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Neobvyklý farář 
Rovenská farnost je známá svými obrácenými zvony. Více než dva-
cet let v ní působí jako farář P. František Kocman. I on je neobvyklý. 
Loni přitáhl zájem médií razantním přístupem k opravám kulturních 
památek. Jak vidí di lema mezi čekáním na povolení a snahou o zá-
chranu toho, co je mu svěřeno? Č t ě t e na s t raně 8 

ZÚČASTNĚTE SE: 

22,6. - Klatovy, Praha 
Koncert děl Miloše Boka 

28. 6.-26. 7. - Hejnice 
Výstava W. F. Jagera 

29.6.-2.7. - Litoměřice 
Emauzské dny 

30.6.-23. 8. - místo bude upřesněno 
Antiochia 

2.7.-6.7. - Ostrava-Poruba 
Katolická charismatická konference 

5.7. - Mcely 
Pouť 

14. 7.-20.7. - Prusiny u Plzně 
Poustevnický týden 

20.7.-25. 7. - Litoměřice-Bozkov 
Pěší pouť mládeže 

21.7.-26.7. - detaily po přihlášení 
Žebrání 

25.7.-10.8. - Nechválíce 
Duchovni obnova Oáza 

17.8.-23.8. - Třešf 
Celostátní setkání animátorů 

19.8.-24.8. - Svatý Jan pod Skalou 
Kurs křesťanské pedagogiky 

19.8.-24.8. - Zásmuky 
Letní setkání s Františkem a Klárou 

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

Dále v čísle 
Maturity na biskupském 
gymnáziu strana 6 

Lyže a konvičky, lekníny 
a lodičky strana 7 

Farář od obrácených 
zvonů strana 8 
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ÉTERU A INTERNETU 2 
Novinky 
na internetové Zdislavě 
Jak už nadpisek napovídá, přichystala si v měsíci květnu inter-

netová Zdislava pro své návštěvníky několik novinek. 
Ti z Vás, kdo na naše stránky zavítali o předposledním květno-

vém víkendu, si mohli všimnout, že vše nefunguje tak jak má a 
občas se někde objeví nějaká ta chyba. Právě totiž probíhala prv-
ní větší úprava stránek od spuštění jejich nové verze na začátku 
března. A co se tedy změnilo, přibylo či zmizelo? 

O Akce na SignáLech.cz - pod akcemi ze Zdislavy přibyl 
sloupek akcí z našeho webhostingového serveru SignáLy.cz 

© Bibl ické kvizy - v pravém menu máte nově možnost pro-
věřit si, jak jste poslouchali liturgické texty a kolik toho víte k dané 
neděli, ve kvizech na serveru Katolické charizmatické obnovy 
CHO.cz 

© Č lánky téhož autora - někteří autoři do Zdislavy přispívaj í 
častěji, proto pod každým článkem naleznete přehled dalších člán-
ků tohoto autora, tedy pokud nějaké další napsal 

O Přípravy na liturgii - chcete-li se dobře připravit na neděl-
ní liturgii, určitě si objednejte pravidelné zasílání příprav na litur-
gii na Váš e-mail od biblisty Angela Scarana 

© Úprava levého menu - celá dolní polovina levého menu 
doznala zkrácení o informace, které většinu návštěvníků neosloví 
a pouze zabírala zbytečně místo 

© Více nejčtenějších článků - abyste měli lepší přehled 
o nejčtenějších článcích na internetové Zdislavě, zvýšil jsem po-
čet nejčtenějších článků z pěti na osm 

©... A další - tohle není zdaleka vyčerpávající přehled novi-
nek, protože se změnilo i mnoho věcí, které návštěvník stránek 
vůbec nepozná; ze starších novinek ještě připomenu možnost 
přidávání akcí do Zdislavy přes Internet a z chystaných novinek 
předesílám ještě menší úpravu vybraných grafických prvků na 
stránkách 

A kterou z novinek považuje za nejpřínosnější Vy? Právě na 
toto téma se můžete vyjádřit v anketě pro měsíc červen. V minulé 

anketě jste mohli vyjádřit 
svůj názor na otázku „Jak 
často navštěvujete strán-
ky Zdislavy?". 

Tak ať Vám stránky i se 
všemi jejich novinkami 
slouží! Dalším nápadům se 
meze nekladou! 

Dominik Fišer 

Předmět: Až 
k nám na druhou 
stranu světa 

Autor: J.Gajzler 
(joga@dodo.com.au) 

Pnspěvek:Díky za pěk-
nou a obsažnou interne-
tovou stránku a nám zde 
v Austrálii za možnost 
informací. 

S pozdravem J.Gajzler 
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Studio Proglasu v Litoměřicích 
V Litoměřicích vzniká další 
regionální studio radia Proglas ^ g C Č 

V lednu tohoto roku se při své soukromé cestě setkala šéfre-
daktorka radia Proglas Marie Blažková v Litoměřickém DDKT 
s jeho ředitelem P.M.Davídkem. Společně se shodli na možnosti 
vzniku regionálního studia radia Proglas v Litoměřicích a tak na 
místě hned vše předběžně projednali s otcem biskupem Josefem 
Kouklem. 

P.Davídkovi se bohužel nedařilo najít pro tuto práci ochotné 
spolupracovníky, ipřesto že on sám už má s prací v médiích zku-
šenosti. Zatím tedy alespoň s pastoračním centrem a centrem 
pro mládež zprostředkovávali do brněnské redakce nejrůznější 
oznámení o akcích konaných v naší diecézi. 

Já sama jsem se o myšlence vzniku studia dozvěděla od mého 
známého z Prahy, který se zúčastnil jedné z besed s ředitelem 
Proglasu P.Martinem Holíkem. Tam se také mluvilo o tom, že se 
nedaří dát dohromady tým lidí pro toto studio. Tato zpráva však 
byla tak neodbytná, že jsem se rozhodla a s P.Davídkem spojila a 
domluvila. Třetího března tohoto roku jsme se tedy vydali do 
Brna, kde nás přijali s otevřenou náručí a s nadšením. Tam se již 
definitivně domluvilo a založilo regionální studio. Nese nepře-
hlédnutelné jméno kardinála Trochty-Štěpán. 

V této době jsem teprve začala o této práci přemýšlet a zjišťo-
vala jsem jak se v radiu pracuje a co to obnáší. Začali jsme také 
upravovat prostory pro studio. 

V pondělí 9.června navštívil ředitel radia Proglas P.Martin Ho-
lík otce biskupa Josefa Koukla a domluvili spolu oficiálně pod-
mínky provozu studia. Po připojení telefonní linky a internetu 
tedy začneme již během několika dní naplno pracovat. Přivítáme 
jakékoli informace o různém dění v naší diecézi, postupně i myš-
lenky na den a po té, co se nám bude náš rozjezd dařit, budeme 
hledat i zajímavé hosty. 

Z litoměřického studia Štěpán pod otcovským vedením 
P. M. Davídka Marie Koscelníková 

První kontakt (přibude ještě pevná linka): 
mobil: 732 874 034, 
e-mail: stepan@proglas.cz 

Zdislava - měsíčník litoměřické diecéze 
Vydává Římskokatolická farnost Smržovka. 
Adresa redakce: Římskokatolická farnost Tanvald, 
Wolkerova 378,468 41 Tanvald. Telefon 603 324 397 
e-mail: mchaX.podzimeligtelecOm.cz 
Číslo účtu: 963293379/0800 
Šéfredaktor: P. ICLic. Michal Podzimek 
Sazba Jan Macek, © 2003 Corel Corp. a Jan Macek. 
Jazyková úprava tohoto čísla: redakce. Tiskne: Jan Macek, 
Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou. Náklad 1500 výtisků. 
Nevyžádané příspěvky nevracíme. Redakce si vyhrazuje právo 
na zkrácení příspěvků. 
Příspěvek na úhradu nákladů na rok 2003: 125 Kč + poštovné 
Ročník VIII., číslo 5. Registrace: MK ČR 7397. ISSN 1211 -3042 
Datum vydání: 22. 6. 2003. Uzávěrka příštího čísla: 25. 7. 2003 
Distribuci zajišťuje AMIS Praha, Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 
prostřednictvím České pošty, s. p. 

mailto:joga@dodo.com.au
mailto:stepan@proglas.cz


ggggg 
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Vážení čtenáři, 
uplynulo jaro, které bylo mimořádně bohaté 

na události, o kterých jsme vás v předchozích 
číslech informovali. Kvůli tomu chyběly i někte-
ré pravidelné rubriky. Omlouváme se vám, po-
kud patříte mezi jejich pravidelné čtenáře. 

Nelekejte se, že vám nepřijde červencové 
číslo Zdislavy. Naše malá redakce se chystá 
v červenci na dovolenou, a proto prázdninové 
číslo Zdislavy vyjde v srpnu. 

Redakce 

Výročí duchovních naší diecéze 
Narozeniny 
3.7. Pavel Tomáš Genrt OFM - 71 let 

10.7. Jindřich Tomíček - 80 let 
12.7. Petr Kuba, trvalý jáhen - 47 let 
15.7. Marek Vilém Štěpán O.Praem. - 29 let 
15.7. Grzegorz Czerny - 31 let 
16.7. LiborŠvorčík-41 let 
16.7. Aleksander Siudzik CSsR - 48 let 
16.7. Stanislav Jonášek SDB - 40 let 
18.7. František Pospíšil SDB - 73 let 
18.7. Michal Podzimek - 33 let 
27.7. Milan Mordačík, trvalý jáhen - 37 let 
28.7. Jaroslav Vyterna - 76 let 
29.7. Antonín Stajner- 39 let 

3.8. Karel Qualizza-78 let 
9.8. Josef Čermák - 51 let 

11.8. Jiří Čunát, trvalý jáhen - 38 let 
15.8. Eduard Hrbatý SDB - 80 let 
16.8. Václav Dvořák SDB - 70 let 
19.8. Antonín Sedlák, j á h e n - 3 5 let 
21.8. Miroslav Dvouletý - 30 let 
25.8. Jozef Kujan SDB - 46 let 
28.8. Augustin Števica - 51 let 

Výročí svěcení 
1.7. Jan Radim Valík OSB - 31 let 
1.7. Miroslav Maňásek - 19 let 
3.7. JozefPiroh - 26 let 
3.7. Petr Němec SDB - 2 6 let 
3.7. Pavel Michal-26 let 
4.7. Drahoslav Bernard Říský OFM - 55 let 
5.7. Mons. Josef Stejskal - 54 let 
7.7. Jaroslav Gajdošík - 1 3 let 

10.7. Štefan Pilarčík-10let 
12.7. Stanislav Weigel - 1 8 let 
15.7. Jindřich Bernhard Thebes O.Cist. - 3 8 let 
26.7. Michal Benedikt Pintér O.Praem. - 8 let 
31.7. Jan Chmelař-4 roky 
4.8. Jaroslav Vyterna - 49 let 
6.8. Vilém Vraný, trvalý jáhen - 9 let 

22.8. Jaroslav Pekárek, trvalý jáhen - 8 let 
22.8. Josef Pavlas SDB - 33 let 
25.8. Václav Vaněk, trvalý j áhen- 13 let 
27.8. Mons. Josef Koukl, biskupské svěcení - 14 let 
28.8. Luděk Téra, trvalý jáhen - 9 let 

Malý skeptik 
V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno 
z nich bylo malý věřící, druhé malý pochybovač a 
třetí malý skeptik. 

Malý pochybovač se táže: „Věří-
te vlastně v život po porodu?" 

Malý věřící: „Ano, samozřejmě, je 
přece zcela zjevné, že život po poro-
du existuje. Náš život tady tu je je-
nom proto, abychom rostla a aby-
chom se připravila na život po po-
rodu, abychom byla dost silná na 
to, co nás čeká." 

Malý skeptik: „To je blbost, žád-
ný život po porodu přece neexistu-
je. Jak by měl vlastně takový život 
vůbec vypadat?" 

Malý věřící: „Anijá to nevím přes-
ně. Ale určitě tam bude mnohem 
více světla než tady. A možná, že 

Foto poskyt l prolife.cz 

dokonce budeme běhat a jíst ústy." 
Malý skeptik: „To je úplný nesmy-

sl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, 
to je úplně směšná představa. 
Máme přece pupeční šňůru, která 
nás živí. A mimo to je nemožné, aby 
existoval život po porodu, protože 
pupeční šňůra je krátká už teď." 

Malý věřící: „Určitě je to možné. 
Jen bude všechno kolem trochu ji-
nak, nežjak jsme tady zvyklí." 

Malý skeptik: „Vždyť se ještě ni-
kdy nikdo zpoza porodu nevrátil. 
Porodem prostě život končí. A vů-
bec, život je jedno velké trápení v 
temnu." 

Malý věřící: „Připouštím, že přes-
ně nevím, jak bude život po porodu 
vypadat..., ale v každém případe 
pak uvidíme maminku a ona se o 
nás postará." 

Malý skeptik: „Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?" 
Malý věřící: „Vždyť je tu všude 

kolem nás. Jsme a žijeme v ní, pro-
střednictvím ní. Bez ní vůbec nemů-
žeme existovat." 

Malý skeptik: „To je pěkná hlou-
post! Z nějaké mámy jsem neviděl 
ještě ani kousíček, takže je jasné, že 
nemůže existovat." 

Malý věřící: „Někdy, když jsme 
úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak 
zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. 
Pevně věřím tomu, ze náš skutečný 
život začne až potom!" -

Neznámý autor 
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Slavnost století stiřekovského kostela Nejsvětější Trojice 

Stavba katolického kostela ve Střekově byla zahájena v roce 
1901 a 1. června 1903 byl novobarokní kostel Nejsvětější 
Trojice vysvěcen. 

tel zaplnili nejen věřící, ale přišlo 
i plno dalších občanů, zajímají-
cích se o historii místa kde žijí. 
S historií souvisela i výstava do-
bových fotografií a reprodukcí 
uvnitř kostela. Po přednášce 
následoval koncert duchovní 
hudby, zpíval ing. Tomáš On-
dřich - jinak městský zastupitel -
a na varhany doprovázela Elisa-
beth Brinsden z Austrálie. 

Po koncertě a prohlídce vý-
stavky se vydali farníci na stře-
kovský hřbitov, kde je pohřben 
iniciátor stavby kostela a první 

střekovský farář Dr. E. Kinzer a další ús-
tečtí faráři, položit květiny na jejich hroby. 
Zajímavé bylo, že na tuto tichou vzpomín-
ku se vydali i mnozí ústečtí občané, zají-
mající se o historii místa, kde žijí. 

O šesté hodině večerní začala v cela za-
plněném kostele slavnostní mše svatá, ce-
lebrovaná litoměřickým biskupem J. Kouk-
lem. Bohoslužby se účastnili i zástupci 
města a městské části Střekov. V rámci mše 
účinkoval Sbor pro duchovní hudbu pod 
vedením V. Urbana provedením skladeb, 
zakomponovaných do slavnostní liturgie. 
Po skončení mše čekalo na odcházející malé 
pohoštění, stejně jako předtím odpoledne 
po konci přednášky. 

Střekovská farnost neměla od počátku 
devadesátých let svého duchovního 

Ještě před rokem 1870 se na území dneš-
ního Střekova, městské části města Ústí n. 
L., nacházely pouze pole a louky s třemi 
vesničkami na okrajích. Až po postavení 
železniční tratě a nádraží v polích a hlavně 
po založení Schichtovy továrny na mýdlo 
v roce 1882 byla zahájena rychlá výstavba 
typicky městského osídlení. 

Letošní neděli l.června před čtrnáctou 
hodinou se prostranství kolem střekovské-
ho kostela, v tuto dobu jindy prázdné, za-
čalo zaplňovat lidmi posléze vcházejícími 
do kostela. Začínala zde slavnost stého 
výročí vysvěcení kostela a to přednáškou 
historičky PhDr. Kristiny Kaiserové o dě-
jinných událostech v církvích a společnosti 
na území Rakouska - Uherska a v soused-
ním Německu v době vzniku kostela. Kos-

S Marií na cestě 

správce a P.Pavel Jančík zde nastoupil 
v polovině loňského roku. Přesto za krát-
kou dobu se podařilo navázat kontakty 
s místní radnicí i ústeckým magistrátem ale 
i dalšími a proto oslava nebyla jen vzpo-
mínkou místních věncích, ale oslavou a 
připomínkou pro mnohé ústečany. Byla to 
oslava bez účasti trhovců, ale účastníci si 
mimo poznatků a vzpomínek mohli odnést 
i šestnácti stránkovou barevnou publikaci 
0 historii a současnosti kostela, financo-
vanou městem. Publikace je výsledkem 
spolupráce farnosti s Archivem města a 
byla zadarmo. A celé nedělní odpoledne 
bylo příkladem toho, jak církevní slavnost 
se může stát zajímavou a podnětnou akcí 
1 pro ostatní občany. 

Text a foto Jan Rosenauer 

Ve dnech 23.-25 . května se v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích uskutečnil 
metodický seminář pro kněze a katechety o nových metodách ve výuce náboženství na 
téma S Marií na cestě. 

Vedoucí semináře Mgr. Eva Muroňová 
a Mgr. Jarmila Plačková z Katechetického 
centra v Ostravě nám v praxi předvedly 
nové metodiky a pracovní listy pro výuku 
náboženství a ukázaly nám nový způsob 
práce s dětmi. Měli jsme možnost najít svůj 
pevný bod - skrze Marii k Ježíši a prožít 
nezapomenutelné chvíle ve společenství. 
Učili jsme se přijímat dar a tajemství, vzá-
jemně se obdarovávat, dávat požehnání 
těm, se kterými se setkáváme. Znovu jsme 
si uvědomili, jak důležitý je dotek Boží ve 

všech našich aktivitách, cesta, směr, cíl, 
ztišení a naslouchání, vidět jeden druhého 
a snaha, aby děti zakusily, že je má Panna 
Maria ráda a že nás všechny ukryje ve svém 
plášti. 

Po nedělní mši svaté, kterou P.ThDr. 
Raban obětoval i za nás, katechetky a ka-
techety, aby nám vyprosil dary Ducha sva-
tého pro naši práci, jsme se opět sešli v aule 
na závěrečné reflexy. Nastal čas rozlouče-
ní. Odjížděli jsme plní nadšení konat 
s elánem svou práci v našich farnostech a 

s nadějí, že i poušť se může s Boží pomocí 
proměnit v rozkvetlou krajinu. 

Poděkování patří všem nadšeným 
pracovnicím z katechetického centra 
v Ostravě i všem ostatním, kteří se podíleli 
na přípravě a klidném průběhu celého se-
tkání. Obohatilo nás všechny. Díky všem 
účastníkům za krásné chvíle ve společen-
ství a za povzbuzení, že nic není ztraceno. 

Marie Vojáčkova a Marie Horčičková, 
katechetky z Nového Boru 
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Pouť ke svaté Zdislavě 

z 
Nezaujatý návštěvník Jablonného, který pravidelně navštěvuje hlavní 
pouť na přelomu května a června, musí uznat, že atmosféra a organiza-
ce těchto poutí má prudce vzestupnou úroveň. 

Při letošní pouti 31. května nechyběli 
v Jablormém význační hlavní cele 
branti poutních mší svatých. Opět 

byl zpřístupněn ambit kláštera, kde poutní-
ci dostali vše, co potřebovali, od nabídky 
křesťanské literatury po zdravotnickou po-
moc. Otec biskup Dominik Duka z Hradce 
Králové připomněl při hlavní mši svaté vý-
znam Zdislavy jako matky početné rodiny. 
Druhou hlavní poutní mši celebroval lito-
měřický biskup Mons. Josef Koukl před na-
prosto zaplněnou bazilikou. 

Město pomáhá 
K poutní atmosféře přispělo také město 

Jablonné. Hlavní městské náměstí bylo za-
plněno stánky (nejenom s laciným zbožím!), 
zpřístupněna byla i nově zrekonstruovaná 
věž bývalého farního kostela. Tento kostel 
byl za císaře Josefa II. přestavěn na měst-
ský pivovar a později zde byla škola a na-
konec hasičská zbrojnice. Ze zařízení kos-
tela dnes můžeme obdivovat jen dodnes 
používanou křtitelnici, která byla po zruše-
ní kostela přenesena do poutní baziliky. 
Dnes celý kostel na náklady města dostal 
novou střechu. Z již zmíněné věže je nád-
herný rozhled na celý kraj svaté Zdislavy a 
na město Jablonné s poutní bazilikou a ne-
dalekým hradem Lemberk. I hrad Lemberk 
přivítal o letošní pouti množství poutníků, 
kteří sem zavítali po návštěvě Zdislaviny 
studánky v podhradí. 

Z tohoto krásného poutního dne přiná-
šíme alespoň několik fotografií pro ty, kteří 
nemohli být při tom nebo zaváhali... 

Michal Podzimek, foto Jan Rosenauer 

PRÁVY Z DIECÉZE 

Oáza 
• • • v \rm a r v litomencke 

diecézi 
V litoměřické diecézi 
se již druhý rok schá-
zíme my mladí v Hnu-
tí Světlo-Život (Oáza). 

I po celý školní rok 2002-
2003 jsme se setkávali v Die-
cézním domě kardinála Trach-
ty k měsíčním rekolekcím ak se-
tkáním ve skupince. Při reko-
lekcích společně prožíváme 
kající bohoslužbu, katechezi, 
skupinku, školu modlitby. Ne-
chybí ani mše svatá, společná 
modlitba, veselé hry či výpra-
va do přírody. Při skupince čte-
me z Písma svatého a nad pře-
čteným textem se navzájem sdí-
líme a modlíme se. Je nás pár, 
ale to vůbec nevadí, jsme spo-
lu rádi. 

Letos se nám podařily dvě 
akce, z kterých jsme měli ob-
zvláště velkou radost - byl to 
oázový silvestr a Oáza modlit-
by - hudební, to byla víkendo-
vá rekolekce, kde se více zpí-
valo. 

Již nyní víme, že se chceme 
scházet i v příštím školním roce, 
a rádi bychom uskutečnili 
i něco nového. 

Zúčastněte se 
O letošních prázdninách se 

také koná oázová duchovní ob-
nova pro mladé ve věku 16-35 
let. Akce se uskuteční ve 
dnech 25.7.-10.8.2003 v Ne-
chválících (u Sedlčan). 

A co o sobě říkají členové se-
veročeské Oázy Ain Karim? 
Ain Karim je jako malá kytička, 
která vyrostla v kamenolomu 
Páně. 

Za Ain Karim 
Martina Kuchyňková 

Kontakt na nás: 
martin.davidek@centnim.cz 

mailto:martin.davidek@centnim.cz
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Před komisi „Ten dělá to a ten zas tohle!" 
aneb Desatero a více řemesel 

Dětský den farností libereckého vikariátu U Obrázku 

Maturity 
na Biskupském 
gymnáziu 
v Bohosudově 
Měsíc květen je obdobím maturitních 

zkoušek na středních školách. Na Biskup-
ském gymnáziu v Bohosudově u Teplic 
probíhaly maturity v poslední květnovém 
týdnu, ve Varnsdorfu o týden dříve a na 
obou dvou církevních gymnáziích při 
slavnostním ukončení maturit předával 
maturitní vysvědčení litoměřický biskup 
Mons. ThDr. Josef Koukl. 

V Bohosudově složilo úspěšně matu-
ritní zkoušku 21 studentů, z toho pět pro-
spělo s vyznamenáním. Dva studenti si 
vybrali k volitelné části maturitní zkouš- j 

ky teologické předměty. Slavností ukon-
čení maturit se konalo v sousední bazili-
ce Sedmibolestné Panny Marie za dopro-
vodu duchovní hudby a za značné účas-
ti rodičů a příbuzných. Společně s bisku-
pem J.Kouklem vysvědčení předávali ře-
ditel gymnázia Doc. PhDr. Lubomír Ko-
courek a třídní učitel Mgr. Jiří Breu. 

Biskupské gymnázium Bohosudov si 
v letošním roce připomíná 10. výročí své- j 

ho znovuotevření, ke kterému je na ó.září 
připravována celodenní slavnost a při této 
příležitosti se vrátíme i k jeho historii. 

Je sedm hodin ráno, sluníčko skrz záclo-
ny slabě osvětluje můj pokoj a na kalendá-
ři figuruje datum sobota 24. května 2003. 
Což pro mě neznamená nic jiného než vstát 
a vyrazit na tradiční dětský den farností 
libereckého vikariátu, který se jako již léta 
koná u kostela U Obrázku. 

Počasí se náramně vydařilo, sluníčko 
nám svítilo někdy až moc, a tak se již kolem 
deváté hodiny přiřítily k Obrázku první 
děti, kterých minutu za minutou stále při-
bývalo. A ačkoliv dnes koncertoval Seve-
ráček, do kterého chodí nejedno liberecké 
dítě, sešlo se tu nakonec více než osmde-
sát dětí z nejrůznějších libereckých i mimo-
libereckých farností a ještě několik desítek 
dospělých. 

Program začal dětskou mší svatou, kte-
rou celebroval o. Faltejsek. Potom násle-
dovaly scénky jednotlivých farností, ten-
tokrát na téma „Podobenství". A co může 
být na dětském dnu lepšího než sponzoro-
vaný oběd?! Nejeden příchozí se těšil na 
tradiční párky - a taky se dočkal. Každému 
tedy přišla vhod pauzička na oběd, při kte-
ré mohl nerušeně sníst svých několik pár-
ků s chlebem a hořčicí. 

Pak už nás čekal hlavní bod programu -
soutěžení! A že se letos sešlo méně dětí, 
o to více bylo stanovišť s úkoly na téma 
řemesla, celých šestnáct. Nechyběla zde 
samozřejmě řemesla tradiční jako elektrikář, 
švadlena, kuchař, truhlář nebo kadeřník, 
ale objevila se zde i řemesla velmi kuriózní. 
Například dlaždič, který nezkoušel znalos-
ti hrubých výrazů, ale skládal pěknou ob-
rázkovou dlažbu, či dojička s vynikající 
kozou ze Sovětského svazu (jí za jednu ale 
dojí za dvě). No, zábavy jsme si užili všich-
ni požehnaně a paní prodavačky v krámku 
se sladkými odměnami se za celé odpoled-
ne vůbec nezastavily. 

Když jsem okolo čtvrté hodiny opouš-
těl již skoro prázdnou louku U Obrázku, 
říkal jsem si, že mám za sebou zase další 
povedenou akci, která se uskutečnila je-
nom díky spolupráci našich farností a ocho-
tě několika lidí domluvit se týden předem 
na programu a zajistit vše potřebné. V tu 
dobu ještě nikdo netušil, že letošní dětský 
den takto proběhl již podesáté. 

Kolik dětí z kolika farností se tu za ta léta 
vystřídalo? A nakolik spojila tato akce za 
ta léta liberecké farnosti? Myslím, že hod-

ně. I já se pamatuji na ty časy, kdy jsme 
ještě jako děti běhali po louce po soutě-
žích a za žetony si pak kupovali sladkosti. 
A dnes již chystáme totéž pro naši mladší 
generaci. 

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se za 
těch deset let organizaci dětských dní vě-
novali. A také děkuji všem, kdo spolupra-
covali na přípravě letošního dětského dne, 
protože se moc povedl. 

Dominik Fišer 

Text a foto Jan Rosenauer 
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Lyže a konvičky, lekníny a lodičky 
Tak by zřejmě charakterizoval diecézní ministrantský den běž-
ný novinář. Vystihl by tak z jeho pohledu největší atrakce se-
tkání ministrantů, které se konalo v sobotu 6. června 2003 
v Teplicích a kterého se zúčastnilo kolem padesáti soutěžících. 

Nelze popřít, že soutěžní disciplíny spo-
lu s dramatickými chvilkami na loďkách 
teplického parkového jezírka sklidily u sou-
těžících ohromný úspěch. Nebyli bychom 
však zrovna nejlepší ministranti, kdyby-
chom za vrchol celého dne neoznačili mši 
svatou. Ovšem ne ledajakou. 

Kdo z nás kdy ministroval při mši svaté, 
kdy se v presbytáři houpala nádherná 
houpačka? P. Stanislav Jonášek, domoro-
dý salesián, který celé setkání se svými 
asistenty připravil, nám vysvětlil, že k naší 
radosti jsme dostali od Pána Ježíše Církev, 
kterou kdysi rozhoupal Duch svatý. Na-
ším velikým úkolem je nechat se v ní ra-
dostně Duchem svatým houpat i dnes a 
jen dávat bedlivý pozor na provazy, které 
nás spojují s naším nebeským Otcem. 

Po mši svaté se mladí soutěžící i s hou-
pačkou přesunuli do farní zahrady, kde 
dvanáct skupinek soupeřilo ve všemož-
ných disciplínách s názvy Papírová střel-
nice (prak a krabice od mléka - hádejte, 
co s tím!), Mladý Piccaso (křída + chod-
ník = super zábava), Bezradný ministrant 
(připravte vše na mši, aby nebyl celebrant 
ještě bezradnější), Biblické postavy (vy-
znejte se ve všech těch jménech) a již zmí-
něné Lyže a konvičky (zimní sporty stra-
tegicky kombinované s liturgickými před-
měty). 

Ještě k tomu jsme měli unikátní možnost 
zakusit střípky věčného života - nebe při 
setkání s Kristem při mši svaté, očistec při 

lyžování na trávě a peklo při opékání buřtů 
u vatry pod přímým sluncem v pravé po-
ledne (špekáčky na tom byly ještě nepat-
ně hůře...). 

Po obědě jsme byli svědky telefonické-
ho interview s otcem biskupem, který se 
sice nacházel v Litoměřicích, přesto však 
neváhal na naléhání svých mladých ove-
ček bleskurychle nasednout do rakety a 
během deseti vteřin přistát v zahradě mezi 
námi - a pak že každá dětská prosba není 
ihned vyslyšena... 

Závěr celého bezvadného dne strávily 
děti na loďkách s dospělým doprovodem 
v bojích s lekníny a zákeřným vodotrys-
kem najezírku zámeckého parku. Nelze přes-
ně určit, kdo řádil více, zda pacholátka 
nebo jejich ochránci - v každém případě si 
to pořádně užili všichni. Správce lodiček 
se nakonec také uklidnil, když se konečně 
dopočítal záchranných vest, a s každým se 
posléze s úsměvem rozloučil. 

A tak jsme mohli být opět po roce svěd-
ky specifické atmosféry, která se utvoří 
pokaždé, když se malí ministři sejdou 
v jednom houfu. Nezbývá než být za ně 
vděční našemu Pánu a děkovat mu za 
ochranu a radost při této akci. Veliký dík 
patří také otci Jonáškovi a jeho bezvadné-
mu týmu, katechetickému centru, které akci 
zaštítilo, otci biskupovi za vřelý přístup a 
všem, kteří ministranty přivezli. 

Text a foto Štěpán Pospíšil 

Olympiáda pro dětí z náboženství 
V sobotu 17. května se usku-

tečnila již druhá Olympiáda pro 
děti z náboženství. První proběh-
la v loňském roce na Mělníku a 
ta letošní byla v Mladé Bolesla-
vi. Připravili j i katecheté 
z mladoboleslavského vikariátu. 
Ve sportovní hale gymnázia Dr. 
Josefa Pekaře se sešlo celkem 43 
dětí a ty se rozdělily do šesti druž-
stev. Původní záměr byl, aby jed-
notlivá města postavila vlastní 
týmy, ale nakonec to dopadlo tak, 
že Mělník, Mšeno a Liblice mu-

sely spojit síly, zatímco Mladá 
Boleslav měla týmy tři. 

Dopoledne patřilo sportu -
sedmiboji v atletice naruby - a 
odpoledne znalostem z nábožen-
ství. Vše vyvrcholilo mší svatou 
celebrovanou P. Janem Juchou 
MS. Byli vítězové i poražení, ale 
nikdo určitě neodcházel zklamán. 
Kdo nedostal diplom, dostal 
sladkou odměnu. A všichni si od-
nášeli radost ze společného sou-
těžení a setkání. 

František Viktorin 
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obrácených zvonů 
foto M. Podzimek 

Otče Františku, hovoříte trochu morav-
ským dialektem, proto moje první otáz-
ka směřuje k tomu, jak jste se dostal 
právě sem do litoměřické diecéze? 

Ano, správně bych býval studoval za 
brněnskou diecézi. Jenomže v tehdejší 
době měl socialistický stát určený přesný 
počet případných bohoslovců pro jednot-
livé diecéze. Já jsem nebyl pozván ani na 
přijímací pohovory, protože bylo předem 
rozhodnuto, že mne nepřijmou. 

Nakonec jsem se ale na studium teolo-
gie stejně dostal prostřednictvím jednoho 
známého, který dělal tehdy na nějakém mi-
nisterstvu. Ten se rozhodl, že mi jako ještě 
studentovi stavební průmyslovky (v Brně) 

Narozen v roce 1936 , na 
kněze vysvěcen v roce 1961. 
Již přes dvacet let působí 
jako kněz v srdci Českého 
ráje v Rovensku pod Troska-
mi. Má pečlivě opravený kos-
tel i rozsáhlou farní usedlost, 
ve které nechybí ani kůň, mi-
luje práci s lidmi i se dřevem. 
Nedávno se možná proti 
své vůli dostal do mnoha 
médií. Toto je P. František 
Kocman, za kterým jsem se 
v letošním máji vypravi l , 
abych pro vás připravil ná-
sledující rozhovor. 

pomůže dostat se do semináře. Jeli jsme 
spolu do Prahy a on mi řekl, že tyto záleži-
tosti se musí řešit J inou cestou". V Praze 
měl opravdu známé. Dokonce pro mne vy-
mohl slyšení u tehdejšího prezidenta Zá-
potockého. A zanedlouho pak přišlo roz-
hodnutí, že mne přijímají, aniž bych byl na 
přijímacích pohovorech. Dali mi však pod-
mínku: „Ano, budete studovat, ale jen za 
litoměřickou diecézi." Já jsem na to řekl, že 
je mi to jedno, protože jsem se držel hesla 
pana kapitulního vikáře Kratochvíla z Brna, 
že Jsme kněží Kristovi a ne kněží diecézí!" 

V místní farní kapli jste mi ukázal vámi 
ručně vyřezaný oltář. Stejně tak i kos-
tel je plný vašich figurálních i ornamen-
tálních řezeb z lipového dřeva... Kdy 
jste s touto celoživotní zálibou začal? 

Už od osmi let jsem se zabýval řezbář-
stvím, ale z té doby se už žádné moje práce 
nezachovaly. Od šestnácti let jsem pak vy-
řezával ten domácí novogotický oltář, kte-
rý mám v soukromé kapli. Já jsem rád u 
nás doma (na poutním místě Křtiny na Mo-
ravě) ministroval a už jako chlapec jsem si 
hrál na kněze. Tak jsem se nakonec rozho-
dl, že si udělám i svůj vlastní domácí oltář. 
Když jsme pak o hodně později nastoupil 
jako kněz do Rovenska, rozhodl jsme se, 
že i zde začnu vyřezávat velký betlém, kte-
rý je dnes umístěn v kostele. 

Vy jste opravdu velmi esteticky zalo-
žený člověk, vaše kostely jsou oprave-
ny a udržovány do posledního detailu. 
Netrpíte trochu tím, že většina našich 

farností je naopak spíše zanedbaná a 
poměry v mnoha místech naší diecéze 
jsou řekněme „neutěšené"? 

Velmi těžké je, že lidé jsou zde od kostelů 
odcizení a myslím, že na venkově zvláště. 
Venkov se také více méně vylidňuje, a tak 
ani není možnost všechny kostely udržo-
vat. Sám mám na starosti kostelů sedm, ale 
opravit se mi za více než dvacet let podaři-
lo alespoň tři (Rovensko, Karlovice a Hru-
bou Skálu). 

Vždy jsem byl toho názoru, že kněz má 
dělat něco ve prospěch kostela, protože 
kostel by měl vždy návštěvníka kladně 
oslovit - jak věřícího, tak nevěřícího. Ne-
jde to ale všude a určitě ne hned. Já jsem 
měl to štěstí, že se mi podařilo alespoň na 
něco sehnat postupně prostředky, ať už 
svoje vlastní nebo od sponzorů. Zde v 
okolí Turnova byl například donedávna 
velkým mecenášem pan Horáček a jeho 
nadace. (O nadaci tohoto bývalého exu-
lanta Zdislava několikrát psala v minulém 
ročníku - poznámka redakce). Za jeho pe-
níze jsme opravili exteriér na Hrubé Skále. 

Tím se dostáváme asi k tomu nejože-
havějšímu tématu, totiž aféře, kterou 
okolo vaší osoby v minulém a letoš-
ním roce rozpoutal památkový úřad -
„nelegální stavba" zákristie v Roven-
sku a oprava kostela na Hrubé Skále. 
Váš problém prý podle státní správy 
spočívá v tom, že jste se jich na za-
mýšlené stavby nezeptal, nebo nespl-
nil požadavky státu ohledně úředního 
postupu. Přijel jsem také především 
proto, aby vám diecézní časopis dal pro-
stor k vyslovení vašeho názoru, který 
světská média příliš nechtěla slyšet 

Já chci říci především tolik, že kdybych 
býval alespoň předpokládal, že se moje 
návrhy na zamýšlené opravy kladně vyře-
ší, tak bych se jistě na názor památkářů 
ptal. Moje dlouholetá zkušenost však byla 
bohužel opačná: Památkáři se zajímají o věci 
až teprve tehdy, když už se něco dělá, ale 
dokud památky chátrají a padají, tak je to 
nezajímá a prostředky k jejich opravě neu-
volní. Zdá se mi, že ti úředníci mají rádi 
spíše zakonzervované ruiny než pěkné 
opravené nebo nové věci. 

Jestliže mne tedy chtějí pokutovat za nové 
úpravy objektů, pak je to škoda. Za přista-
vení zákristie (na fotografii) mi například dali 
pokutu půl milionu korun, a když jsem se 
odvolal, snížili částku na 300 000 Kč. Samo-
zřejmě, že to není z čeho zaplatit. 
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Bohužel někdy se mezi památkáři vysky-
tují i tací, kteří této církevní problematice a 
terminologii ani nerozumí. Jeden z nich mi 
například vyčítal úpravy na zpovědnici a 
přitom šiji pletl s kazatelnou... 

Necítíte se v těchto problémech osamo-
cen? Máte nějakou podporu mezi okol-
ními kněžími, biskupstvím a věřícími? 

Vždycky mne tyto věci na pár dní „sra-
zí" a vezmou chuť do další práce. Ale na-
konec si řeknu: „Nedělal jsi to pro sebe, ale 
pro budoucí potomky v této farnosti a na-
konec tu hlavní odměnu jako kněz nesmíš 
čekat od lidí, ale od Pána Boha". 

A oporu od biskupství si myslím, že mám. 
Třeba panu generálnímu vikářovi z Lito-
měřic se ty naše nové úpravy líbily. A kně-
žím, myslím, že také. 

Jak vnímáte poškození farnosti od ve-
řejnoprávních a zvláště komerčních mé-
dií? Ti z vás udělali člověka zcela bar-
barských sklonů, který nerozumí umě-
ní a historii. 

Tu kampaň proti mně rozpoutali bohu-
žel oni zmiňovaní památkoví úředníci 
z Turnova. Když se to začalo rychle medi-
alizovat, musel jsem se už jenom bránit. 
Televize pak odvysílalajen to, co sejí ho-
dilo, a nezveřejnila všechny informace. Tak 
se dostal mezi lidi zkreslený obraz o celé 
problematice. Například se nezveřejnilo, že 
mnozí úředníci státní zprávy ani neviděli 
objekty před opravou a úpravami, nebo ne-
pochopili jejich smysl -proč jsme je dělali. 

Jistě v něčem má stát skutečně pravdu. 
Například v tom, že ohledně Rovenska 

jsem se opravdu neptal památkářů a hned 
jsem stavěl, ale to jsem již vysvětlil výše. 
Jinak jsem, myslím, žádnou špatnou věc 
neudělal. Problém je spíše na straně pa-
mátkářů, že nevidí, k čemu ty objekty slou-
ží. Na Hrubé Skále byla například původní 
pískovcová podlaha porostlá zeleným me-
chem a vyšlapaná někde až dvacet centi-
metrů. Jednou, když jsem měl z kostela po-
hřeb, tak nosiči zakopli s rakví a vyklopili 
nebožtíka... Tam se stím muselo rychle 
něco dělat. A navíc, ta původní skalní pod-
laha a schody v kostele byly už na mnoha 
místech vyspravovány obyčejným beto-
nem. To však celé dlouhé časy památká-
řům nevadilo... 

Děkuji za osvětlení vašeho pohledu. Ale 
opusťme na závěr toto nepříjemné 
téma a věnujme se duchovní správě ve 
vašich farnostech, lak velká a živá je 
zde v Rovensku pod Troskami farnost? 

Za komunistické éry jsem měl přece jen 
možnost učit poměrně hodně dětí v místní 
škole. Dnes to jsou již mladé rodiny, ale 
mnohé z nich bohužel nezůstávají v tomto 
městě a odcházejí. Tím farnost asi nejvíce 
trpí. Kde nejsou rodiny, tam není budouc-
nost. V neděli sem chodí na mši svatou 
tak třicet až čtyřicet místních lidí. 

Zapojujete do pastorace věhlasnou far-
ní zvonici s obrácenými zvony? 

Dokud jsem návštěvníky prováděl osob-
ně a ukazoval jsem jim zvony a celou tu 
historii okolo zvonice, tak jsem se setkal 
s mnoha lidmi a s pomocí Boží jsem se i 
mnohých nějak dotkl. Vždy jsem chtěl tou 

ochotou k prohlídce a odpovídáním na 
otázky nějak ty turisty a návštěvníky oslo-
vit. Někdy jsme se i v těch neformálních 
rozhovorech doslali i na duchovní témata 
nebo jsem jim ukázal i kostel... Kněz nesmí 
působit jako mrzout, to lidi vždy odradí. 

A ještě poslední, obligátní otázku: Co 
chcete prostřednictvím Zdislavy vzká-
zat věřícím v litoměřické diecézi? 

Každý člověk je jinak stavěný a májiné 
vlohy od Pána Boha. Je potřeba, aby to, 
co od něho dostal, dělal vždycky s velkou 
láskou. Pak se vždy časem ukáže i přínos 
pro evangelizaci. 

Děkuji za rozhovor 

P. Michal Podzimek - šéfredaktor 



Trn PRÁVY Z DIECÉZE 

Historické slavnosti v Postoloprtech Zpívejte Hospodinu 
při příležitosti 250. výročí vysvěcení kostela píseň nOVOU 

V sobotu dne 10.5.2003 se konaly Postoloprtské historické slavnosti u příle-
žitosti 250. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a 100. výročí 
od postavení nové radnice. Součástí těchto slavností byla i slavnostní mše 
svatá, kterou sloužil generální vikář diecéze Mons. Karel Havelka spolu 
s místními kněžími z Postoloprt a Loun. 

Mše se zúčastnili všichni účinkující oblečeni do historických krojů a to 
Vítkovci, skupina Magentis, Společnost hradu Pravda, D.S.Klouzák, 
D.S. Jitřenka, SHŠ Rekruti, Hanka Joová a další, také konferenciér Aleš Háma a 
pan starosta města Z. Pištora. Zpěv a hudbu zařídil příležitostný sbor z Loun 

pod vedením pana 
Bernarda z Postolo-
prt. Kostel byl zce-
la zaplněn. 

Na začátku pan 
děkan přivítal pana 
generálního vikáře 
a poukázal na his-
torii města, která 
byla vždy spojena 
s životem kostelů -
ať již později zbou-
raných, nebo 
s t ímto jediným 
stojícím kostelem, 
který nechal posta-

vit kníže Schwarzenberg v roce 1753. Pan generální vikář ve své promluvě 
navázal na tradici kostelů v tomto městě, které vždy ukazovaly a ukazují na 
umění a radostnou zvěst, která se v kostelech hlásá... 

Slavnosti pokračovaly dále zčásti na náměstí před kostelem, zčásti na zá-
mecké zahradě různými historickými scénkami, historickým tancem, šermem, 
hudbou, jezdeckým turnajem, čarodějnickým procesem atd. Po deváté hodině 
večer byla slavnost zakončena krásným ohňostrojem. 

V neděli 11.5. pak slavnosti výročí posvěcení našeho kostela pokračovalo 
mší svatou, při kterém se konalo první svaté přijímání osmi dětí z Postoloprt a 
okolí. Mši svatou doprovázela hudba a zpěv Ztracené kapely z Prahy, která se 
specializuje na náboženské písničky pro děti. Přítomno bylo větší množství 
věřících, zvláště rodiče a příbuzní dětí. 

P Rudolf Prey, Postoloprty 

Většinou Boha o něco prosíme, občas 
mu i děkujeme, ale hůře se nám vyja-
dřuje chvála. A k tomu nám právě vý-
borně napomáhá hudba a zpěv. Tím 
projevujeme chválu mnohem přiroze-
něji než mluveným slovem. 

Takto uvedl setkání varhaníků a sbormistrů lito-
měřické diecéze, v pořadí již třetí „v novodobé his-
torii", otec vikář Miroslav Šimáček v Litoměřicích na 
velikonoční sobotu 26.4.2003. Za uspořádání této 
bohulibé aktivity můžeme poděkovat právě otci Mi-
roslavovi, pastoračnímu centru a prof. Bohuslavu 
Korejsovi (z Prahy). Pokud se nemýlím, bylo nás tam 
27, rozdíly ve věku účastníků odhaduji na 60 let. 

Po vzájemném představení účastníků pronesl hlav-
ní přednášku neúnavný pan profesor Korejs. Zmí-
nil se o nepostradatelném kontaktu varhaníka (pří-
padně kantora) s věřícími při nácviku nových zpě-
vů a uvedl některé praktické pokyny při doprováze-
ní písní. Vyzvedl význam gregoriánského chorálu 
jako základního zpěvu římskokatolické církve a upo-
zornil na výhody používání Mešních zpěvů (tzv. 
českého graduálu), které představují současný vr-
cholný stupeň české lidové zpívané liturgie, byť 
mnohde nedosažitelný. 

Z následného vystoupení pánů dr. Horáka, die-
cézního organologa, a památkáře dr. Honyse jsme 
se dozvěděli, že v diecézi máme v péči asi 450 var-
hanních strojů, v měřítku střední Evropy téměř 
v nejhorším stavu. Varhany jsou dědictvím křesťan-
ské Evropy. Máme mistrovské varhany jak roman-
tické tak barokní, ale i novodobé (Šluknov, 30. léta 
20. století). Úloha organologa je hodnotit, radit, ar-
chivovat a shromažďovat údaje o varhanách. Má 
navrhovat postup oprav a výběr varhanáře. Základ-
ním problémem jsou samozřejmě finance. Se záni-
kem okresních úřadů je situace ještě komplikova-
nější. Jedinou šancí je, jsou-li příslušné varhany 
prohlášeny kulturní památkou. Největší nepřátelé 
varhan: červotoč, moli a neopatrní varhaníci (nedo-
volené zacházení s píšťalami a diletantské opravy), 
potažmo nesprávné větrání a rychlé změny klimatu. 
Opravu varhan nutno zajišťovat předem smlouvou 
s popisem existujícího stavu a se seznamem pláno-
vaných prací. Pan dr. Horák je ochoten kdykoliv 
poradit, dal k dispozici své telefonní číslo: 
604 303 726. 

V závěru setkání jsme bleskově nacvičili jednu 
čtyřhlasou skladbu. Následovala mše sv. celebro-
vaná otcem Miroslavem, při které jsme zpívali jak 
jinak než z Mešních zpěvů - a rovněž zazpívali na-
cvičenou skladbu. 

A na shledanou, dá-li Bůh, na IV. setkání na podzim. 

Jiří Vosáhlo, Mladá Boleslav 
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Katolická charismatická konference 
V e d n e c h 2. až 6 . č e r v e n c e p r o b ě h n e ve s p o r t o v n í ha le Sa-
r e z a v O s t r a v ě P o r u b ě K a t o l i c k á c h a r i s m a t i c k á k o n f e r e n c e . 
J e d n á se o s e t k á n í l idí , k te ř í proži l i n o v o u z k u š e n o s t s moc í 
D u c h a sv. a j e h o p ů s o b e n í m v d n e š n í m s v ě t ě , lidí, k te ř í maj í 
t o u h u po n o v é m h lubš ím ž ivotě s B o h e m . Při t ě c h t o s e t k á -
ních se v m o d l i t b á c h , sd í len í , p ř e d n á š k á c h m ů ž e m e navzá-
j e m o b o h a t i t a u m o ž n i t P á n u B o h u , a b y v nás z n o v u p r o b u -
dil sí lu J e h o D u c h a . 
Charismatická konference je pro všechny věřící i nevěřící všech věkových kategorií, 
upřímně hledající život v plnosti. Umožňuje také účast rodinám s malými dětmi, 
pro které bude v průběhu celé konference probíhat vlastní dětský program. 

jHB ji ^^RSHSHflHL 1|||| w 
Předběžný program: 
Středa 2.7. hala Sareza v Ostravě - Porubě 
18.00 mše sv. - biskup František V. Lobkovvicz; poté adorace 

Čtvrtek 3.7. hala Sareza Ostrava-Poruba 
9.00 modlitba chval • 10.00 přednáška + modlitba ..Boží záměr s člověkem" archi-
mandrita Gajek •> 15.00 modlitba chval • 15.30 přednáška „Sebepřijetí" + modlitba 
P. Serafim, OCarm. • 17.00 mše sv. - P. Stanislav Pacner • 20.00 koncert 
Pátek 4.7. hala Sareza Ostrava-Poruba 
9.00 modlitba chval - Komunita Blahoslavenství • 9.45 přednáška „Hřích jako naruše-
ní lidství člověka" - P. Vojtěch Kodet • 11.00-11.30 adorace s modlitbou -P.Vojtěch 
Kodet • 15.00 modlitba chval • 15.30 přednáška „Ten, který slouží" -archimandrita 
Gajek • 16.45 mše sv. P.Petr Hruška • 19.30 dělený program: 1. Co mne život naučil 
(Gajek); 2. Okrajové stavy v Církvi (P.Opatrný); 3. Vzdálená předmanželská příprava 
(P.Kodet); 4. Křesťanská výchova dětí 
Sobota 5.7. hala Sareza Ostrava-Poruba 
9.00 modlitba chval • 9.45 přednáška „Učednictví trochu jinak" - K.Lachmanová •> 
11.00 mše. sv. - P.M.Kuzniar • 14.30 růženec • 15.00 program dětí • 15.30 modlitba 
chval •> 15.45 přednáška „mocí Ducha Páně" - manželé Svobodovi •> 19.30 modlitba 
za naplnění Duchem sv. P.Michael Slavík + manželé Svobodovi 
Neděle 6.7. kostel Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách 
9.00 modlitba chval •> 9.45 přednáška „Ať nad vámi Hospodin rozjasní svou tvář" -
P. Michael Špilar • 11.00 mše sv. - P. Bogdan Stepien 

DALŠÍ INFORMACE: www.cho.cz 
Přijměme letošní konferenci jako Boží dar pro obnovu Církve i v naší diecézi. 

Občanské sdružení Tarsícius, vydavatel časopisu pro děti a mládež 

hledá asistentku s ekonomickým zaměřením 
pro práci na plný nebo 3/4 úvazek v Jablonci nad Nisou 

Nabízíme: 
zajímavou práci v kolektivu mladých lidí; 
uplatnění dosažených ekonomických 
znalostí a dovedností; získání nových 
zkušeností v oblasti ekonomiky nezis-
kového sektoru; smysluplnou práci pro 
děti a mládež; zajímavý nástupní plat 

Požadujeme: 
aktivní znalost NJ; základní orien-
taci v účetnictví a daňové oblas-
ti; znalost práce s PC - Word, 
Excel, internet...; obchodní myš-
lení, samostatnost, iniciativu 
i schopnost týmové práce 

Kontakt : tel. 777 33 23 43 - p. Pospíšil 
e-mall: email@tarsicius.cz 

Malíř Jizerských 
hor - W.F.Jáger 
Výstava v Mezinárodním centru du-

chovní obnovy začíná 28.6. a končí 26.7. 
2003. Výstava bude mít vernisáž v 15. ho-
din a v 15.30 začnne koncert souboru Re-
spiro z Prahy. 

Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy 
Klášterní 1 
CZ-463 62 HEJNICE 
Tel: +420 482360211 
Fax.+420 482360299 
E-mail: mcdo@mcdo.cz; 
http://www.mcdo.cz 

Mcelská pouť 
Farn í ú ř a d M c e l y z v e c t i te le 
P a n n y M a r i e na v ý r o č n í pouť, 
k t e r á s e k o n á v s o b o t u 
5. č e r v e n c e 2 0 0 3 . 

Mše svatá začíná v 10 hodin ve farním 
kostele. Po mši svaté je možnost účastnit 
se v kostele mariánského večeřadla. 

Všichni poutníci jsou vítáni! 
Pro poutníky je jako obvykle možnost 

použít pro cestu do Mcel společný auto-
bus, který je vypravován od hlavního ná-
draží v Nymburku - odjezd v cca 8.45 (po-
dle dojezdu vlakových spojů). V poledne 
je pak opět společný odjezd do Nymburku 
k vlakům. 

JUDr. Viola Sleichová, Litoměřice 

Umělecké sdružení 
ELGAR 
si vás dovoluje pozvat na své koncerty, 
které se uskuteční: 

22. června 2003 v 10 hodin - jezuit-
ský kostel v KLATOVECH (při mši svaté) 
22. června 2003 v 17 hodin - Chrám 
Matky Boží před Týnem, Praha 
a na nichž budou provedena díla 
MILOŠE BOKA: 
MISSA SOLEMNIS pro sóla, sbor, varha-
ny a orchestr a „Nekonečná sláva Boha 
Otce" z oratoria SVATÁ ZD1SLAVA (svě-
tová premiéra) 

http://www.cho.cz
mailto:email@tarsicius.cz
mailto:mcdo@mcdo.cz
http://www.mcdo.cz


Centrum pro mládež (DCM) Foto Jan Rosenauer 

ČERVENEC: SRPEN: 
Poustevnický týden 
Prusiny u Plzně, 14.-20. července 
Františkánská mládež a komunita bratři fran-
tiškánů v domě modlitby na Prusinách (10 
km od Plzně) vás zvou na týden prožitý 
v tichu a samotě, které budou přerušovány 
společnou modlitbou, mší a-budete-li chtít 
- také společným jídlem a sdílením. 
Své kosti budete moci složit buď v pohodl-
ném pokoji, vlhké poustevně, větrné věži 
nebo na prkně v márnici. Příspěvek na stra-
vu a ubytování bude 300-400 Kč dle vašich 
možností. Po zaslání přihlášky na adresu 
uvedenou pod další pozvánkou dostanete 
další informace. 

Žebrání 
21.-26. července 
Cílem této akce je udělat zkušenost neza-
jištěnosti a závislosti na Bohu a na lidech 
a také dát druhým možnost setkat se 
s bláznovstvím evangelia. Místo akce: Čes-
ká republika, cena 0 Kč, další informace: 
br. Jiří OFM, Františkánská komunita, 
Komenského 17, 323 13 Plzeň, 
tel.: 605 531 374, e-mail: jiri@ofm.cz 

III. diecézní pěší pouť mládeže 
z Litoměřic do Božkova u Semil 
v termínu 20.-25. července 2003 
Putovat a potit se budeme za nová kněž-
ská a řeholní povolání nejen pro naši die-
cézi, za dobré rodiny, za mír ve světě 
Předběžná trasa: Úštěk - Doksy - Mni-
chovo Hradiště - Turnov - Semily - Boz-
kov. Bližší informace na DCM. 

Celostátní setkání animátorů 
a mladých lidí, aktivních ve 
farnosti 
Třešť u Jihlavy, 17. - 23. srpna 2003 
Určeno pro mladé lidi, kteří jsou nebo chtějí 
být aktivní ve farnosti, v diecézi... 
Co bude na programu: katecheze, worksho-
py (tématické skupinky), kultura, sport... 
Kde se bude setkání konat: v Domově mlá-
deže a na Středním odborném učilišti 
v Třešti 
Cena: 700 Kč (samozřejmě pokud člověk 
nemůže takovou částku dát, je možné ob-
rátit se na DCM. 

Bližší informace a přihlášky: DCM 

Proč za tebou? 
Letní setkání s Františkem a Klárou 
Zásmuky, 19.-24. srpna 
V bývalém františkánském klášteře na ces-
tě mezi Prahou a Kutnou Horou se bude 
konat setkání mladých lidí, kteří se chtějí 
seznámit s odkazem sv. Františka a Kláry 
z Assisi a jejich současnými následovníky. 
Na programu jsou přednášky, pestrá čin-
nost ve skupinkách a koncert. Bude také 
dostatek prostoru pro modlitbu, četbu Pís-
ma, rozjímání v tichu a samotě i pro to jen 
tak spolu pobýt. 
Příspěvek na jídlo a ubytování činí 400 Kč. 
Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se 
nahlásit do 31.7. br. Jiřímu OFM, který vám 
také zašle další informace. 
Adresa: Komenského 17, 323 13 Plzeň, 
tel.: 605 531 374, e-mail: jiri@ofm.cz 

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

T L CENTER 

Většina akcí center se koná 

V DIECÉZNÍM DOMĚ KARDINÁLA TROCHTY 
bývalý teologický konvikt, Komenského 4, 
412 01 Litoměřice, telefon 416 732 077 

CELÉ PRÁZDNINY: ANTIOCHIA 2003 

„ V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany." (Sk 11, 26) 
Naší Antiochií bude některá z vymírajíeích farností v naší republice. Svědčit o Kristu 
budeme svým osobním příkladem, prací pro místní lidi, ale hlavně se budeme věnovat 
mládeži a dětem. Bydlet budeme na faře, jednotlivé turnusy povedou bohoslovci, celá 
akce je určena pro mládež od 16 let, jídlo si nějaké přivezeme ana zbytek se složíme. Jsou 
připraveny čtyři turnusy, do kterých se můžeš zapojit: 
A: 30.6.-12.7., B: 11.7.-26.7., C: 25.7.-9.8., D: 8.8.-23.8. 
Bližší informace: Jan Košárek, www.antiochia.zde.cz,antiochia@seznam.cz 

Fotografie z loňské Antiochie v Úštěku a Chřibské: Zdeněk Jandík 

mailto:jiri@ofm.cz
mailto:jiri@ofm.cz
mailto:daniela.dcm@tiscali.cz
mailto:antiochia@seznam.cz


Katechetické centrum 
Kurs křesťanské 
pedagogiky podle Franze 
Ketta a Ester Kaufinannové 

pro katechety, učitele KMŠ, vedoucí křesťan-
ských společenství, kněze a laiky, kteří se vě-
nují katechezi mládeže a dospělých, pořádá VOŠ 
Sv. Jana pod Skalou a Centrum pro katechezi 
Ostrá vsko-opavské diecéze. 

Metoda této náboženské pedagogiky vám po-
může při vytváření programů pro farní spole-
čenství, při pravidelných setkáváních rodin 
s dětmi, při bohoslužbách slova, při katechezi 
v mateřských a základních školách, při katechezi 
mládeže i dospělých, při rekolekcích. Současně 
s mnoha praktickými příklady a možností vlast-
ního vyzkoušení jednotlivých prvků práce vám 
budou nabídnuty i její teoretické základy. 

Kurs je rozdělen na čtyři týdenní setkání: 
1. setkání: 19.8.-24. 8. 2003 (od úterý 19.8. 
od 19.30 hod. do oběda v neděle 24. 8. 2003) 
2. setkání: leden2004; 3. setkání: srpen 2004; 
4. setkání: leden 2005 

Místo konání: VOŠ pedagogická; Svatý Jan 
pod Skalou; 26601 pošta Beroun 

Tel: 311672461,311671308; 
e-mail: info@svatojanskakolej.cz 
Cena zajeden týden kursu: 

ve vlastním spacím pytli na lůžku - 1500 Kč 
v lůžkovinách -1650 Kč 

V ceně je zahrnuto ubytování, celodenní stra-
va, poštovné a materiály. Kurs platí účastníci až 
namístě. V odůvodněných případech je možné 
poskytnutí slevy. 

Pokud byste měli o kurs zájem, přihlaste se na 
výše uvedenou adresu či e-mailem: PavlaHerci-
kova@seznam.cz. 

Výhodnocení Diecézní 
dětské výtvarné soutěže 

Ve školním roce 2002/03 byla KC vyhlášena 
Diecézní dětská výtvarná soutěž na téma Ježí-
šova podobenství. Do konce dubna 2003 do-
šlo na KC celkem 52 obrázků z těchto míst: Dě-
čín, Teplice, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 
Chabařovice, Osek, Duchcov, Most, Bečov u 
Mostu, Litoměřice a Mšeno. Dne 20.května se 
sešla komise, která vybrala vítězné práce těch-
to dětských autorů: 

I. kategorie (5-7 let): 
místo: Anna Skřivánková, Děčín 
místo: Barbora Fišerová, Česká Lípa 
místo: Veronika Veselá, Teplice 

II. kategorie (8-11 let): 
místo: Tereza Vítková, Most 
místo: Vít Němec, Jablonec nad Nisou 
místo: Kateřina Nemazalová, Most 

III. kategorie (12-15 let): 
místo: Jitka Mráčková, Osek 
místo: Kateřina Michalová, Mšeno 
místo: Pavel Cihy, Mšeno 

Vítězné dětské práce budou vystaveny 
v přízemí Diecézního domu kardinála Trochty. 
Každý autor obrázku obdržel diplom za účast 
v soutěži, výherci v jednotlivých kategoriích 
byli odměněni diplomem a hodnotnou cenou. 
Všem dětem, které se pod vedením svých kate-
chetů a kněží do soutěže zapojili, srdečně bla-
hopřeji. Kněžím a katechetům pak velmi děkuji 
za jakoukoli pomoc. 

Mgr. Irena Duchoňová 

Centrum pro rodinu: Víkend pro pečovatele 
Pro mnohé asi není neznámé, že 
se každoročně o letních prázdni-
nách konají Manželská setkání. I 
letos zvou manželé Růžičkovi 
všechny, kdo mají zájem, do Vy-
sokého Mýta od 28. 6. do 5. 7. 

Když ale na takové setkání manželé jedou, 
často s sebou berou i své děti. To pak musí být 
někdo, kdo se s láskou o drobotinu stará. Jsou 
to pečovatelé, kteří se hlásí dobrovolně do této 
služby, nabízejí týden svého volného času. 

V tomto týdnu, kdy se rodiče účastní množ-
ství přednášek a pracují pak ve skupinkách, 
pečovatelé pečují o děti-hrají si s nimi, malují, 

vyrábí nejrůznější věcičky, zpívají, hrají hry, cho-
dí na procházky,... 

Aby mohli pečovatelé dobře pečovat, schá-
zejí se několik týdnů předem na „Víkendu pečo-
vatelů." 

Právě takový víkend jsme společně prožili 1 6 -
17.5. v Praze u saleziánů v Kobylisích. Společně 

jsme se zúčastnili mše svaté, modlili se za úspěš-
nost celého kurzu, hráli jsme hry, rozebírali vše 
potřebné. Společně jsme si četli a pak si povídali 
nad dopisem Jana Pavla II. mladým lidem. 

Myslím, že jsme všichni odjížděli povzbuzeni 
a natěšeni na letní pečování. 

Martina Kuchyňková, hlavní pečovatelka 

Obrázek nakreslila Jitka 
Mráčková z Oseku, vítězka 
kategorie žáků od 12 do 15 
let 

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

Kdy? 29. 6 . - 2 . 7 . 2 0 0 3 
Kde? V Diecézním domě kardi-
nála Trochty v Litoměřicích 
Pro koho? Pro chlapce ve věku 
9-16 let, kteří cítí povolání ke 
kněžství či řeholnímu životu. 
Měly by vám umožnit klást otáz-
ky, které se týkají volby tohoto 
životního stavu. 
Co vás čeká: Společná modlit-
ba, témata, možnost ptát se, 
hry, soutěže... 
Bližší informace a přihlášky: 
Bližší informace a přihlášku 
můžete získat na KC v Litomě-
řicích či na internetových 
stránkách Diecézního domu: 
www.webpark.cz/ddkt 
Za kolik? 150 Kč 
Kdo je organizátor? 
Katechetické centrum a Diecéz-
ní dům kardinála Trochty 
v Litoměřicích. 
Kontaktní osoba Mgr. Irena 
Duchoňová, Katechetické cen-
trum, Komenského 4, 412 01 
Litoměřice 
Tel.: 416 73 8072,41673 2077 
katech.centr.ltm@c-mail.cz 

mailto:info@svatojanskakolej.cz
mailto:kova@seznam.cz
http://www.webpark.cz/ddkt
mailto:katech.centr.ltm@c-mail.cz


NOVÝCH KNIH 

Rahner, Karl: Základy křestanské víry, 
Trinítas 2002 

V knize Základy křesťanské viry jde 
0 křesťanství jako celek nově promyšlený 
s nesrovnatelnou myslitelskou dynami-
kou, se soustředěnou životní zkušeností a 
s intelektuální poctivostí muže, který ote-
vřel nové cesty křesťanského myšlení naší 
doby. Autor poskytuje čtenáři v devíti 
oddílech úplný výklad křesťanského živo-
ta a světa. 
Gríin, Anselm - Dufher, Meinrad: Zdra-
ví jako duchovní úkol, Trinítas 2003, 
98 Kč 

Kniha populárního německého benedik-
tina vychází v koprodukci s římskou Křes-
ťanskou akademií. 
J. M. S.: Moudrost nemocných, Trinítas 
2003, 49 Kč 

Rovněž i tato kniha vyšla v koprodukci 
s římskou Křesťanskou akademií a obě 
velmi dobře poslouží jak nemocným, tak 
1 těm, kdo s nimi přicházejí do styku. 
Pasquale, Picrluigi: Duchovní odkaz 
otce Pia, Paulínky 2003. Tajemství stig-
mat otce Pia, 129 Kč. Celopalem ve 
výhni božské lásky, 139 Kč 

Jedná se o antologii z listů otce Pia, jejíž 
první část se týká tajemství stigmatizace 
a druhá se především týká období temné 
noci smyslů přicházející bezprostředně po 
viditelné stigmatizaci otce Pia. 
Sharma, Robin S.: Mnich, kteiý prodal 
své ferrari,Portál 2003, 219 Kč 

Příběh plný inspirace spojuje duchovní 
moudrost Východu se zásadami dosažení 
úspěchu, kterým učí Západ, a krok za kro-
kem nás provází na cestě k vyrovnanému 
životu, plnému radosti a pokoje. 
Jednota a mnohost, Vyšehrad 2002, 
138 Kč 

Kniha obsahuje příspěvky pronesené 
v rámci českoněmeckého filosofického 
kolokvia »Jednota a mnohost« v listopadu 
2001 v Praze, které zrcadlí různá pojetí zá-
kladního vztahu Boha a světa, jednoty 
a mnohosti u několika význačných mysli-
telů 13. až 17. století. 

Karmelitánské knihkupectví 
(Knihkupectví Jonáš) r~r— 
Mírové náměstí 15 
4 1 2 01 Litoměřice ^ ^ 
Tel ./fax: 0 4 1 6 / 7 3 24 58 

Umlauf, Václav: Rozmarné příběhy pod-
le Nového zákona, CDK 2003,189 Kč 

Moderní novozákonní apokryíý. 
Antonín, Luboš: Bestiář, Půdorys 2003 

Soubor oblud, netvorů, bájných bytos-
tí, kterým dnes hrozí vyhubení - tj. zapo-
menutí a vymazání z lidské fantazie. Tyto 
ohrožené druhy již od starověku tvořily 
zlatý fond všech fantastických vyprávění, 
která byla mnohdy předkládána veřejnosti 
jako ověřená fakta a skutečnost. Kniha 
obsahuje bohatý obrazový doprovod, kte-
rý jinde nenajdete. 
Ravier, André: Ignác z Loyoly zakládá 
Tovaryšstvo Ježíšovo, Refugium 2002, 
380 Kč 

Komu vděčí Tovaryšstvo Ježíšovo za 
svoji strukturu a ducha, dynamiku a životní 
styl? Na tuto otázku odpovídá André Ra-
vier ve své knize jednoznačně: Ignácovi 
z Loyoly. A kdo chce jezuity dobře poznat, 
udělá dobře, když si tuto knihu přečte. 
McGrath, Alisten Blackwellova ency-
klopedie moderního křestanského myš-
lení, Návrat domů 2001, 650 Kč 

Tato encyklopedie obsahuje abecedně 
seřazené pojmy z oblasti teologie, na je-
jichž sestavení se podílel mezinárodní tým 
složený ze sta odborníků z předních svě-
tových universit a seminářů. Rozsah jed-
notlivých hesel se pohybuje od stručných 
definic po souhrnné informace o jednotli-
vých teologických postulátech, hnutích a 
myšlenkových směrech moderního křes-
ťanského myšlení. 
Církevní procesy padesátých let Kar-
mel 2002, 350 Kč 

V květnu 2002 se v Praze konala konfe-
rence »Církevní procesy 50. let«, kterou 
pořádala Českomoravská delegatura Řádu 
karmelitánů, Česká křesťanská akademie a 
Ustav pro soudobé dějiny ČAV ve spolu-
práci s Arcibiskupstvím pražským. Tato 
kniha obsahuje referáty z této konference. 
Je to zajímavé a vysoce poučné čtení; kni-
hu jsem neodložil, dokud jsem ji nepřečetl. 
Matka Páně, Karmel 2003,139 Kč 

List Mezinárodní papežské mariánské 
akademie. 
della Croce, Giovanna: Alžběta od Nej-
světější Trojice, Karmel 2003,129 Kč 

Život karmelitky blahoslavené Alžběty 
od Nejsvětější Trojice, která zemřela po-
měrně mladá ve věku 26 let a která 
v mnohém připomíná sv.Terezii z Lisieux. 

-mela-

Blíží se prázdniny. Hlasova-
cí lístky v zelené a žluté bar-
vě se slovy „Ano" a „Ne" 
dostanou na dva měsíce 
volno. 

Níže popsanou zkušební metodu jsem 
převzal od P. Bohumila Koláře na kate-
chetickém kurzu v Litoměřicích. Chci ji 
nabídnout vám - rodičům a prarodičům 
- k použití na prázdninách a vám - kole-
gové katecheté - j ako zpestření vaší prá-
ce v příštím školním roce. Můžete z dětí 
na prázdninách vytvořit „parlament", 
který hlasuje o důležitých otázkách. 

Protože uzávěrka tohoto čísla byla 
okolo svátku svaté Zdislavy, děti které 
učím o tomto týdnu, hlasovaly o násle-
dujících otázkách: 
1. Manželem Zdislavy byl kníže 
Václav. 
2. Zdislavy byla matkou čtyř dětí. 
3. Zdislava léčila i bylinkami. 
4. Zdislava zemřela jako stará žena. 
5. Hrob Zdislavy se nachází 
v Jablonném v Podještědí. 

Na všechny otázky děti zvedly hlaso-
vací lístky: buď ano nebo ne. Každá 
správná odpověď znamenala zisk jedno-
ho bodu (maximálně tedy pět za všech-
ny otázky). Počet bodů si zaznamená-
vám do zápisníku o docházce. Na závěr 
pololetí body z jednotlivých soutěží u 
každého dítěte sečteme a pro spravedl-
nost dělíme počtem soutěží, kterých se 
konkrétní dítě zúčastnilo. 

Rodiče a prarodiče, navrhněte svým 
ratolestem po nějaké televizní soutěži: 
„Pojďme si hrát na parlament!" Rozdej-
me hlasovací lístky a do soutěže neza-
pomeňme zatáhnout i svého partnera. 
Bude to pro děti povzbuzením. Možností 
je mnoho. Zdrojem otázek může být Pís-
mo svaté, životopisy svatých... 

Kolegové katecheté! Prázdniny jsou 
také přípravou na nový školní rok. Zkus-
me si v něm zahrát si s dětmi na parla-
ment. Tento můj příspěvek vezměte, pro-
sím, jako pokus o vzájemné obohacení. 

František Němeček 
Mladá Boleslav W' ^Ě 

l i f a / 
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Poklad utajovaný, 
i když všeobecně známý 

Snad je to i milost Boží nebo jen pocit pout-
níka, který se vydal na cestu krajem poklid-
né říčky Mohelky. Ticho, plno zeleně a dom-
ky rozházené kolem cest nevěští existenci 
vzácného pokladu. Jen zvláštním pocitem, 
přítomným především u lidí věřících či citli-
vých na umění, lze vytušit mimořádnost pro-
storu. Ani v literatuře nelze najít zásadní pra-
men, v němž by dychtivý turista naše! ono 
místo se vzpomínkou na apoštola Jakuba 
Většího. 

Letařovice, malá obec nedaleko Českého Dubu, útočiště kaž-
doročního setkání libereckých dětí ze Severáčku. Jejich koncerty 
v kostele svatého Jakuba mají nejen věhlas regionální, stejně tak 
poutě, konané vždy 25. července. Letařovice byly, ač malá obec 
svým významem, místem, kde se pohřbívalo. Lidé sem přinášeli 
rakve i v době, kdy sníh zavál cesty a s nebožtíkem bylo nutné 
přespat v některé vesnici. 

Gotický kostelíček není žádnou honosnou stavbou, zato věřící 
uvnitř najde poklad - neuvěřitelně krásný a významný pro po-
vzbuzení víry. Kostel letos oslaví 640 let svého působení, jeho 
poklad však pochází z roku 1722. Na šedesáti stropních deskách 
je vyobrazen život sv. Jakuba Většího s nápisy v českém jazyce. 
Malebný hřbitůvek okolo kostela jen zdůrazňuje význam tohoto 

místa pro duchovní život. U hřbitovní zdi je malý domeček, v němž 
jsou shromážďovány po mnoho let kosti nebožtíků. Kosti tvoří 
také malý oltářík. 

Nástropní desky byly restaurovány panem Vítězslavem Kolo-
mazníkem. V roce 2000 vyšla o kostele a jeho deskách překrásná 
knížka, napsaná paní Johannou von Herzogenberg. Autorka žije 
po odsunu v Německu, ale její zbožnost a sychrovský původ ji 
inspirují k významné pomoci při záchraně a uchovávání českých 
církevních památek. Svou usilovnou prací přiblížila mnohé české 
duchovní skvosty nejen věřícím, ale i lidem, kteří cestu k Bohu 
hledají. Jedním z takových míst jsou Letařovice, žijící ve stínu 
sychrovského zámku a komendy v Českém Dubu. 

M. T., foto Jan Macek 

Něco pro vzdělání nebo připomenutí... 
166. Nikodém: 172. Nový zákon obsahuje: 178. Paralipomenon: 
a. muž, jemuž Kristus uzdravil dceru a. 19 knih a. kniha SZ 
b. tajný Kristův učedník b. 21 knih b. izraelský svátek - dožínky 
c. muž, který pozval Krista na oběd c. 27 knih c. pohoří, kde vytryskla voda ze skály 
167. Nil měří: 173. Nový zákon má: 179. Patmos: 
a. 700 Km a. sedm autorů a. město, kde kázal sv. Petr 
b. 2 700 Km b. osm autorů b. ostrov, kde sv. Jan napsal Zjevení 
c. 7 000 Km c. jedenáct autorů c. rybník, kam se šel umýt slepý, 
168. Ninive-prorokoval v něm: 174. Poslední kniha NZ vznikla asi kterého uzdravil Ježíš 
a. Izaiáš a. kolem roku 70 180. Pascha: 
b. Daniel b. kolem roku 100 a. starý název pro mši svatou 
c. Jonáš c. kolem roku 120 b. izraelský svátek, kdy se jedl beránek 
169. Ninive leží na břehu: 175. Numeri: c. pohanská modla 
a. Jordánu a. řecký název pro Desatero 
b. Tigridu b. rodokmen Izraelského národa 
c. není na řece c. kniha Bible 
170. Ninive má dnes obyvatel: 176. Ondřej apoštol byl bratr: 
a. 8000 a. Šimona-Petra 
b. 22000 b. Jana 
c. žádné c. nikoho Správné odpovědi 
171. Noe zachránil před potopou: 177. Onezimos: qost q'6ZL yui <?-9n 
a. pět lidí a. syn Jakuba y$a qpii qszi. yzn yin 
b. sedm lidí b. město v Řecku, kde sv. Pavel kázal yoil q'69i, 3'89l. 37.91. q'991. 
c. osm lidí c. otrok, který přijal křesťanství 
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Gedeon - pokorný a m U Z 4- P. Jiří Volcský 

Gedeonova postava nám z biblického příběhu vyvstává téměř před očima velice jasně a živě. Stojí opravdu 
zato si někdy udělat čtvrt hodiny čas a pozorně si přečíst biblické vyprávění o tomto člověku. V našem seriálu 
však - stejně jako i u ostatních postav - není dostatek prostoru a možností na podrobné rozebrání textu, a tak 
se opět zaměřím jen na jeden možný pohled na Gedeonovu osobu. Jsou to dva ze základních Gedeonových 
povahových rysů, které nás budou zajímat, totiž jeho pokora a odvaha. Obě tyto veskrze velice ušlechtilé a 
prospěšné vlastnosti jsou v Gedeonově srdci zakořeněny v síle jeho víry v Boha. 

Pravdivě pokorný člověk 
a Boží služebník 

Tři místa z biblického vyprávění nás 
v tomto ohledu zvláště oslovují: Gedeonova 
reakce na Boží navštívení a poslání; jeho odpo-
věď na výtku soupeřivého Efraima; a jeho od-
mítnutí nabízené královské důstojnosti. 

Když se Hospodin zjevuje Gedeono-
vi, aby jej pověřil vysvoboditelským 
úkolem pro těžce zkoušený Boží lid, 
předkládá mu jeho poslání: Jdi v této své 
síle a vysvobodíš Izraele z rukou Mid-
jánců. Hle, já tě posílám. Gedeon zde 
velice realisticky, osobně pravdivě a zcela 
upřímně a pokorně odpovídá: Dovol, 
prosím, Panovníku, jak bych mohl Izra-
ele vysvobodit? Můj rodje v Manasesovi 
nejslabší a já jsem v otcovském domě 
nejnepatrnější. Spontánně nás asi 
v tomto okamžiku napadne podobná si-
tuace při doznání apoštola Pavla: Napo-
sledy, jako nedochůdčeti, se Kristus zje-
vil i mně. Vždyť jsem nejnepatrnější ze 
všech apoštolů, ...; nebo Ježíšova slova: Kdo 
se ponižuje, bude povýšen. Gedeon zde upřím-
ně věrný své vnitřní pravdivosti nesobecky a 
otevřeně doznává svou nedostatečnost a sla-
bost. A to po nabídce slibné kariéry! Jak velice 
poučné pro moderního, na kariéru a tituly za-
měřeného člověka. 

Po vítězném boji vyčítají Gedeonovi efraim-
ští muži, že je výslovně nepovolal ke společ-
nému boji proti nepříteli. V podtextu zaznívá 
touha toho, který se v nebezpečí nezúčastnil 
boje, po vybojovaném vítězství se příživnicky 
podílet na rozdílení kořisti. Člověk by asi rea-
goval podrážděně a tvrdě. Ne tak Gedeon: Co-
pakjsem teď učinil něco tak velikého jako vy? 
Což není Efraimovo paběrkování lepší než A bí-
ezerovo vinobraní? ... Mohl jsem učinit něco 
tak velikého jako vy? 

Jaká velkorysost a nezištná ušlechtilost! 
Opět se pokusme vyjádřit tento Gedeonův 
postoj slovy Písma: Každý považujte svého 
bližního za lepšího sebe sama. Jistě, 
v Gedeonově odpovědi je i kus geniální diplo-
macie, nicméně tato odpověď koresponduje 
s jeho základním rysem osobní pokory. Hrozí 
střet se závistivým a nespokojeným soupe-
řem. Gedeon se nerozpakuje uznat přednosti 
svého soka, dokonce je označit jako větší a cen-
nější nežli své vlastní. Když odhlédneme od 

výše zmíněné diplomatičnosti Gedeonova jed-
nání, vyvstane nám před očima opět pokorná a 
nezištná velkorysost a ušlechtilost našeho hr-
diny tváří v tvář nepříjemným spolubližním. 
Jak moc potřebná vlastnost pro ozdravění a 
odlehčení malicherných a úzkoprsých vztahů 
a handrkování se ve společenském životě! 
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Nakonec korunuje Gedeon velikost své ne-
zištné pokory odmítnutím nabídky zaslouže-
né vysoké pocty. Po všech vítězných bojích, 
ve kterých Gedeon osvobozuje zoufalý utlače-
ný lid. mu Izraelci přednášejí prosbu, aby se 
stal jejich vůdcem a králem. Co nato Gedeon? 
—Nebudu vašim vladařem, ani můj syn nebude 
vašim vladařem. Nad vámi bude vládnout Hos-
podin. Veřejná pocta, titul a vynikající posta-
vení, to vše je obsahem zasloužené nabídky. 
Ale Gedeon šije dobře vědom, že vše, za co je 
mu toto nabízeno, je Boží milost a dar. Jeho 
velkolepé vítězství nad přesilou nepřítele, zá-
chrana a vysvobození trpícího národa, zjedná-
ní spravedlnosti mezi lidmi - to vše vidí tento 
muž Boží jako nezasloužený dar svého Boha. 
Nic si nepřivlastňuje pro sebe, zůstává ke všem 
svým velikým životním úspěchům svobodný 
a vděčný Hospodinu. 

Opět velice poučný prvek jeho povahy. 
Nenasytná a sobecká touha po poctách, honba 
za společenskými tituly, bezohledné šplhání 
k vysokým postavením po zádech těch slab-
ších - to vše se v dějinách lidstva opakuje stále 
znovu. Gedeon nás zde velice důrazně učí: Jen 
Bohu patří pocta, sláva a vysoké postavení. 
Člověk se stává velikým paradoxně právě teh-
dy, když se zcela zříká těchto hodnot a v po-
korné službě je vyhrazuje pouze Bohu. 

Gedeonova odvaha - plod 
naprosté důvěiy v Boha 

Vyprávění o Gedeonových bojích na nás 
dýchá svou originalitou, humorem a svobodou 
odvahy bojovníka za Boží věc. Kde se tato 
Gedeonova odvaha bere? Odpověď na tuto 

otázku najdeme v počátcích vyprávění o 
Gedeonovi. Je v jeho reakci na setkání 
s Bohem. Gedeon komunikuje s Bohem 
velice otevřeně. Vyjadřuje veškeré své 
pochybnosti a slabosti a v upřímné po-
koře očekává Boží odpověď na své nejis-
toty. Nebojí se žádat Hospodina 
o konkrétní znamení, že Boží slovo se 
opravdu skrze jeho poslušnost naplní. 
Toto žádání znamení je u Gedeona za-
kotveno v pokoře a odevzdané důvěře 
v Boha, proto je Hospodinem přijato a 
zodpovězeno. 

Gedeon ve všem, jak s Bohem hovo-
ří, hledá a prohlubuje důvěru v osobní 
mocné a milující Boží „Ty". 1 když ne-
může zcela porozumět tajemství setká-

ní s Bohem, v odevzdané důvěře se zcela vy-
dává do rukou svého Boha. To je následně 
jediná zbraň, skrze kterou zvítězí ve své 
„bláznivé" a „nerozumné" odvaze. Tato bez-
mezná důvěra v mocného a dobrého Boha, 
který s ním stále zůstává jako milující Po-
mocník, otevírá v Gedeonově srdci prameny 
odvahy, svobody, humoru, tvůrčí originality, 
geniální naivity. 

Člověk se musí při četbě Gedeonových bojů 
pobaveně usmívat, jak celá mašinérie mnoho-
násobné, mocné a vyzbrojené přesily je pře-
možena hrstkou mužů, kteří ke svému vítěz-
ství používají jako zbraně keramické džbány, 
zapálené louče a bojový křik. Je to mistrné 
vyprávění o tom, jak důvěra v Boha člověka 
osvobozuje, jak mu otevírá nové prostory a 
jistoty v jeho úzkostech, jak mu dává křídla 
v jeho ubohosti a malosti. 

Gedeon je zde vzorem člověka, který se ne-
chává uzdravit odevzdanou důvěrou v Boha. 
Učí nás, že takováto důvěra může i nás v našich 
úzkostech, slabostech a tíživých beznadějích 
vnitřně osvobozovat, otevírat v nás nové pra-
meny tvůrčí dětské a zároveň hluboce moudré 
originality a duchovní radosti a plodnosti. Pro-
střednictvím důvěry v Boha vnáší člověk ná-
sledně i do svého společenského prostředí uvol-
nění, radost a svobodu. 
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