srdce miluje a 
stále nám svou lásku nabízí. Je jen naší záležitostí, 
zda budeme chtít čerpat sílu z Božího milosrden-
ství nebo zda se k Pánu Ježíši otočíme zády a bu-
deme si vymýšlet rádoby spravedlivé důvody, proč 
nemůžeme aspoň na první pátek přijít navíc z lásky 
k Ježíšovu Srdci na mši svatou. 

I když je to těžké, je třeba hledět do budoucna 
s optimismem, že zas katolíci objeví, jaké poklady 
v sobě jejich víra chová. 

Jaroslav Pulda, Litoměřice; foto Jan Macek 
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Motto: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno 
špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by 
pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům 
přineslo milost." Ef 4, 29 

K čemu je nám Zdislava (a myjí)? 
Předesílám, že tento příspě-

vek není napsán na objednáv-
ku, ani nechce být kritikou. Cí-
lem je zamyšlení nad časopi-
sem Zdislava. 

Z posledního čísla se dozví-
dáme, že Zdislava je vykázána 
za dveře kostela, když se v ním 
píše o „rozzářených kostelíč-
cích" (vizúvodní slovo u člán-
ku o Lounech na straně 6). Ne-
chci stát „za bukem" a čekat, 
jak to s časopisem dopadne. 

Nacházíme to, 
co hledáme? 

Pro některé čtenáře může být 
časopis opravdu málo duchov-
ní. Obracím se tedy tímto na 
naše duchovní otce v naší die-
cézi, aby toto duchovno do 
Zdislavy sami vložili. Pak bude 
časopis jistě čtenější. 

Na každou neděli si připra-
vujete kázání. Někdy jen pro 
hrstku věřících - a takové du-
chovní slovo se jistě připravu-
je těžko. Vždyť do vašeho kos-
tela přijde i méně než čtyřicet 
věřících. 

Náš diecézní časopis však 
oslovuje asi 1600 čtenářů - to 
je čtyřicetkrát více! Co brání ta-
kovému kázání, aby bylo pře-
psáno a otištěno v našem ča-
sopise? S jakou radostí byste 
kázali, kdyby vám v neděli při-
šla do kostela alespoň deseti-
na čtenářů Zdislavy? A navíc, 
psané slovo se dá uložit a ví-
cekrát se k němu vracet. Pro 
starší věřící má ještě i tu výho-
du, že si ho mohou přečíst, 
když jim už sluch neslouží. 

Za některými z vás, duchov-
ní otcové, jezdí věřící desítky 
kilometrů, aby slyšeli alespoň 
po týdnu svého oblíbeného ka-
zatele. Prostřednictvím tohoto 
časopisu přijdete vy za nimi. 

V jednom z minulých čísel 

byl můj příspěvek otištěn jako 
úvodník. Mohl jsem z toho mít 
radost, ale neměl jsem. Měl 
jsem spíše pocit, že supluji za 
někoho, kdo je povolanější 
(dokonce od samotného Pána), 
za někoho, kdo je fundovaněj-
ší než já. 

Formace i informace 

Sám jsem se v určitém obdo-
bí odmlčel. Vadilo mi na Zdisla-
vě, že se stává pouze informač-
ním časopisem. Uvědomil jsem 
si však, že mlčením časopisu 
nepomohu. Vrátil j sem se, 
abych podával zprávy z dětské-
ho světa. Snažím se přinášet 
povzbudivé zprávy o dětech pro 
vás, rodiče i prarodiče. 

Ptám se svých kolegů kate-
chetů, proč jsem skoro osamo-
cen? I já bych se chtěl poučit, 
vzít si příklad a případně ho 
rozvinout nebo upravit si ná-
zor. Navíc bychom mohli psa-
ným slovem pomáhat rodičům 
při výchově dětí. 

Naším úkolem není, jako zdů-
raznil P. ThLic Jiří Kaňa na se-
tkání katechetů v Litoměřicích, 
jen vyučovat. Naopak, vznik-
ne-li situace, kdy můžeme i vý-
chovně působit , ne l i tu jme 
času. 

František Němeček, 
Mladá Boleslav 

Děkuji vám, pane Františku, 
i všem ostatním externím 
redaktorům, kteří pravidel-
ně pracujete na tomto ča-
sopisu, za to, že nelitujete 
sil ani času pro naši společ-
nou práci, někdy i proti 
proudu doby. Bůh Vám 
žehnej 

P. Michal Podzimek 
šéfredaktor 

Zdislava na Internetu 
Když před více než třetinou století probíhal II. vatikánský kon-

cil, žádal co nejhojnější využívání moderních komunikačních pro-
středků. Dokument „Inter mirifica" hovořil o úžasném vývoji mo-
derní komunikace, o tom, jak je třeba, aby se církev médií nebála, 
ale naopak se snažila je co nejvíce přijmout za své. 

Dnes jsme již dále než v éře faxů nebo barevných filmů. Svět 
dnes žije ve dvou rovinách - reálné a internetové. Není nic 
zvláštního, když si například průměrný středoškolský student 
sedne ke svému počítači a rozmlouvá pomocí svého monitoru a 
modemu s kamarádem v Peru a zároveň třeba v Austrálii. Po-
mocí textu nebo i přímo hlasu se baví s lidmi, se kterými se třeba 
ani nikdy reálně nesetká. Posílá jim po drátu svého telefonu 
své fotografie nebo celé krátké filmy. Stejně tak si může vyhle-
dat jakýkoliv materiál pro své studium, aniž by musel cestovat 
třeba přes oceán do New Yorku do univerzitní knihovny. 

Další způsob, jak číst Zdislavu 

Ani náš časopis nezůstává pozadu. Díky novému spolupra-
covníku Dominiku Fišerovi, kterému je v jeho mladém věku In-
ternet naprosto vlastní, máme náš časopis i tam v nové podobě. 
Za první měsíce jeho nové existence již navštívilo tyto interneto-
vé stránky přes 800 návštěvníků a někteří zanechali i své ohlasy 
nebo vyjádření v anketě, jak se jim časopis líbí. 

Jeden z těchto ohlasů pro představu otiskujeme. Je od jedné 
paní doktorky z Prahy, jejíž jméno je zde vyjádřeno zkratkou, pro-
tože nevíme, zda si ho přeje zveřejnit. 

Připojte se i vy se svými názory na Časopis, diecézi a církev. 
Pokud budou vaše ohlasy zajímavé i pro tištěnou Zdislavu, re-
daktor Dominik vás o nich bude o nich pravidelně informovat 
i zde na našich tradičních, poštou posílaných černobílých strán-
kách. Internetová Zdislava je samozřejmě barevná. 

: .t., Úpa*, NípO^W, 
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O 
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Dobrý den! 
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za velmi hezké 

stránky. Je dobře, že touto moderní, ale dnes již samo-
zřejmou formou informujete křesťanskou I nekřesťanskou 
veřejnost 

Církev měla, má a bude mít (v to věřím a doufám) stále 
větší význam v životě všech lidí. 

Je dobře, že na místa kněží nastupují lidé s mladým 
duchem, kteří po letech morální devastace způsobí změ-
nu. Je dobře, že informujete o dobrých a pozitivních čin-
nostech ve vaší diecézi, protože dobrých a pozitivních 
zpráv není nikdy dostA dobrá zpráva potěší. Je dobře, 
že se opravují kostely, fary, že i malé vesnice začínají žít 
aktivně. Je dobře, že píšete i o problémech kněží. 

Přeji Vám v redakci a Všem čtenářům zdraví na těle 
iduchu' MUDr. 1.5, Praha 
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Třetí čtyřicetiletí Mojžíšova života je v Písmu velice podrobně 
vykresleno. Tato životní perioda je úzce spojena s osudy vyvo-
leného národa při bezprostředním Božím zásahu do jeho dějin. 

Izraelité jsou ponižujícím a krutým způ-
sobem zotročeni v bezbožné a pyšné zemi 
- v Egyptě. Bůh slyší jejich úpění, rozpo-
mene se na ně a rozhodne se jim poslat 
vysvoboditele, jehož vybaví svou silou 
pro velkolepé dílo záchrany. Za tohoto vy-
svoboditele je Bohem vyvolen Mojžíš. 

Mojžíš má v této době za sebou již dlou-
hý a dobrodružný život, je mu 80 let a pro-
šel jak životními úspěchy, tak i velikými 
krizemi. Měl možnost též o svém životě 
dlouhodobě v tichu a samotě přemýšlet. 
Je připraven na veliké Boží poslání: jednak 
se stává na vůdcem druhých lidí, zadruhé 
jejich učitelem a vychovatelem. 

Obětavý a zodpovědný vůdce 

Asi se nám při pojmu „vůdce" spontán-
ně vybaví obraz diktátora či demagoga sle-
dujícího jen úzké nacionalistické zájmy. 
Oprávněně, vezmeme-li v úvahu dějiny 20. 
století. Pokusme se však od těchto zaži-
tých představ osvobodit a zahleďme se na 
„vůdce", který svou úlohu naplnil jedno-
značně pozitivně. Svědčí o tom blahodár-
ný vliv jeho příkladu na mnohé další gene-
race, které se nechávají inspirovat biblic-
kými událostmi a postavami. 

Můžeme se ptát, v čem je vlastně Mojží-
šova postava v úloze vůdce tak kladně 
příkladná. Co vlastně i mnohé dnešní lidi, 
zvyklé na demokratický přístup ke spole-
čenské autoritě, na Mojžíšovi jako vůdci 
celého národa oslovuje? Snad jsou to pře-
devším dvě vlastnosti, které Mojžíš pod-
statně spojuje se svojí vůdčí úlohou: zod-
povědnost a obětavost. Mojžíš se ve všem 
svém počínání neustále ze svých skutků 
zodpovídá před Bohem. Zodpovědnost 
znamená vědomí podřízenosti vyšší auto-
ritě. Vůdčí osoba musí mít tuto vlastnost 
zvlášť silně vyvinutou, jinak se lehce oci-
tá v nebezpečí sobeckého zneužívání své-
ho vyvýšeného postavení. 

Ačkoliv Mojžíš druhým lidem rozkazuje, 
zakazuje a nařizuje, nikdy to nečiní na zá-
kladě svých osobních zájmů ani na zákla-
dě povrchního populismu. Ve veškerém 
prosazování své moci ve společnosti se 
stále obrací k Bohu, který jediný má právo 
člověka bezpodmínečně zavazovat k po-

slušnosti. Bez jistoty, že za jeho prosazo-
váním autority stojí věčný Bůh, nečiní 
Mojžíš žádné závažné rozhodnutí se spo-
lečenským dopadem. 

Udělejme si někdy čas na pročtení Moj-
žíšových příběhů pod tímto zorným úhlem. 
Kolik inspirujících podnětů pro každého, 

kdo ve společnosti zastává nějaké zodpo-
vědnější postavení! Mojžíš je nekompro-
misně přísný ve vyžadování principů, 
o kterých je přesvědčen, že za jejich pro-
sazováním stojí Bůh. Je však naopak veli-
ce pokorný a tolerantně lidský v těch zále-
žitostech, kdy je středem zájmu vedených 
lidí jeho vlastní osoba. 

Mojžíš se ve své zodpovědnosti před 
Bohem stává ve své vůdčí úloze pro celý 
početný národ poslušným a pokorným ná-
strojem všemohoucího a milosrdného 
Boha. Mojžíšova obětavost se pak zračí 
právě v jeho pokoře vůči své vlastní oso-
bě. Vzpomeňme zde především na Mojží-
šovu přejícnou ochotu rozdělit se se svým 
vůdčím postavením ve společnosti s co 
největším počtem „starších", kteří mají 
Mojžíšovi podobně zodpovědně a oběta-
vě pomáhat vést lid k Bohem darované 
svobodě a bezpečnému domovu. 

Důkladně vyučený učitel 

Mojžíš vešel do dějin lidstva jako pří-
klad duchovního a kulturního učitele. Před-
mět a pravidla nauky přijímá od Boha, ale 
to by zjevně nestačilo, aby se mu skuteč-

ně podařilo zformovat svou učitelskou čin-
ností celý národ. 

Kde je tajemství jeho úspěchu? Jistě, řek-
neme, že jeho nadčasový úspěch leží v Boží 
pomocné a působivé milosti, která Mojží-
šovo vyučování neustále nerozlučně pro-
vází. To však podle naší každodenní zku-
šenosti tak úplně nestačí pro dosažení bla-
hodárného formujícího vlivu učitele na své 
žáky. Snad můžeme říci, že tajemství Mojží-
šova učitelského vlivu na lidi se skrývá 

v jeho pečlivé a dlou-
hodobé přípravě na 
tuto úlohu. 

Jak se Mojžíš pod 
Božím vedením na své 
učitelské poslání při-
pravuje? Především 
tak, že se sám pilně učí, 
tak, že sám věrně na-
plňuje svou životní 
praxí zásady učení, 
které hlásá, tak, že je 
skrz naskrz proniknut, 
ztotožněn a zformo-
ván učením, které 
s autoritou předkládá 
svým žákům. 

Snad právě zde se skrývá tajemství kaž-
dého učitelského úspěchu. Kdo není na-
plněn, proměněn a dokonale zformován 
učením, které předkládá, nemůže s důvěrou 
očekávat, že jeho posluchači či následov-
níci tento vysoký požadavek ve svých ži-
votech uskuteční. 

Bůh potřebuje i dnes, nebo možná prá-
vě dnes lidi, kteří jsou schopni a připrave-
ni druhé vést, nebo chceme-li doprovázet 
na životní cestě k Němu, lidi, kteří vyučo-
váním neplní jen povrchní lidský rozum 
spoustou informací. Každý člověk je k této 
úloze v menší či větší míře povolán. Jako 
starší sourozenec, jako rodič, jako učitel, 
mistr, vedoucí, politik. 

Čím více se člověk učí pokorné zodpo-
vědnosti za všechny své skutky i vnitřní 
hnutí před Bohem, čím je obětavější ve své 
snaze o lásku k okolnímu světu, čím pilněji 
naplňuje svůj život poctivým poznáváním, 
čím hlouběji se ztotožňuje s takto upřímně 
poznanou pravdou, tím více se podobá 
velikému vůdci aučiteli Božího l idu-Moj-
žíšovi, tím více zároveň plodně a radostně 
naplňuje svůj osobní pozemský život 
v Bohem zamýšlené zodpovědnosti za tvář-
nost Jeho stvoření. 

Mojžíš vyvádí vodu ze skály (N. Poussin) - Repro Jan Rosenauer 


