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Trmické poutní tříděni 
Trmice u Ústí nad Labem - svou bývalou farnost - navštívil při příležitosti 
oslav svátku Narození Panny Marie otec arcibiskup Karel Otčenášek. Posvětil 
nově opravenou kapli a svou přítomností potěšil poutníky zblízka i zdaleka.. 

Více na straně 7 Foto Jan Rosenauer 
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INTERNETU 

Nové webové stránky 
Biskupství litoměřického 

Někteř í z vás již j istě zaregistroval i , že od 
9. 6 . 2 0 0 3 j sou na a d r e s e www.b i skups tv i - l tm.cz 
v provozu nové w e b o v é stránky Biskupství 
l i toměřického. Zatím jsou ještě stále v pro-
cesu tvorby, ale již nyní na nich naleznete na-
příklad: 
- adresář duchovních a farností litoměřické diecéze 
- kontaktní údaje na jednotlivá oddělení biskupství 
- informace o litoměřických biskupech 
- seznam kanovníků Katedrální kapituly v Litoměřicích 
- statistické údaje o diecézi 
- kontaktní údaje na diecézní centra 
- seznam řeholních společenství působících na území diecéze 
- církevní školy v diecézi 
- formuláře pro žádosti o dispense, sanace, konvalidace, 

kanonické mise,... 
- fotogalerii z loňských povodní 
- výběr článků zACEL 
ale nač mnoho slov - navštivte je a uvidíte sami. 

Aby však tyto stránky plnily svůj účel, měly by být stále aktu-
ální. A k tomu bude zapotřebí také vaší spolupráce. Ještě stále 
není hotova stránka s odkazy na internetové stránky jiných cír-
kevních subjektů - tj. také jednotlivých farností naší diecéze - a 
stránka s informacemi o konání bohoslužeb je již také zastaralá. 
Opakovaně proto prosím, abyste na biskupství oznamovali in-
ternetové adresy www stránek vašich farností, e-mailové adresy 
a v neposlední řadě také jakékoli změny v konání bohoslužeb 
(naposledy byly tyto údaje aktualizovány počátkem roku 2002). 

Také je možné uve-
řejnit informace 
o akcích, které ve 
farnostech probíha-
j í - to zvláště 
v případě, že farnost 
nemá vlastní webo-
vé stránky. Předem 
děkuji. 

A na závěr chci 
všem poděkovat za 
shovívavost, proto-
že tyto stránky jsou 
v této oblasti mým 
úplně prvním poči-

nem a hlavně z toho důvodu budu vděčná za každou vaši radu, 
nápad, postřeh, ale i kritiku. 

Informace o webových stránkách farností, e-mailových adre-
sách, o konání bohoslužeb a různých farních akcích zasílejte, 
prosím, písemně buď na e-mailovou adresu ordinari-
at@biskupstvi-ltm.cz nebo na poštovní adresu: 

Biskupství litoměřické-ordinariát, sl. Martina Malíková, Dóm-
ské náměstí 1,412 88 Litoměřice. Děkuji. 

Martina Malíková, admin. pracovnice ordinariátu 

Internet a Zdislava 
Není tomu tak dávno, co 

jsem Vás informoval o novin-
kách na internetové Zdislavě. 
I tentokrát vám musím oznámit 
jednu novinku, tentokrát 
ovšem neradostnou. Anketa 
pro měsíc září s anketní otáz-
kou: „Zaujaly Vás články na in-
ternetových stránkách Zdisla-
vy, které jste četli?" byla ales-
poň na nějakou dobou posled-
ní. Některý ze zlomyslných ná-
vštěvníků našich stránek pra-
videlně znehodnocoval vý-
sledky ankety svým mnohoná-
sobným hlasováním, a ty jsou 
pak zkreslené. Výsledky srpno-
vé ankety zde proto ani nebu-
du uvádět. V současné době 
není v mých silách udělat an-
ketu tak, aby bylo mnohoná-
sobné hlasování zcela znemož-
něno. Technické řešení tohoto 
problému je velice problémové, 
zvláště za situace, kdy se ně-
kdo úmyslně snaží výsledky 
ankety znehodnotit. Ostatně, 
komu zabráníte v tom, aby si 
sedl k jinému počítači a hlaso-
val znovu? Internet v současné 
době neumožňuje identifikovat 
návštěvníka podle jeho vzhle-
du ani podle OP... 

Přejděme k věcem veselej-
ším. O prázdninách spustilo 
biskupství litoměřické konečně 
svoji vlastní internetovou pre-
zentaci a opustilo tak pozici 

poslední diecéze bez interneto-
vých stránek v Česku. To po-
važuji za velký pokrok v použí-
vání internetu v naší diecézi. 
A hodnocení stránky? Nejlépe 
kvalitu webu posoudíte sami, 
pokud stránky na adrese 
www.biskupstvi-ltm.cz navští-
víte. Vám kdo tuto možnost 
nemáte, třeba nabídnu své 
hodnocení v některém 
z dalších čísel Zdislavy. 

Dominik Fišer 

Milé katechetky, 
katecheté, kněží 
a přátelé! 

. Katechetické 
lí̂V V&tttiffft. Ut&Pfí m» 

v.-, ev.y 

nx AKWAUrv 

S radostí vám oznamuji, že 
Katechetické centrum v Lito-
měřicích má již také své we-
bové stránky. Budete-li se chtít 
podívat, naleznete je na ad-
rese: 
www.biskupstvi-ltm.cz/kc 
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3 TAČÍNÁME 

Výročí duchovních naší diecéze 

V říjnu 2003 slaví narozeniny 
I . 1 0 . František Segeťa - 73 let 
2 .10 . František Mannes Šimák OP - 38 let 
5 .10 . Jacek Wszola - 30 let 
7 .10 . Jan Fexa - 59 let 
9 .10 . Bohuslav Bártek - 43 let 
I I . 1 0 . Josef Šimon - 80 let 
13 .10 . Pavel Tichý SDB - 36 let 
14 .10 . Pavel Jančík - 58 let 
15 .10 . Jaroslaw Borucki MS - 35 let 
16 .10 . Jaroslav Lízner - 48 let 
17 .10 . Tomáš Kuba - 46 let 

V říjnu 2003 slaví výročí svěcení 
1.10. Jan Hrubý, trvalý jáhen - 9 let 
7 .10 . Vít Jůza - 8 let 
19 .10 . Jiří Voleský - 12 let 
21 .10 . Pavel Tomáš Genr tOFM - 35 let 
26 .10 . Petr Kuba, trvalý jáhen - 7 let 
27 .10 . Jiří Čunát, trvalý jáhen - 1 rok 
29 .10 . Jan Horníček, trvalý jáhen - 9 let 
29 .10 . Jaroslaw Borucki MS - 9 let 

Statistika katecheze 
v litoměřické diecézi 

po katechetické stránce ve školním roce 2 0 0 2 / 2 0 0 3 
Stav k 17. 6. 2003; sestavila Mgr. Irena Duchoňová 

DIECÉZE: 
Počet farností - 437 

KNĚŽÍ A JÁHNI 
Počet kněží: 131 
z nich vyučuje náboženství: 56 
Počet jáhnu: 17 
z nich vyučuje náboženství: 12 

KATECHETÉ: 
Počet katechetů - 92 

VĚK: 
nejstarší 82 let, nejmiadší 22 let; 
nejvíce katechetů bylo ve věku 2 5 - 3 8 let (45 osob) 
Věkový průměr: 47,8 let 

PRAXE: 
Již dříve učilo 79 osob 
nově v tomto školním roce začalo učit 13 osob 

VZDĚLÁNÍ: 
Teologická fakulta: 30 osob 
Pedagogická fakulta a katechetický kurs: 16 osob 
Jiná vysoká škola a katechetický kurs: 9 osob 
Katechetický kurs: 24 osob 
Bez teologického vzdělání: 12 osob 

Plenární sněm katolické církve 
V prázdninovém čísle, které jsme připravovali bez-
prostředně po ukončení Sněmu, jsme vám, milí čte-
náři, přinesli jen jednu fotografii na titulní stránce. 
Nyní bych se rád vrátil k této nevšední události naší 
církevní oblasti v krátkém příspěvku. 

Za naší diecé-
zi se účastnilo 
sněmu celkem 
sedm osob. Ně-
kterým právo 
účasti na sněmu 
zakládá samo 
církevní právo, 
především bis-
kupům a jeho zá-
stupcům - viká-
řům. Byl to tedy 
především otec 
bisup Josef Koukl a jeho vikáři Msgre. K. Havelka, P. Miroslav Šimáček a 
P. Antonín Bratršovský. Další členové byli voleni z řad kandidátů. Takto 
se stali účastníky sněmu vedoucí diecézního centra mládeže Mgr. Daniela 
Nešporová, liberecká farnice Mgr. Dana Glaserová a šéfredaktor Zdislavy 
P. Michal Podzimek z Tanvaldu. 

Sněm je událostí setkání. Tak to v nejbližším čísle Katolického Týdenní-
ku po sněmu zhodnotil pan kardinál Vlk, který byl předsedou. Setkání celé 
církve ve všech jeho složkách bylo i na tomto prvním setkání na Velehradu 
opravdu zážitkem. Jak v kuloárech kdosi řekl: „.. .Nikdy jsem ještě neměl 
možnost popovídat si s námi všemi dohromady..." 

Církev od sněmu očekává jistě mnohem více než jenom setkání. Ano, 
i na to bylo pamatováno při tomto prvním setkání, a proto na pořadu dní 
sněmu nebylo jen referování o potřebách, ale i hlasování o tom, co se 

dostane do materiálů 
k dalšímu jednání nebo ne. 

Delegáti sněmu měli 
k dispozici již několik týdnů 
před zahájením zasedání 
pracovní text, ve kterém byla 
popsána si tuace církve 
u nás. Připomínky a doplně-
ní tohoto textu byly nosnou 
osou celého týdne na Vele-
hradu. Takto doplněný a 
přepracovaný text bude vý-

chozím programem pro další zasedání sněmu. 
Jen velký optimista mohl očekávat, že hned po tomto „rozjezdovém týd-

nu" budou přijaty nějaké závazné závěry. Na to je ještě příliš brzy. Jeden 
z účastníků vtipně poznamenal poslední sněmovní večer - a já se k tomuto 
závěru také jako účastník připojuji: „Tak zahřívací kolo máme za sebou. 
Oťukali jsme se, vyzkoušeli si, že dialogmůže fungovat, poznalijsme s e -
a příště hurá do práce." 

Moje očekávání byla sice původně vyšší, jako u mnohých ostatních, ale 
nakonec jsem neodjížděl s pocitem, že to byl vyhozený čas, modlitby a 
peníze. 

Nyní pracují analytické komise, které připravují další závěry. Těšme se 
společně na další pokračování. Kdy? Pravděpodobně to ví dnes jenom 
Duch svatý. 

P. Michal Podzimek, foto Marie Zimmermannová 



ZASTAVENÍ 

Dvanáct hvězd 
Vzpomeň, nej dobrotivější panno Maria, 

že nikdy nebylo slýcháno, že bys někoho 
opustila, kdo se k tobě utíkal, o pomoc tě 
prosil, i o přímluvu. Naplněn takovou dů-
věrou se k Tobě utíkám, Matko, Panno 
panen! Přicházím k Tobě, jako ubohý hříš-
ník stojím před Tebou a vzdychám. Matko 
Věčného Slova, nepohrdej mými slovy, ale 
milostivěje slyš - a vyslyš mé. Amen. 

Vlajka s dvanácti hvězdami 
Je to snad jedna z oněch »ironických 

schválnostk, o nichž mluvil Hegel? Jistě 
je to zvláštní případ. Vždyť 10. července 
byl v Bruselu slavnostně presentován de-
finitivní návrh evropské ústavy, v jejímž 
úvodu nesměla být zmínka o křesťanství, 
ani odkaz na pramen všeho bytí, na Boha. 

Avšak táž ústava mluví o evropských 
symbolech a slavnostně zdůrazňuje: ev-
ropská vlajka je modrá s dvanácti hvěz-
dami umístěnými v kruhu. Jak barvy, tak 
symboly, tak jejich kruhové rozložení po-
cházejí z mariánské úcty, jsou výslovným 
znamení pocty Neposkvrněné. Dodnes 
zpíváme v písni »Budiž věčně velebena«, 
jejímž autorem je P. František Žák SJ: 
»...dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, slun-
cem celás zářila. Tebe ctíme, milujeme srd-
cem celým, Maria«. 

V roce 1949 byla zřízena ve Štrasburku 
»Evropská rada«, jež měla klást základy žá-
doucí federaci kontinentu. Rok nato, aby 
také ospravedlnila svou existenci nějakou 
iniciativou, Rada vyhlásila soutěž na spo-
lečnou vlajku. Zúčastnil sej í také Arséne 
Heitz, kteiý jako mnoho katolíků nosil na 
krku »zázračnou medailku«. Ta se začala 
razit po viděních sv. Kateřiny Labouré 
v roce 1830 v Paříži. Tato řeholnice říkala, 
že dostala od Madony pověření, aby dala 

razit a šířit medailku, na níž by bylo jasně 
vidět dvanáct hvězd z Apokalypsy a invo-
kace: »Maria bez poskvrny hříchu poča-
tá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíká-
me.« Medailka se rozšířila a zaznamenala 
bezpočet úchvatných obrácení a divů. 

No dobrá, Arséne Heitz nebyl jen jedním 
z mnoha katolíků, který nosil u sebe medail-
ku, k níž dalo podnět zjevení Madony, ale 
choval hlubokou úctu k Neposkvrněné. 
Udělal tedy návrh dvanácti bílých hvězd 
na modrém pozadí. K jeho velikému překva-
pení jeho návrh zvítězil, i když předsedou 
komise byl belgický žid, vedoucí tiskové 
kanceláře Rady Paul M. G. Lévy, který asi 
neznal původ symbolu, ale příznivě oceňo-
val barvy a průzračnou symboliku. Vždyť 
modrá a bílá (hvězdy na návrhu byly pů-
vodně bílé, ne žluté jako dnes na praporu 
EU) byly barvy nově vzniklého státu Izrael. 

Spojení dvou Zákonů 
Z hlediska víry je šťastně symbolické 

toto spojení křesťanských a židovských 
odkazů: žena z Nazaretu je totiž »Sionská 
dcera« par excelence, je spojením mezi Sta-
rým a Novým zákonem, je to ta, v jejímž 
těle se uskutečňuje mesiášské očekávání. 
I počet hvězd, jak se zdá, úzce spojuje obě 
víty: dvanáct je Jakubových synů a izrael-
ských kmenů a dvanáct je Ježíšových apo-
štolů, základů církve. Tedy žido-křesťan-
ství, které vybudovalo spojený Kontinent 
na jednom praporu. 

Zůstává faktem, že po několika letech, 
když se uzavřela soutěž idejí, v r. 1955, byl 
Heitzův návrh oficiálně přijat jako prapor 
Nové Evropy. Mimo jiné na potvrzení bib-
lické inspirace a mariánské symboliky do-
kázal malíř prosadit svou tezi, kterou Ev-
ropská rada přijala za svou. Namítalo se, že 
států je teprve šest, proč tedy dvanáct 
hvězd? 

Nová vlajky neměla napodobovat ame-
rickou Old Glory, kde má každý stát jednu 
hvězdu. Arséne Heitz dokázal přesvědčit 
odpovědné představitele Rady, přestože 
neprozradil náboženský pramen své inspi-
race, aby nevyvolal hádky. Vyložil, že pro 
antickou moudrost počet dvanáct byl 
»symboIem plnosti«, a tedy se neměl zvy-
šovat, až přibude nových členů. Tak to také 
stanoví nová ústava. Počet hvězd, jak sto-
jí v proroctví Apokalypsy, tvoří korunu ko-
lem hlavy »ženy oděné sluncem«. Ten po-
čet nebude nikdy změněn. 

Závěrem jedna podrobnost, která může 
dát podnět k meditaci některým věřícím: 
slavnostní zasedání, během něhož byla vlaj-
ka přijata, se konalo v roce 1955; den ne-
byl nějak záměrně vybrán, ale ovlivněn po-
litickými povinnostmi hlav států. Onen den 
byl však 8. prosinec, kdy církev slaví svá-
tek Neposkvrněného Početí Panny Marie 
- pravdu víry, zobrazenou na zázračné me-
dailce, jíž se autor návrhu vlajky inspiro-
val. Náhoda. Jistě pro mnohé. Ale pro dru-
hé snad diskrétní, ale přesné znamení jiné 
»skutečnosti«, v níž má svůj význam, že 
nejméně tisíc let, až do rozkolu reformace, 
byla právě Panna Maria uctívána na celém 
kontinentě jako »Královna Evropy«. 

P. Josef Koláček, SJ. Vysílalo Rádio 
Vatikán 17. 8. 2003 

Jak přišly Postoloprty 

Přinášíme ještě jeden malý pohled do 
probíhajícího výročí 250 let posvěce-

ní kostela v Postoloprtech. Otec K. Havel-
ka sloužil 24. srpna spolu s místním panem 
děkanem Rudolfem Preyem poutní mši sva-
tou, které předcházel krátký koncert prof. 
Mesany a jeho synů z Prahy. 

Obec Postoloprty měla již před 750 lety 
benediktýnský klášterní kostel rovněž za-
svěcený Nanebevzetí Panny Marie, nazý-
vaný Apostolorum Porta. Od tohoto názvu 
vznikla zkomolenina „Postoloprty", která je 

ke svému jménu? 
dnešním názvem celého města. Tento kláš-
terní kostel byl zničen husity v roce 1420 a 
již nikdy nebyl obnoven. Přesto Postolopr-
ty měly v pohusitské době ještě dva gotic-
ké kostely - sv. Františka a Nejsvětější Tro-
jice. Současný děkanský kostel, který slavil 
výše uvedené výročí, postavil až kníže Jo-
sef Schwarzerberg přesně před 250 lety. Ješ-
tě jedna zajímavost na závěr: Otec Rudolf 
Prey je zde od roku 1740 nejdéle působícím 
knězem farnosti-plných 30 let. 

Rudolf Prey, Postoloprty 



5 PRÁVY Z DIECÉZE 

Desáté výročí obnovení Biskupského gymnázia Bohosudov 
Prví záři jovou sobotu si Biskupské gymnázium Bohosu-
dov slavnostně připomnělo desáté výročí obnovení výu-
ky a současně si účastníci připomínali Den církevních škol. 

Oslavy byly zahájeny děkovnou mší sva-
tou v bazilice minor Panny Marie Bo-
lestné, kterou sloužil litoměřický biskup 

mons. Josef Koukl společně s kněžími a řeholní-
ky z Teplická. Následoval kulturní program ve 
školní kapli, kde vystoupili studenti Biskupské-
ho gymnázia Bohosudov, žáci Základní školy 
při tomto gymnáziu, děti církevní Základní školy 
z Jablonce n. N. a Biskupského gymnázia z Varn-
sdorfu. Zájemci si mohli prohlédnout prostory 
školy, učebny i Středisko mládeže a nově upra-
vené zahrady, kde se odpoledne konalo poseze-
ní a debaty s improvizovanou hudbou. 

Oslav se účastnili bývalí i současní studenti, 
učitelé gymnázia a hosté, mezi nimiž nechyběli 

např. zástupce biskupské kon-
ference pro školství, biskupský 
vikář pro školství P. Bratšov-
ský, zástupci města i státní 
správy a partnerské školy ze 
Zwickau. 

Škola s tradicí 
Církevní školství má v Boho-

sudově více než třistaletou tra-
dici. Již v roce 1676 při klášteře 
vznikla latinská škola se čtyřmi 
třídami ajejí žáci byli současně 
zpěváky v kostele. Roku 1725 
tu již naplno působilo jesuitské 
nižší gymnázium, ze kterého 
posléze vznikla jezuitská kolej 
a gymnázium. Velký rozmach 
zaznamenalo gymnázium ze-
jména v období prvé republiky 
a výuka zde probíhala až do 
roku 1939, kdy budovy začaly 
sloužit německé válečné moci. 
Po osvobození sem bylo pře-
stěhováno arcibiskupské gym-
názium z Prahy a společná vý-
uka započala 1. září 1947. Ale 
již v roce 1950 komunistické 
moc provedla likvidaci boho-

sudovského ústavu i koleje a areál byl přemě-
něni na internační tábor pro řeholníky. O tři roky 
později zde začala působit československá ar-
máda a od roku 1968 sovětské jednotky. Jejich 
„užívání" objektů poznamenalo značně areál a 
škody při jejím odchodu v rocel991 se odhadují 
na 60 milionů korun. 

Po odchodu sovětské posádky se celý areál 
vrátil do církevní správy a započala příprava 
obnovení výuky. Zahájení prvního školního roku 
po obnově školy proběhlo 1. září 1993 s výu-
kou v šesti třídách s 156 žáky. Velkou zásluhu na 
obnovení Biskupského gymnázia Bohosudov 
má bývalý člen koleje, v té době duchovní správ-
ce v Bohosudově, P. Josef Cukr SJ, kterému pre-
zident republiky za jeho zásluhy udělil Medaili 
za zásluhy I. stupně. 

text a foto Jan Rosenauer 

i / w e l i 
Letní šachový 
turnaj v Přepeřích 
Orelská jednota Turnov uspořádala 

v sobotu 30. 8. 2003 již tradiční letní ša-
chový turnaj. Ze 13 účastníků v 7 kolech 
první místo vybojoval se 6 body Petr Mar-
tin z Tisovky u Bělé u Turnova, následo-
vali Zdeněk Farkaš ze Železného Brodu se 
šesti a Luboš Novák z Turnova s pěti body. 
V kategorii dětí pak zvítězil Jakub Vancl 
z Koberov, následován Jaroslavem a Jiřím 
Tichým ze Semil. 

Vít Jůza 

Mládež 
v České Lípě 
Zdravím vás z České Lípy a 

chci vám napsat krátkou zprá-
vu o mládeži, která chodí do 
naší baziliky Všech svatých. Při-
klad ám fotografii našich děv-
čat, která se aktivně účastní 
mše svaté. 

V tomto měsíci začíná nový 
školní rok a s ním i výuka ná-
boženství. Přejme si všichni, 
aby žáčků a žáků této krásné 
nauky přibývalo. Jistě se pak 
předejde mnoha nežádou-
cím jevům, které jsou na naší 
mladé generaci (bez víry) vi-
dět. 

JanaJuhaňáková, Česká Lípa 
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Toto léto jsem měl společně s téměř pěti sty mladými lidmi 
možnost se účastnit celostátního setkání animátorů. Byl to 
pro mě a určitě i pro ostatní krásný zážitek, proto bych se 
o něj s vámi rád prostřednictvím Zdislavy podělil. 

Kdože jsou ti animátoři? 
Animátoři nejsou, jak by se možná mohlo zdát, 

lidé, co vyrábějí animované filmy a hrají loutko-
vé divadlo. Slovo „anima" znamená latinsky 
duše. Animátoři jsou mladí lidé, kteří chtějí ve 
svém životě udělat něco pro druhé, pro svojí 
farnost, třeba vést spolěo, scholu, nebo jakkoli 
jinak dávat duši dění ve farnosti. A právě ti se 
v srpnu setkali v Třešti u Jihlavy, aby utvořili 
velké společenství v Kristu a společně čerpali 
sílu a zkušenosti pro aktivní život v církvi a pro 
život s Pánem vůbec. 

Takový malý Žďár 
Den příjezdu již tradičně vyvolával úsměvy 

na tváří nás všech, kteří jsme se sjeli ze všech 
koutů naší země a shledávali se se svými přáteli, 
které jsme poznali při dřívějších příležitostech. 
Také celková atmosféra v mnohých z nás vyvo-
lala vzpomínky na loňské setkání mládeže ve 
Žďáře nad Sázavou - opět s kartičkou na krku a 
obklopeni spoustou milých lidí jsme vyšli vstříc 
krásnému společnému týdnu. 

Společenství s Pánem 
Velkou část našich společných chvil jsme trá-

vili na místním středním odborném učilišti, kde 
se setkání konalo, kde byla místa pro skupinky, Musím říct, že byl někdy nadlidský úkol si sku-
přednášky, sport i ubytování většiny účastní- pinku vybrat, protože jsme měli na výběr z tolika 
ků. Každý den se to tam hemžilo jako v úle. Po zajímavých témat a lidí. Zavítali mezi nás i lidé 
snídani jsme se každý den scházeli na ranní mod- působící m imo církev, např. filosof Jan Sokol, kan-

didát letošních prezidentských voleb, pan posla-
nec Kvapil, ale také třeba africký kněz otec Juda 
Thaddeus Okolo (kterého si určitě pamatujete 
z jarního diecézka) nebo paní Luxová. Celý týden 
byli s námi také naši milí otcové biskupové, se 
kterými jsme slavili každý den mši svatou, setká-
vali se s nimi ve skupinkách, ale i třeba u stolu na 
obědě. Náš velký dík patří obzvláště otcům bis-
kupům Jiřímu Paďourovi a Kájovi Herbstovi, kteří 
si pro nás připravili povzbuzující katecheze. 

Pořád jsme měli co dělat 
Kromě částí programu, které jsem již popsal, 

jsme dělali spoustu dalších zajímavých věcí. 
Každý den jsme měli příležitost ke sportu, ve 
středu pak k jednomu z odpoledních výletů za 
krásami místního kraje. V pondělí jsme měli tako-
vý mokrý táborák, který byl přesunut dovnitř, 
přesto jsme si ho pořádně užili, v úterý jsme pak 
trávili večer se svými hostiteli. Středeční večer 
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se odehrál ve znamení scénic-
kého tance na biblické motivy 
slovenského divadla ATak, 
které svým výkonem strhlo a 
nadchlo snad úplně každého. 
Předposlední večer nesl titul 
„zábavný" - toto označení 
bylo více než výstižné, milé 
humorné scénky, písničky a 
různá vystoupení (dokonce 
přijel i Žďour!!!:-) nám opět vy-
kouzlila úsměvy na tvářích. 
Večer poslední patřil užjen ajen 
tomu, za kým jsme všichni přišli 
a který byl celý ten týden s námi 
- otevřeli jsme svá srdce Pánu 
v adoraci, při které jsme mu byli 
tak blízko, jeho přítomnost byla 
krásná a naše duše zářily štěs-
tím a sílou „vrhnout se" s Boží 
pomocí do dalších dní a týdnů. 
Byli jsme v Jeho náruči a cítili 
jsme, že má nás, své děti, rád a 
bude pořád s námi, až se rozje-
deme do svých domovů. 

A úplné rozloučení s posled-
ním večerem měla ve své režii 
naše milá skupina VeKa, která 
svými rytmy rozhýbala úplně 
každého. 

Díky, díky, díky! 
Chtěl bych teď na konec moc 

poděkovat všem, kteří přiložili 
ruku k dílu a pomohli tak vy-
tvořit něco tak krásného, jako 
naše setkání v Třešti, celému 
přípravnému týmu, režii, Vece, 
kněžím, otcům biskupům, hos-
titelským rodinám, farníkům a 
vůbec všem, kdo tam byli a 
utvořili to krásné společenství 
s Pánem. Díky!!! 

Jirka Benedikt, Varnsdorf 

litbu a slovo na den, po kate-
chezi a svědectví následovaly 
skupinky, které se každý den 
scházely a tvořily taková malá 
společenství uvnitř toho vel-
kého. V menším počtu jsme se 
dokázali více sblížit a otevřít se 
jeden druhému se svými myš-
lenkami, pocity a problémy. Vzpomínám na ně 
opravdu rád, protože to bylo příjemné doplnění 
společného programu. Odpoledne jsme měli tak-
zvané „pracovní skupiny". Zní to docela odbor-
ně, ale i tam vládla ona příjemná otevřená atmo-
sféra, kde si lidé nejsou navzájem lhostejní. 

Pracovní skupinka - jedna z třiceti 



Deset let charitního Domova pokojného stáří v Libošovicích 
V tomto roce, který je jubilejním 10. rokem naší charitní činnosti v Libošovicích, 
bylo potřeba poděkovat za všechno, co se během této doby podařilo. A tak jsme 
po dlouhém připravování pozvali na neděli 10. srpna všechny do Libošovic, aby se 
s námi spojili v radosti, že„dobrá věc se podařila", a to s jejich pomocí. 

Začali jsme v kostele svatého Prokopa 
slavnými bohoslužbami, ke kterým jsme 
pozvali převora břevnovského kláštera 
v Praze P. Petra Prokopa Siostrzonka, po-
něvadž jsme věděli, že jeho přítomnost 
i jeho slova dobře zapadnou do charitní-
ho díla. Pan převor velmi přiléhavě oslovil 
v homilii všechny věřící, kteří se tu sešli 
z blízkého i dalekého okolí, a zdůraznil smy-
sl charitní pomoci v dnešní době. Promlu-
vil současně i k přítomnému zdravotnímu 
personálu, který v dnešním Domovu po-
kojného stáří pracuje. Z obyvatel se mše 
svaté účastnili téměř všichni. Závěrem bylo 
požehnáno nové charitní vlajce, která pak 
byla za zvuku fanfár vyzdvižena našimi za-
městnanci na stožár v blízkosti domu. Jis-
tě je nutno připomenout, a my tak činíme 
s radostí i hrdostí, že naší celodenní slav-
nosti v kostele a pak i v Domově pokojné-
ho stáří se zúčastnili zástupci státní sprá-
vy a samosprávy, mimo jiné starosta měs-
ta Sobotky a obce Libošovice. 

Ředitelka OCH zhodnotila průběh dese-
tiletí, po které se podílela na vedení. Ná-
sledně byli vyzváni i osloveni účastníci 
veřejného života, aby se svým slovem do 
oslavy zapojili. O stálé potřebě činnosti 
Charity v jakémkoli místě promluvila a oce-
nila i místní Charitu i ředitelka Diecézní cha-

rity. Jako zahraniční hosté se slavnosti účast-
nili manželé Rehermannovi, kteří nám vytr-
vale dlouhá léta pomáhali. Jejich milá slova 
nás všechny povzbudila k další práci. 

Potom bylo možno shlédnout všeobec-
nou výstavu o budování, přestavování a 
celkové rekonstrukci obou pavilonů, ale 

i přilehlé zahrady, která je udržována zá-
sluhou některých obyvatel i zaměstnan-
ců. A poněvadž nastal už také čas na oběd, 
vš ichni zás lužn í hosté byli pozván i 
k dobrému obědu, kteiý uvařili v naší nové 
kuchyni kuchaři a jejich pomocníci. I náš 
zdravotní perzonál zpříjemnil pobyt svou 
službou, obětavostí i milým úsměvem 
všem, kteří mezi nás zavítali. Řízná decho-
vá hudba napomáhala k dobré náladě 
všech přítomných, ale také i tanci, a pálící 
slunce se na to všechno mile smálo. 

Pěší pouť mládeže do Božkova 

Historie Domova 
Ani se nám nechce věřit Jak ten čas rychle 

utekl. Ještě máme v živé paměti, jak jsme v resti-
tuci dostali zpět libošovickou faru. I když uvnitř 
nebyla zrovna v dobrém stavu, byl o ni zájem pro 
rekreační účely. Jenže ten neskýtal naděje na 
zachování jejího dobrého stavu. Dohodli jsme se 
však s panem děkanem, že by určitě všichni po-
třební staří občané ji raději viděli jako dům pro 
osamělé a často i opuštěné, o něž by tam po 
všech stránkách bylo postaráno.V roce 1992, kdy 
jsme současně založili Oblastní Charitu v Sobot-
ce, nás tento úmysl vedl k rychlé realizaci. 

V té to d o b ě si málokdo si věděl s takovými 
projekty rady. Zejména chyběly finance, o které 
jsme požádali německou organizací RENOVA-
BIS, která nám pomohla. S pomoct Boží a dob-
rých pomocníků z Charity se nám podařilo za-
daptovat velké farní místnosti na jedno a dvou-
lůžkové pokojíky pro prvních jedenáct potřeb-
ných obyvatel. Náš otec biskup přijel posvětit 
dům právě na svatého Vavřince, patrona Charity 
- v úterý 10. srpna roku 1993. A tak začal svou 
činnost náš Penzion Charity. Zájem o umístění 
dalších potřebných a starých lidí vzrůstal t éměř 
každým dnem. A tak se začalo uvažovat o posta-
vení nového objektu na dvoře bývalé fary. Opě t 
přijel na podzim 1998 otec biskup, aby posvětil 
i tento dům pro bohumilé účely pomoci našim 
dalším bližním. A tak se tu za tuto dlouhou dobu 
vystřídaly desítky starých a potřebných mužů 
i žen. V současné době je v našich dvou pavilo-
nech stále 27 klientů. 

„Dovolím si na tomto místě předem upozornit, že většinu tohoto článku asi nenaberete 
(totiž nepochopíte), a proto s námi pojďte příští rok na pouť, protože to už se vyplatí." 
Z výše uvedeného důvodu článek vypuštěn (pro vážné zá jemce vyšel v časopisu Matě j 5 / 2 0 0 3 a na w w w stránkách Zdislavy) 

7 PRÁW Z DIECÉZE 

A V obětním průvodu při bohoslužbě 
nesli poutníci symbolicky růženec, který 
se cestou modlili 

A Všichni odvážlivci pohromadě 
<1 Péče o hygienu byla na výši (jestli po 
celou dobu není redakci známo) 

PIS 
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Je však u nás justice opravdu tak nezá-
vislá, že by soudy daly za pravdu církvi a 
nařídily státu vracet ukradený majetek? 

Všichni samozřejmě cítíme, jak je tato 
otázka citlivá a navýsost aktuální. Víte ale 
přece lépe než já, jak to říká Pán Ježíš: „Ne-
bojte se!" Má se snad církev v této věci za 
něco stydět...? 

Ale chci se vrátit ještě k zmíněnému sa-
mofinancování provozu církví. Současný 
stav je sice nemorální, ale na nás je hledat 
model Jak to napravit. Jaké jsou tedy mož-
nosti? Těch modelů je v sousedních ze-
mích několik. Který bude nejvhodnější? 

Když to trochu zjednodušíme, tak se 
v Evropě setkáváme v zásadě se třemi od-
lišnými modely financování církví. První 
model vnímá církev jako čistě soukromo-
právní instituci, a proto jsou nepřípustné 
jakékoliv přímé subvence ze strany státu. 
Církve tak žijí pouze z darů a sbírek. Tak je 
tomu především v Nizozemí a ve Francii, 
tedy v zemích, kde je dlouhodobě zakoře-
něný systém odluky církve od státu. 

Druhý model je typický především pro 
Německo a skandinávské státy. Základním 
příjmem církve je zde tzv. církevní daň, kte-
rou od Členů církve, nebo dokonce od 
všech obyvatel, vymáhá státní berní úřad. 
Charakteristickým rysem těchto zemí je do-
minantní postavení nějaké tradiční církve 
(katolické nebo protestantské) a obecně 
přijímaný konsensus o prospěšné činnos-
ti církví v rámci celé společnosti. Tedy sys-
tém, který v našich českých podmínkách 
nemá šanci na existenci. 

A pak je tady model třetí, který je jakýmsi 
kompromisem mezi dvěma výše uvedený-
mi. Jedná se o systém tzv. daňových asig-
nací, se kterými se setkáváme v Itálii nebo 
ve Španělsku a nejnověji také v Maďarsku 
a na Slovensku. V tomto systému se daňo-
vý poplatník sám rozhoduje, zda určitou část 
jím odváděné příjmové daně určí církvi, cha-
ritě nebo podobně. Domnívám se, že právě 
tento model v kombinaci se státní podpo-
rou církevních aktivit v oblasti školství, zdra-
votnictví, armády, vězeňství apod. je vhod-
ný i pro české podmínky.2 

Toto je měsíčník litoměřické diecéze, 
která má týdně asi 12 až 15 tisíc ná-
vštěvníků bohoslužeb a přitom více než 
milion dvě stě tisíc obyvatel! Je oprav-
du možné financovat církev z dobrovol-
ných daňových asignací? 

Jsem přesvědčen, že ano, jakkoliv - jak 
už jsem dříve uvedl - to bude mnohem těž-
ší než dnes a ze strany církve to bude mimo 
jiné vyžadovat mnohem větší efektivitu na-
kládání s finančními prostředky. Z maďar-
ských nebo slovenských zkušeností lze 
předpokládat, že budou asignovat neje-
nom návštěvníci bohoslužeb, ale i sympa-

tizanti církve, kteří ji vnímají jako důležitou 
součást společenského života. Další věcí, 
na kterou si budeme muset zvyknout, a se 
kterou mají bohaté zkušenosti například 
němečtí sousedé, je mezidiecézní solidari-
ta, kdy bohatší diecéze podporují ty chud-
ší, mezi něž zřejmě zrovna diecéze litomě-
řická bude patřit. 

Dobře, odhlédněme od otázky financo-
vání vlastního provozu církve, lak však 
vyřešit otázku vlastnického břemena k 
objektům, na něž si dělá stát nárok jako 
na své památky? 

To je záležitost nešťastné konstrukce pa-
mátkového zákona, který pochází z osm-
desátých let a jehož základní koncepce 
dodnes spočívá v povinnosti vlastníka kul-
turní památky vlastním nákladem o tuto pa-
mátku pečovat, udržovat ji v dobrém sta-
vu a chránit ji před různým ohrožením, či 
znehodnocením. Jinými slovy - stát sta-
noví určitou povinnost, nezajistí však pro-
středky na její splnění. To je koncepce zce-
la špatná a zvláště církev na tom velice tra-
tí. Osobně se domnívám, že i v této otázce 

by církev jakožto nejvýznamnější vlastník 
podobných památek měla vejít dojednání 
se státem a žádat nápravu tohoto nerov-
ného stavu. Je třeba jasně zdůraznit, že 
kněží v žádném případě nejsou státními 
úředníky, kteří primárně vykonávají památ-
kovou péči! 

Ano, církevní přestavitelé zatím na úkor 
pastorace namnoze spravují budovy, 
které pro svojí vlastní činnost již nepo-
třebují. Když jsme tedy postihli princip 
problému, ptám se: Je také k tomuto 
problému nějaké dostupné řešení? 

Nevím o žádné novele památkového zá-
kona, který by chtěl stát z vlastního popu-
du udělat. To jsou věci, které je třeba vy-
volat. A vyvolat tuto změnu by měli pře-
devším církevní představitelé. Je třeba 
v této věci začít intenzivně jednat a přimět 
stát k přijetí nové úpravy této problemati-
ky. Stávající konstrukce zákona je nevy-
hovující a nemravná. 

Dá se říci, že památkový zákon je 
v rozporu s ústavou? 

To je zřejmě příliš odvážná formulace, 
k podobnému rozhodnutí by samozřejmě 
T?yl kompetentní pouze ústavní soud. Ale 
domnívám se, že by bylo správné, kdyby 
se takové kauzy, jako je případ P. Kocmana 
z Rovenska (viz rozhovor v letošní červ-
nové Zdislavě) dostaly až před tuto soud-
ní instanci, která by posoudila soulad stá-
vající úpravy památkového zákona s ochra-
nou vlastnického práva, jak je zakotveno 
v našem ústavním pořádku. 

Tak to byl opravdu velmi fundovaný 
a odborný rozhovor na dvě čísla našeho 
časopisu. Věřím, milí čtenáři, že jste díky 
panu doktorovi Kolářovi trochu nahlédli 
za záclonu palčivé problematiky naší círk-
ve v naší zemi. Příště se již v rozhovorech 
zase vrátíme k představování farností naší 
diecéze. 

Děkuji za rozhovor 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

2 „Podrobné informace o podobě vztahu 
mezi státem a církvi v jednotlivých evropských 
zemích najdete v nedávno vyšlé knize: Rob-
bers, G.: Církev a stát v zemích EU, Praha 
2002" 



9 AJIMAVI LIDE 

Chánovský sen Františka Lízny 
Měl jsem radost, když se mi ohlásili jezuité, že by se rádi podívali do Mostu a zvláště do 
Chánova. Jezuité jsou téměř pověstným řádem v dějinách církve i společnosti a jsou obe-
střeni různými fámami. Skutečností ovšem je, že v uplynulých pěti stoletích a také dnes se 
harmonicky snaží komunikovat se skupinami na okraji společnosti a s elitami. Dokáží před-
nášet na univerzitách, spolupracovat s úřady Evropské unie a být poradci různým vládním 
i nevládním organizacím např. Mezinárodnímu úřadu v Ženevě a zároveň být přítomni a 
pomáhat řešit situace v uprchlických táborech, věznicích atd. 

Jeden z nejznámějších současných čes-
kých jezuitů František Lízna v několika 
novinových rozhovorech prohlásil, že 

Chánov je jeho sen. Každý člověk má svá 
přání a sny. Ten Františkův se postupně 
stává skutečností. S Chánovem udržuje 
kontakt již nějakou dobu a nedávno přijel 
spolu se svými kolegou Pavlem Hrudou, 
který studuje v Irsku a dalším kolegou 
Johnem Dardisem, který pracuje v Bruse-
lu, v organizaci pro uprchlíky. 

Návštěva byla ohlášena na 8. července 
a podařilo se nám projít Chánov, Kulturní 
středisko i Komunitní centrum. 

Chánovský sen 
Otec František Lízna má za sebou něko-

lik let náročné služby vězeňského duchov-
ního v nejtěžší věznici - na Mírově. Při své 
návštěvě vysvětluje svůj chánovský sen: 
,,Jelikož za totality jsem byl jako osoba 
politicky nepohodlná izolován ve vězení, 
mezi Rómy, připadalo mi přirozené se 
s nimi stýkat. Šestnáct let jsem působil bez 
státního souhlasu (jeho odnětí bylo pro-
středkem perzekuce socialistického reži-

mu vůči nepohodlným kněžím, pozn. re-
dakce) a jako člověk perzekvovaný jsem 
soucítil s těmi, kdo byli a jsou perzekuo-
vaní. Proto jsem se také ze solidarity při-
hlásil k romské národnosti při sčítání lidu 
v roce 1991. Nelze ovšem říci, že by ze stra-
ny Rómů nebyly žádné problémy, naopak: 
čím déle s nimi pracuji, tím více se cítím 
bezradný ". 

„Do Chánova jsem chtěl přijít už v roce 
1995, ale nakonec jsem začal pracovat na 
Mírově. S touto prací jsem skončil letos 1. 
května, jsem tedy teď volný pro jinou prá-
ci, například právě v Chánově. 1 když zá-
jem o spolupráci je i v Ostravě, kde existují 
dva projekty na soužití Rómů s bílými." 

Jeden člověk může dokázat ledacos, ale 
když je to skupiny, tým či komunita, šance 
se zvětšují. Touto Šancí pro Františka Líznu 
a pro jeho chánovský sen a také pro Most 
je jezuitská organizace pro uprchlíky. 

Ředitelem pro střední a východní Evro-
pu (a také pro Balkán) je irský jezuita John 
Dardis, který nám řekl, že „pomoc JRS 
uprchlíkům se realizuje dvěma způsoby: 
jednak samozřejmě praktickou (materiál-
ní) pomocí, a jednak lobováním ve vlá-

dách, předkládáním projektů, tvorbou 
dokumentů ". Tím se zabývá i John Dar-
dis, a to přímo v Bruselu, uvnitř Evropské 
unie. Koordinuje projekty různých zemí a 
působí ve strukturách EU. Podle jeho ná-
zoru však církev zatím příliš neumí působit 
za své zájmy u vlád a soustřeďuje se spíše 
na praktickou pomoc. 

John Dardis několikrát zdůraznil, že 
hlavní ideou je to, že katolická církev má 
a musí pomáhat lidem v tísni, a protože 
jde o mezinárodní problém, měla by i tato 
pomoc být mezinárodní. 

Nejdůležitější pro JRS je být s lidmi, kte-
ří se stali uprchlíky, ukázat jim, že jsou pro 
někoho důležití a tím dosáhnout toho, že 
se sami budou cítit důležití. Takto nabyté 
sebevědomí by jim pak mělo pomoci k tomu, 
aby si dokázali pomoci sami. Tedy hlavní 
motto je: „být s, nejen pro" 

V rozhovorech se také potvrdilo, co říkají 
nevládní organizace i v naší zemi, že v zá-
padní Evropě se během poslední doby pro-
jevuje velká nedůvěrak uprchlíkům, neboť 
je velmi těžké rozlišit, zda se jedná o uprch-
líky ekonomické nebo o lidi, kteří azyl doo-
pravdy potřebují. A takoví stále existují. 

Rómové rozhodují o Evropě 
Evropa teď v této souvislosti řeší dvě 

důležité otázky: zaprvé - má být Evropou 
jen pro Evropany, uzavřená vůči nově pří-
chozím za obdobou železné opony (a ten-
to trend se projevuje už nyní) a za druhé -
umístění uprchlických táborů na hranice 
nebo za hranice EU. Není přitom pravdou, 
že Evropa je dokonalá, říká John, i zde 
existuje porušování lidských práv, což se 
týká i Rómů, jejichž postavení představu-
je jeden z největších sociálních problémů 
dnešní Evropy. Je velmi důležité, aby si 
katolická církev uvědomila tyto problé-
my a měla snahu na základě své tradice je 
spoluřešit, např. snahou o změnu smýšle-
ní vlád, které jsou v Evropě velmi silné a 
silně prosazují i svá stanoviska. 

P. Josef Hurt 



JLÁPLAVY PO ROCE 

Rok poté 
15. srpna minulého roku byla v Chotě-

šově pod Hazmburkem asi po třiceti letech 
první poutní slavnost. Účast byla veliká a 
přišli též farníci spolu s panem farářem z 
nedalekých Bohušovic a Terezína. Byli 
smutní, neboť museli opustit své domovy, 
které jim poničila povodeň. První, kdo jim 
nabídl pomocnou ruku, byla libochovická 
farnost, kde našli dočasné ubytování jak 
na faře, tak i mezi farníky. Protože kostel 
v Chotěšově patří do péče pana děkana 
v Libochovicích, tak spolu s ním šli po-
zdravit a současně i poprosit o pomoc Pan-
nu Marii Nanebevzatou. Podle starých kro-
nik se stalo na přímluvu Panny Marie 
v minulých dobách několik zázraků v boji 
se živly. 

í letos se konala pouť a opět zde byli 
farníci z Bohušovic a Terezína. Tentokráte 
se usmívali a měli radost, všechno dopadlo 
dobře. Přišli poděkovat Panně Marii za pří-
mluvu a pomoc a přišli poděkovat také far-
níkům z Libochovic. Svůj vděk vyjádřili 
zdánlivou maličkostí, ale ve své podstatě 
velkým darem. Každý měsíc na ně pamatu-
jí mší svatou. A není i to zázrak, když lidé 
v tísni si podávají ruce a otevírají srdce? 

Loňské povodně 

Ve 34. čísle Katolického týdeníku v části 
věnované dopisům byl uveřejněn velmi 
pěkný čtenářský příspěvek „Rok po po-
vodni" pod značkou M. L. Litoměřice, kte-
rý by si zasloužil otištění. Dovoluji si cito-
vat alespoň část dopisu nazvanou „Ko-
nec s iluzemi": 

a charita 

1 0 
Viděli jsme také naše duchovní otce: Vi-

děli jsme kněze, kteří byli duchovní opo-
rou svým zatopeným ovečkám, objížděli je, 
povzbuzovali, pomáhali duchovně i mate-
riálně, vším, co bylo třeba. A viděli jsme 
faráře, kterému přišli v neděli do kostela 
lidé ze zničených okolních vesnic, a on pro 
ně nenašel jediné lidské slovo soucitu... 
Viděli jsme fary, které fungovaly jako cen-
tra pomoci a základny pro dobrovolníky, 
kde se vařilo, spalo, sušilo, rozdávalo... 
A viděli jsme fary zamčené, nedobytné, ne-
tečné k lidskému neštěstí... 

Svatý Jakub o tom píše už před dvěma 
tisíci lety: „Kdyby některý bratr nebo se-
stra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den 
a někdo z vás by jim řekl: Buďte s Bohem -
ať vám není zima a nemáte hlad..." 

Velká voda nám přinesla pravdu o našich 
farnostech i o nás samých. Co nám vzala? 
Některé iluze! Dnes už není třeba zbožně se 
tvářit a dlouze vyklekávat v kostele. Je zby-
tečné hřímat z kazatelny a květnatě teoreti-
zovat o lásce k bližním. „Potopa" nás pro-
věřila všechny v praxi - nic už nebude jako 
dřív. Někteří zklamali. Ale mnozí obstáli!" 
Tolik z dopisu. Na které straně jsme byli my? 
Zklamali jsme, nebo obstáli? 

Milada Veselková, foto J. Veselka 

(PRAHA) Téměř čtyřem tisí-
cům domácností, které před 
rokem postihla katastrofální 
povodeň, dlouhodobě pomá-
hají pracovníci Sdružení Česká 
katolická charita (SČKCH). 
Výše charitní pomoci dosáhla 
zatím 104 miliony korun, uvedl 
Jan Oulík z tiskového oddělení 
SČKCH. 

Naší prioritou je pomoc sta-
rým, nemocným, osamělým, li-
dem s postižením a rodinám 
s více dětmi," vysvětlila systém 
Jindřiška Krpálková, koordiná-
torka povodňové pomoci 
SČKCH. „Snažíme se o komplex-
ní pomoc lidem, to znamená od 
prvotní materiální pomoci, půj-
čování vysoušečů, přes brigá-
dy dobrovolníků, sanační omít-
ky, až po finanční příspěvky, 
poradenství a psychosociální 
pomoc. Provozujeme nepřetrži-
tou bezplatnou krizovou Linku 
důvěry Povodeň. 

Podle Jana Oulíka vydá 
Charita na první fázi pomoci, 
nazvanou Odpověď Charity, 
170 milionů korun. Příjmy tvo-
řily především příspěvky obča-
nů -25 milionů korun, církevní 
sbírka - 55 milionů a dary ze 
zahraničí, zejména od německé 
Charity - celkem 90 milionů 
korun. „Na pomoc více než 
třem tisícům domácností jsme 

vyčlenili 56 milionů korun. 
Z této částky bylo použito 4,8 
milionu na nákup vysoušečů. 
Na přímou pomoc lidem, která 
představuje například nákup 
praček a ledniček, proplácení 
faktur za elektřinu, stavební 
práce, finanční příspěvky, bylo 
do této chvíle použito 55,8 mi-
lionu korun," vypočítává Jin-
dřiška Krpálková. 

Na opravu veřejných budov, 
zejména školek a škol a zajiště-
ní bydlení Charita do konce 
července vydala 45 milionů. 
„Zbývající prostředky využí-
váme na pomoc domácnostem, 
na obnovu trvalého bydlení 
v obcích, zejména lidem, kterým 
byl vystaven demoliční výměr. 
Do konce července jsme takto 
rozdělili 10,5 milionu," uvedla 
koordinátorka. 

„Na přelomu roku loňského 
a letošního roku jsme zahájili 
druhou fázi projektu nazvanou 
Obnova. Ta zahrnuje výstav-
bu 15 zařízení s dlouhodobým 
ubytováním zejména pro seni-
ory, sociálně slabé a matky 
s dětmi v tísni," uvedl Jan Ou-
lík. „V této druhé fázi počítáme 
s investicí přibližně stejně vy-
sokou jako v první. Finanční 
krytí zajišťují především ně-
mecká, švýcarská a lucembur-
ská Charita" uzavřel Oulík. 

Jglutné následky po* 
Cnaritě většinou ods ; 

Foto František Vlček 
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Společnost pro duchovní hudbu 

v Ústí nad Labem 

uvádí koncert 
účinkuje 

SBOR PRO DUCHOVNÍ HUDBU 
umělecký vedoucí 

Václav Urban 

spoluúčinkují 
Lucie Mairichová - soprán 

Michaela Vyhnánková- soprán 
Z. Urbanová, A. Šafránková - housle 

Vojtěch Urban - violoncello 
Jana Drobná - varhany 

na programu 
J. S. Bach, J. Arcadelt, A. Michna 

z Otradovic, Anonym 15. stol., J. Gallus, 
J. J. Fux, G. Aichinger, T. L. da Vittoria, 
A. Scariatti, P. Canniciari, H. L. Hassler, 
A. Bruckner, Ch.Gounod.J. K.Vaňhal 

sobota 13. září v 19 hodin 
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA 

LITVÍNOV 
Vstupné dobrovolné 

Jablonné v Podještědí -
Bazilika sv. Vavřince 

a sv. Zdislavy 

Neděle 5. října v 9.30 
Růžencová slavnost 

slouží Jiří Hladík OCr., děkan karlovarský 

Pravidelné bohoslužby v poutní sezóně: 
soboty, neděle a státní svátky: 9.30 a 
11.00 (první neděli v měsíci je v 11 ho-
din německá bohoslužba) 

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST 
V ÚSTÍ NAD LABEM 

zve příznivce byzantského obřadu a 
milovníky duchovní hudby na 

svatou liturgii 
sv. Jana Zlatoústého 

účinkuje 
Pěvecký sbor svatého Vladimíra z Prahy 

pod vedením prof. Olgy Mandové 
sobota 11. října 2003 v 18.30 

v chrámu sv. Josefa v Ústí nad Labem-
Předlicích 

Dva různé programy z děl Miloše Boka 
zazní na koncertech, které s místními pořa-
dateli připravuje Umělecké sdružení Elgar 
v severočeských chrámech. 

V sobotu 20.9.2003 bude v chrámu Po-
výšení sv. Kříže v Děčíně (slavnost svěce-
ní varhan) od 16 hodin provedena Missa 
brevis Es dur, Credo z Missy solemnis a 
část z oratoria Svatá Zdislava nazvaná 
„Nekonečná sláva Boha Otce". Stejný pro-
gram bude uveden i téhož dne, tedy 20. 9. 
od 19 hodin v katedrále v Litoměřicích při 
příležitosti výročí posvěcení katedrály. 

V neděli 21.9. bude při mši svaté od 10 
hodin v augustiniánském klášterním koste-
le v Roudnici nad Labem provedena Missa 
solemnis spolu s částí oratoria Svatá Zdi-
slava. Závěr turné se uskuteční v Lounech 
v chrámu svatého Mikuláše od 17 hodin, 
program bude shodný s roudnickým. 

Na koncertech za řízení autora vystou-
pí: sólisté, Dětský sbor Mariella, Ústecký 
dětský sbor, Děčínský pěvecký sbor, Kar-
lovarský smíšený sbor a orchestr Čeští 
symfoničtí sólisté, celkem 200 účinkujících. 

Skladatelská dráha Miloše Boka (1968)je 
úzce spojená s několika místy severních 
Čech. V Bohosudově provedl před osmnác-
ti lety se svými spolužáky z pražské konzer-
vatoře dnes již legendární Missu solemnis. 
Katedrále v Litoměřicích je určená subtil-
nější Missa brevis Es dur pro dětský sbor a 
doprovod. Naopak svým rozsahem monu-
mentální oratorium Svatá Zdislava pro sóla, 
smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr, 
na kterém Miloš Bok s přestávkami praco-
val v letech 1994-2001, nemůže být spjaté 
s jiným místem než chrámem této světice 
v Jablonném v Podještědí. 

Petr Válek 

wmm 

JLÚČASTNĚTE SE 

Upozornění 
na podvodníka 

Upozorňujeme všechny, že se v li-
toměřické diecézi (možná i mimo 
ni) pohybuje podvodník, který pod 
různými záminkami (dostal se 
s autem do nouze, potřebuje se 
vlakem dostat domů - a možná 
jiné varianty lží) láká k vypůjčení 
peníze s příslibem, že je obratem 
vrátí a ještě přidá ekologicky pěs-
tovanou zeleninu, brambory, drů-
bež atd. 

Prokazuje se dokonce občanským prů-
kazem najméno Milan LUČAN, nar. 30.9. 
1951, bytem v Bílině, Pražské předměstí, 
Jenisova 220. OP bude bezpochyby kra-
dený a podvodník v Bílině na uvedené 
adrese nebydlí. 

Pokud vás bude kontaktovat, nevěřte 
mu a jeho návštěvu oznamte urychleně na 
Policii ČR, která po něm pátrá. 

B B I B L I C K Á 
S P O L E Č N O S T 

... v souvislosti s novou strategií pro-
deje připravila novou nabídku slev pro 
církve i jednotlivce, kteří budou mít 
o naše tituly zájem. 

Slevy pro církve 
do 5 kusů 1 0 % 
do 20 kusů 1 5 % 
nad 20 kusů 20 % 

Pro jednotlivce nabízíme 10 % slevu 
při odběru zboží z produkce ČBS na naší 
prodejně v Praze 8 - Kobylisích, Náhor-
ní 12. 

Od 1.1.2004 bude na našich www strán-
kách-www.dumbible.cz-otevřen in-
ternetový obchod. Při objednávce přes 
internetový obchod nebudeme k takto 
objednanému zboží účtovat poštovné 
a balné. 

Jednotlivé slevy se nekumulujl. 

za obchodní oddělení ČBS Tomáš RAIS 
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Většina akcí center se koná 
¥ DIECÉZNÍM MME KARDINÁLA T i i C H W 

bývalý teologický konvikt, Komenského 4, 
412 01 Litoměřice, telefon 416 732 077 

Diecézní centrum pro mládež (DCM) 
DOBROVOLNÁ SLUŽBA 

neboli DIV - diecézní 
volontariát 

„MLADÍ, CÍRKEV VÁS POTŘEBUJE!" 
To je výzva, s níž se obracejí biskupové 
Cech a Moravy na vás, na mladé lidi. Vy-
cházejí zjistoty, že nejlepšími apoštoly mla-
dých lidí jsou mladí lidé sami. Vstoupit do 
dobrovolné služby znamená zcela konkrét-
ně přijmout s církví úlohu stát se aktivními 
v evangelizaci našeho národa. 

„Je to skvělá zkušenost" 
První zkušenosti s dobrovolnou službou 

v katolické církvi máme za sebou. Jak kně-
ží, kteří mladé lidi do farnosti přijali, tak 
dobrovolníci sami si společně prožitý rok 
pochvalovali. Jeden z dobrovolníků řekl: 
„Ani nevím, kdo je více obohacen, zda my 
nebo lidé, pro které jsme se snažili něco 
dělat." A jiný zase: „Je to skvělá zkuše-
nost. Paradoxně nejvíce z ní profitujeme 
my samotní. Tím, že jsem nabídl své schop-
nosti ke službě - pomoci druhým - nalezl 
jsem své vlastní sebeuplatnění, svou pl-
nou realizaci... Zjistil jsem, jak je báječné 
udělat něco pro druhého, protože právě 
v tom tkví to pravé štěstí." 

Dobrovolníkem se může stát ten, komu 
je nejméně 18 let a rozhodne se na rok pře-
rušit své zaměstnání nebo školu a takto 
získaný Čas věnuje zdarma organizované 
službě potřebným a službě Bohu. 

Příprava zájemců je roční. Začíná vždy 
na podzim a je pravidelně jeden víkend 
v měsíci. Závěrečné soustředění se koná 
o následujících prázdninách. Po něm jsou 
vybraní dobrovolníci rozesláni po skupi-
nách do farností na dobu jednoho roku. 
V rámci roční přípravy a roku služby ab-
solvují i Studijně-formační kurz Sekce pro 
mládež ČBK. 

Dobrovolník má hrazeno sociální a 
zdravotní pojištění, ubytování a stravu 
a dostává malé kapesné. 

Podrobné informace: www.signaly.cz 
Přihlášky: Diecézní centrum pro mládež > 

RIJEN 

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

Foto Jan Rosenauer 

LISTOPAD: 

KURS ANIMÁTORŮ 
Kurs je nabídkou a pomocí, jak se naučit 

„oživovat" sebe i druhé, jak „oživovat" 
spolčo mladých nebo dělat něco ve far-
nosti a pro církev. 

Abys mohl/a rozvinout pro tuto službu 
své dary, nabízíme na našich společných 
setkáních v letošním roce tato témata: po-
znávání Boha a jeho vůle, modlitba, medi-
tace, animace společenství, metodická té-
mata- jak vést skupinu, diskusi, jak si při-
pravit témátko, jak evangelizovat, jak zt-
melit skupinu - seznamovací a jiné hry, 
aktuální témata z veřejně-společenského 
života, jak se zapojit do dění ve společ-
nosti... 
Předběžné termíny kurzů: 
3.-5. 10. (na faře v Mladé Boleslavi), 
12.-14. 12. 
2004:13.-15.2., 16.-18. 4., 11.-13. 6. 
Jeden víkend - rekolekce „na poušti" 
v tichu a modlitbě (předběžně 12.-14. 3. 
2004) 
Jeden víkend - nabídka kursu pro vedoucí 
táborů s osvědčením Ministerstva školství 
(termín bude upřesněn). 

17.10.-19.10. na faře v Mělníce: 
VÍKENDOVKA PRO MLÁDEŽ 

Hostem bude Mgr. Jan Čapek, který nás 
bude uvádět do tajemství komunikace, 
moderace a vedení diskuse ve společen-
ství... 

V rámci Středoevropských katolických 
dnů se při nočním bdění z 18. na 19. 
v modlitbě spojíme s mladými lidmi ostat-
ních evropských zemí. 
Začátek víkendu: v pátek v 19 hodin 
Zakončení: v neděli obědem 

7.11.-9.11. 
28. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
s otcem biskupem 
+ 3. reprezentační PLES MLADÝCH 
Předběžně v Mladé Boleslavi. 
Program setkání bude zaměřen na hlubší 
pochopení a prožívání liturgie. 

Rok 2004 
téma roku: „Chceme vidět Krista." 
(lan 12, 21) 

12.-14.3.: REKOLEKCE „na poušti" 
v tichu a modlitbě 

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

21.5.-23.5.: EVROPSKÁ POUŤ MLÁDEŽE 
do Mariazell 

Dětská diecézní 
výtvarná soutěž 

Téma: Růžencová tajemství 
Výběr tajemství je na katechetovi 

Kategorie: 5 - 7 let (předškolní) 
8 - 1 1 let (1. stupeň) 
1 2 - 1 5 let (2. stupeň) 
Termín: 1.10. 2003-30.4. 2004 
Vyhodnocení soutěže proběhne 
v červnu 2004 
Technika: libovolná (malba tužkou, 
barvami; modelování; vystřihovánky) 

Dílka označenájménem, příjmením, 
bydlištěm a datem narození autora 
posílejte do 10. 5. 2004 na adresu 
Katechetického centra 

Mgr. Irena Duchoňová 

http://www.signaly.cz
mailto:daniela.dcm@tiscali.cz
http://www.litomerice.signaly.cz
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Diecézní pastorační středisko 
Setkání laických studentů a absolventů 
teologických fakult 
18. října 2003 od 9.30 v Litoměřicích v Diecézním domě 
kardinála Trochty (DDKT) 

Setkání kněží do 10 let od vysvěcení 
22. října 2003 od 9.30 v Litoměřicích v DDKT 

Setkání pastoračních asistentů 
3. listopadu 2003 od 9.30 v Litoměřicích v DDKT 
5. listopadu 2003 od 9.30 v Liberci na arciděkanství 

Setkání varhaníků litoměřické diecéze 
15. listopadu 2003 v Litoměřicích v DDKT 

Setkání ženatých jáhnů 
6. prosince 2003 v Litoměřicích v DDKT 

Přihlášky a informace na Pastoračním středisku, Komenského 4, 
412 01 Litoměřice. Tel.: 416 738 036, e-mail: pastorac-
ni.ltm@quick.cz 

Diecézní centrum pro rodinu 
pořádá přednášku Dr. Jiřího ČERNÉHO na téma 

Krize životního poledne 
Kdy: v sobotu 25. října 2003 ve 14 hodin 
Kde: v Teplicích, v budově církve bratrské. Poštov-
ní 10, vedle obchodní akademie 

Krize životního poledne je poetický Jungův pojem pro neleh-
kou, ale důležitou životní fázi. Jedná se o endogenní krizi, která 
přichází sama zevnitř. Přijde a zase odejde (a zase se vrátí, pro-
tože trvá déle, než si člověk myslí). Je důležitá, protože nastar-
tuje v člověku převrácení kde čeho, protože druhá půlka života 
je opakem té první. Jde v ní hlavně o hledání nového smyslu, 
nových motivací, nového zpracování starých zranění, o zkva-
litnění těch duševních obsahů, které mám docela rozvinuté a 
rozvinutí těch, které jsem dosud zanedbával. 
V první půlce života jde o život a svět, v druhé jde o Boha a smrt 
A právě krize životního poledne mě takovým drsným způso-
bem připravuje na tuto změnu. Celé toto téma velmi korespon-
duje s manželstvím, protože se také dá říci, že tato krize započne 
proces objevování a rozvíjení „ženských" hodnot v muži a „muž-
ských" hodnot v ženě... 

Srdečně vás zvu na přednášení tohoto důležitého tématu, ze 
kterého si jistě každý z nás odnese do života spoustu užitečných 
vysvětlení, proč se ve středním věku tak „nečekaně" měníme. 

Velmi děkuji za ochotu a poskytnuté zázemí církvi bratrské 
Na všechny se těší Mgr. Iva Růžičková 
Kontakt: Dicézní centrum pro rodinu, Komenského 4,412 01 
Litoměřice, tel.606 501 897; e-mail: dcpr.ltm@tiscali.cz 

Vzdělávací kurz ve víře pro 
dospělé z litoměřické diecéze 

Kurz je u rčen pro v š e c h n y , k teř í se chtě j í se-
z n á m i t se z á k l a d y v í r y a u č e n í k a t o l i c k é 
c í r k v e , a t a k é pro ty , k teř í se chtě j í v e far-
n o s t e c h „ n ě j a k ý m z p ů s o b e m " z a p o j i t d o 
akt ivn í s p o l u p r á c e v r ů z n ý c h r o v i n á c h k řes -
ť a n s k é h o ž i v o t a . Ú s p ě š n ý a b s o l v e n t o b d r ž í 
O s v ě d č e n í o a b s o l v o v á n í kurzu . 

Obsahem kurzu bude nabídka základních vhledů do teologic-
kých oborů potřebných pro sebevzdělání: liturgika, biblistika, 
dogmatická, morální a spirituální teologie, církevní dějiny, pe-
dagogika, psychologie, katechetika a pastorace mládeže. 

Podmínky přijetí: 
chuť zapojit se do života farnosti 
schopnost spolupráce a přirozené komunikativní schopnosti 
nejnižší věková hranice 18 let 
zaslání přihlášky do 25. 9. 2003 

Podmínky absolvování: 
povinná docházka s minimální omluvenou neúčastí 
dobrovolný příspěvek na zaplacení režijních výdajů: 200 Kč 

Místo a datum konání: 
od 4. října 2003 do 12. června 2004 (13 sobot dle rozvrhu) 
Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích 

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Katechetické centrum, Komenského 4,412 01 Litoměřice 
tel: 416 73 80 72; e-mail: katech.centr.ltm@c-mail.cz 

Termíny a obsah přednášek, přednášejí: 
04.10.2003 Dogmatická teologie I . -R.D. ThDr. Miloš Raban 
18. 10.2003 Církevní děj iny - R.D. Mgr. Ivo Prokop 
15.11.2003 Dogmatická teologie II.- R.D. ThDr. Miloš Raban 
29. 11.2003 Morální teologie I. - ThDr. Josef Koukl 

Liturgika I. - Mgr. Radúz Drozen 
13.12.2003 Liturgika II,-Mgr. Radúz Drozen 

Pastorace mládeže - R.D. Mgr. Rudolf Řepka 
17. 1.2004 Morální teologie II. -ThDr. Josef Koukl 

Pastorace mládeže - Mgr. Daniela Nešporová 
07.2.2004 Spirituální teologie 1. - P. Mgr. Vilém Marek 

Štěpán, O.Praem. 
28.2.2004 Psychologie - Prof. Vladimír Smékal 
13.3.2004 Biblistika I. - R.D. ThLic. Jiří Voleský 
27.3.2004 Pedagogika - R.D. ThDr. Vojtěch Eliáš 
24.4.2004 Biblistika I. - R.D. ThLic. Jiří Voleský 
29. 5.2004 Spirituální teologie II. - P. Mgr. Vilém Marek 

Štěpán, O.Praem. 
Katechetika - Mgr. Irena Duchoftová 

12.6.2004 Předání osvědčení 

Katechetické centrum při biskupství litoměřickém 

mailto:ni.ltm@quick.cz
mailto:dcpr.ltm@tiscali.cz
mailto:katech.centr.ltm@c-mail.cz
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Přečtěte si Něco pro vzdělání 

Latina pro gymnázia, 2 díly. Leda 
1998,1999, oba díly po 250 Kč 
Denně chodím na oběd kolem Reynkova 
knihkupectví a téměř denně se tam zasta-
vuji. Často se mi však stává, že oběd, za 
kteiý jako důchodce platím málo, mě přijde 
na pěkných pár korun navíc. Nedávno jsem 
tam objevil dvoudílnou Učebnici latiny. 
Začal jsem šiji prohlížet a hned jsem byl asi 
o šedesát let mladší. Já se latinu učil 
z učebnice dr. Kamila Fursta, která byla vy-
nikající. Řekl bych, že i tato nová učebnice 
je vynikající, že ji dokonce předčí. Každému 
zájemci bych ji doporučil. Jediný rozdíl bych 
viděl v ceně; to však je mimo nás. 
Blažke, Jaroslav: Kouzelné zrcadlo li-
teratury: Od nejstarších písemných pa-
mátek k osvícenství, Atlantis 1998,198 
Kč; Písemnictví 19. věku, Velryba 1999, 
198 Kč; Sny a realita moderního světa. 
Velryba 2003,198 Kč 
Poctivé obrození literární jako by opět ve-
šlo mezi nás. Před sebou mám přehledné 
dějiny literatury, první tři svazky a měl by 
následovat poslední: Od železné opony 
k postmoderně. Není na škodu pozastavit 
se nad tím, co jsme od maturity pozapo-
mněli; jako bychom zahlédli kus poctivé-
ho školství před »vítězným únorem«, škol-
ství našich otců či dědů, které jsme obdi-
vovali, jak důsledně byli vzděláváni jako 
žáci klasických gymnázií. Zrcadlo odráží 
jediné světlo. Třebaže je křehké, věrně zob-
razuje, nic se v něm neutají. Musí se očiš-
ťovat, má-li odrážet lesk. Není tendenční: 
zobrazuje se v něm škaredost i lahoda. Zr-
cadlo literatury doplňuje to, o čem dříve 
leckdy nebylo vůbec pojednáváno; připo-
míná nám jak autory opomíjené, tak neu-
váděná fakta autorů notoricky známých. 
Autor je kmenovým autorem Radia Proglas. 
Lederc, Éloi: Moudrost chudého, Ot-
tobre 12, 2003,149 Kč 
Autor, který je členem františkánského 
řádu, ve svém rozsáhlém literárním díle 
zpracovává především základní myšlenky 
a principy sv. Františka, jeho poselství a 
spiritualitu. 

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

Legendy o sv. Františkovi z let 1226-
1235, Ottobre 12, 2003, 295 Kč 
V tomto druhém díle Františkánských pra-
menů se setkáváme s nejstaršími životopi-
sy sv. Františka, které vznikaly v rozpětí 
let 1226 až 1243. Jedná se tedy o dobu od 
smrti sv. Františka do výzvy generálního 
ministra Crescentia k sepsání všech vzpo-
mínek na sv. Františka. 
Bednaříková, Jarmila: Stěhování náro-
dů, Vyšehrad 2003, 369 Kč 
Doposud nám chybí původní vědecké prá-
ce o řadě klíčových momentů evropských 
dějin, a to dokonce i o tématu tak závaž-
ném, jako je epocha stěhování národů. Dílo 
brněnské historičky Jarmily Bednaříkové 
představuje vlastně první monografické 
zpracování této převratné epochy evrop-
ských dějin v naší odborné literatuře. 
Kusánský, Mikuláš: O vrcholu zření, Vy-
šehrad 2003,158 Kč 
Ve vyšehradské edici Krystal vychází prv-
ní překlad posledního spisu Mikuláše Ku-
sánského z roku 1464. 
Pollock, John: Sv. Pavel, apoštol poha-
nů, Návrat domů 2003, 260 Kč 
V této životopisné knize se můžeme se-
tkat s příběhem muže, kteiý vtiskl vznika-
jící křesťanské církvi určitý rys - pood-
halil podstatu Boží milosti, odpuštění, lás-
ky, které přemáhají všechny nesnáze svě-
ta a života. Ve stejném nakladatelství od 
téhož autora v roce 2001 vyšel Život Ježí-
še Krista. 
Yancey, Philip: Kde je Bůh, když to bolí, 
Návrat domů 2003, 235 Kč 
Autor, známý americký publicista, nahlíží 
za oponu lidských tragedií, bolestí a zá-
rmutků. Pokouší se porozumět smyslu bo-
lesti a hledá záblesk naděje v utrpení tam, 
kde to jiní už dávno vzdali. 
Nahmias, Jean Francois: Titus ll-Bere-
ničin závoj, NLN 2003,199 Kč 
Další díl poutavého životopisného romá-
nu o římském císařovi Titovi. 
Nguyen, Van Thuan, F.X.: Cesta naděje, 
Paulínky 2003,198 Kč 
Vietnamský arcibiskup a pozdější kardinál 
strávil 13 let v komunistickém vězení, od-
kud byly tajně vynášeny jednotlivé strán-
ky, které tam napsal. Lidé je opisovali a 
šířili nejen po celém Vietnamu, ale 
i v zahraničí. Každodenní četba těchto 
myšlenek se stala postupně oporou tisí-
cům lidí. 

-mela-

191. Jméno Petr měl: 
a jeden papež 
b. šest papežů 
c. jedenáct papežů 

192. Petr napsal: 
a jednu epištolu 
b. dvě epištoly 
c. čtrnáct epištol 

193. Purifikatorium: 
a část oblečení kněze 
b. část mše svaté 
c. šátek na utírání kalicha 

194. Putifar: 
a egyptský úředník 
b. křesťan, kterého obrátil sv. Pavel 
c. nádoba na umývání rukou 

195. Raab (hebrejsky Rachab): 
a řeka v Egyptě 
b. hora, ze které vytryskla voda 
c. žena z Jericha pomáhající Izraeli 

196. Ráchel byla žena: 
a Jakuba ze SZ 
b. se kterou se setkal Ježíš u studny 
c. o které se víme z listů sv. Jana 

197. Rebeka byla žena: 
a Josefa 
b. Izáka 
c. Abraháma 

198. Ruben: 
a jeden z dvanácti synů Jakubových 

syn Šalomounův b. 
c. jeden ze synů Davidových 

199. Rút: 
a hříšnice, které Kristus odpustil 

hříchy 
b. prababička krále Davida 
c. jeden ze synů Davidových 

200. Saduceové: 
a vedení židovských kněží 
b. rádcové Izraelského národa 
c. sekta, která nevěřila 

ve zmrtvýchvstání 

Správné odpovědi 
3"00č q-66t £'861 q Y 6 1 ? 9 6 l 
yS6l y£6l qZ6l v 161 



15 Z P R Á V Y Z DIECÉZE 

Trmické poutní třídění 
M n o h o vyřčených neotřelých slov a skutečně prožitých chvil. 
Mnoho stisků ruky a radosti z opětovných shledání , mnoho 
úsměvů, vese lého smíchu, teplo slunce i pocity d o m o v a -
to všechno a snad ještě víc šlo vdechovat a cítit na letošním 
11. poutním třídění v Třmících. 

Svědectví 
o charismatické 
konferenci 
Charismatické konference jsem se tento 

rok účastnil počtvrté. Odjížděl jsem v dosti 
velké krizi ve vztahu k Bohu. Ta se dá asi 
velmi těžko popsat, jelikož se jedná o zcela 
subjektivní záležitost, ale ti, kdo žijí aktivní 
křesťanský život, asi tuší, že takové krize 
dokáží člověku značně změnit a znepříjem-
nit život, možná mnohem více než běžné 
světské problémy. A opravdu, tak daleko 
Bohu jsem se za 15 let, co jsem křesťanem, 
snad necítil. Navíc mne nezávisle na tom 
provázely delší dobu podivné stavy závrati 
(lidově řečeno se mi silně motala hlava). Již 
jsem vážně uvažoval, že navštívím lékaře a 
nechám se prohlédnout, jelikož to opravdu 
nebylo příjemné a spíše se to zhoršovalo. 

Takto „vybaven" jsem odjel směrem Se-
verní Morava v očekávání, co se bude dít. 
S trochou nadsázky jsem si říkal, že v naší 
zemi se v tu dobu sotva najde místo s větší 
koncentrací Boží přítomnosti a moci, než je 
tamní sportovní hala a okolí. V Ostravě 
jsem se připojil ke skupině z naší farnosti, 
která dorazila chvíli přede mnou autem. 
Konference začala a pokračovala ve sviž-
ném tempu a zvláště závěrečný večer ve 
sportovní hale byl opravdovou slavností 
Ducha svatého. 

Přednášky a kázání mi hodně daly a domů 
jsem si přivezl stoh popsaného papíru. Celá 
konference se mi velice líbila, ale její pravé 
ovoce jako by dozrálo až bezprostředně po 
návratu domů. Můj vztah k Bohu se ze sví-
ravého strachu, zoufalství a prázdnoty opět 
obrátil v radostnou důvěru. Boží laskavou 
a milující blízkost prožívám opět velice silně 
a nepřestávám se radovat. 

Poznámka zdravotní: mé potíže se závra-
těmi zmizely někdy v závěru konference, 
tudíž návštěvu lékaře v dohledné době 
neplánuji. 

Tímto bych chtěl vzdát chválu našemu 
Pánu a vyznat, že On mocně jedná. Vím, že 
toto jsou mé osobní prožitky Boží moci a 
mé svědectví asi nepůsobí nijak bombas-
ticky, ale upřímně řečeno, já bych neměnil. 
A tak přeji tímto nám všem, aby se Pán moc-
ně oslavil v naší zemi a v celé Evropě, kam 
nyní politicky a hospodářsky směřujeme, 
ale možná ještě více bych nám přál, aby se 
Boží moc projevila ve zcela konkrétních si-
tuacích našich životů tak, jak kdo z nás po-
třebuje a žádá. A Pán to učiní! Bohu díky! 

Ing. Michal Hnyk 

Dnes nás dělí jen pár dnů od všeho toho, 
co bylo s touto třídenní oslavou narození 
Panny Marie spjato. Jen skutečně krátký 
čas změnil nevšední přítomnost v bohatou 

Nejmilejší host 
Do své bývalé farnosti přijel králové-
hradecký biskup Karel Otčenášek, 
aby posvětil nově opravenou kapli. 

Sportovní odpoledne 
Volejbalový turnaj pozvolna přešel 
v opékání buřtů a promítáni filmu 
z cesty P. Voleského po Norsku 

Výslužka 
Milá pozornost po bohoslužbě 

a vrchovatou hrst vzpomínek a nejrozlič-
nějších pocitů, o kterých napsat pár slov 
není opravdu jednoduché. 

Program oslav i letos začal páteční bo-
hoslužbou. Do posledního místa zapl-
něná nově opravená kaple na farním 
dvoře přivítala po dlouhé době nejen 
spoustu věřících z celého Ústecka a 
dalších vzdálenějších míst, ale také vzác-
ného hosta a svého znovuvysvětitele, 
otce arcibiskupa Karla Otčenáška. Ten 
působil na trmické faře od šedesátých 
let až do roku 1989. Čas modliteb, spo-
lečného slavení eucharistie, vzpomínek 
a povzbudivých slov otce arcibiskupa 
vystřídala hned vzápětí možnost vzá-
jemných pozdravů, rozhovorů a občer-
stvení na farním dvoře. 

Znamení doby 
Tak znělo téma, na které nám řekl po 

sobotní liturgii nemálo obohacujících slov 
další host - P. Vít Audy. Z mnoha vyřče-
ných myšlenek mi v mysli utkvěla věta: 
„Kdo říká ANO Ježíši, Bohu, říká NE hří-
chu, zlu. Zde není možný kompromis. " 

„Brutální problém" u táboráku 
Stěžejním bodem odpoledního progra-

mu se stal volejbalový turnaj, v průběhu 
kterého na farním hřišti postupně vystou-
pilo a zazářilo několik desítek skutečných 
sportovních hvězd. Postupující čas pře-
sunul v podvečeru všechny pří tomné 
k táborovému ohni, kde se po chvíli nabí-
zely do křupává opečené buřty okořeně-
né malým divadelním kouskem zvaným 
„ Brutální problém." Celý sobotní den byl 
zakončen dobrodružnou projížďkou po 
Norsku, kterou nám s přispěním svých do-
kumentárních filmových záznamů zpro-
středkoval náš P. Jiří. 

Vrcholem poutního třídění bylo společ-
né prožíváni nedělní poutní bohoslužby. 
V slavnostní radostné atmosféře bylo i ten-
tokrát cítit vůni a dotyk nebe, přítomnost 
Té, jejíž narození jsme s vděčností slavili, 
Té, která za nás prosí a vede nás Domů. 

Terezka Gottfriedová, Trmice 
Foto Jan Rosenauer 
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Rirt - konvertující cizinka 

Malebný příběh moabské ženy Rut nalezneme ve stejnojmen-
né krátké knize mezi knihami Soudců a Samuelovými. V kaž-
dém případě stojí za to si tuto knihu pozorně pročíst, už jen 
pro mistrně zachycený kolorit venkovského života ve starově-
kém Izraeli. My se však zaměříme na jeho hlavní postavu, kte-
rou je žena, cizinka, jež se jedinečným způsobem začleňuje do 
dějin vyvoleného národa - stává se prababičkou krále Davida. 

Celé vyprávění o Rut zahrnuje poměrně 
krátký časový úsek, přičemž celý důraz du-
chovní výpovědi příběhu je položen do Ru-
tina přijetí víry v Hospodina, Boha Izra-
ele. Budeme-li ještě konkrétnější, může-
me položit klíčové ohnisko vyprávění 
do okamžiku, kdy Rut překračuje hrani-
ce mezi Moabskem a Izraelem. Památná 
slova, která Rut pronáší ke své izrael-
ské příbuzné při svém neochvějném roz-
hodnutí změnit svůj dosavadní domov, 
jsou shrnutím duchovní výpovědi celé 
knihy: Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli 
zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým 
lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde 
umřeš ty, umřu i já a tam budu pochová-
na. Ať se mnou Hospodin udělá, co 
chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt. 

Pokusme se alespoň částečně vžít do 
Rutiny situace a nechrne se osobně za-
sáhnout konkrétním příkladem jejího roz-
hodnutí, které se stává vzorem pro kaž-
dého člověka, který se svobodně, plně a 
věrně odevzdává do Božích rukou. 

Rut - pohanská žena vyvolená 
Bohem k velikému poslání víiy 

Pokusme se nejdříve zamyslet nad živo-
tem, kulturou a náboženstvím moabské Rut 
předtím, než vešla do styku s vírou v Hos-
podina, izraelského Boha. Doba, o které je 
v příběhu řeč, se dá s určitou tolerancí da-
tovat do 12. stol. př. Kr. Je to období, ve 
kterém má moabská země již pevný státní 
útvar, totiž království, zatímco Izrael jako 
pevně organizovaný stát ještě neexistuje, 
teprve se formuje. Moabské království le-
želo na východ od dolního toku řeky Jor-
dánu. Zaujímalo poměrně úrodnou náhor-
ní plošinu, která místním lidem poskytova-
la dostatek potravy. Moabité byly jak et-
nicky, tak jazykově Izraelitům velice blízcí. 
Jejich blízkou příbuznost nemilosrdně de-
graduje výklad etymologie jejich jména, 
které je biblí překládáno: „narozený z mého 
otce". Incestní jednání podnapilého Lota, 
synovce Abraháma, se svými dcerami při-

vádí na svět dva syny, kteří jsou pozdější-
mi praotci dvou s Izraelem sousedících 
národů, Moabitů a Amonitů. Vyprávění 

výmluvně ilustruje pohrdání a odpor Izra-
elitů vůči svému příbuznému sousednímu 
národu. Původní nomádští pastevci se stali 
usedlými zemědělci, což se též nutně pro-
jevilo na jejich náboženství. Uctívali více 
bohů, především Kemoše a Baala, bohy 
války, moci a plodnosti. V kritických situa-
cích životního ohrožení za války či hlado-
moru naléhali na své bohy i prostřednic-
tvím lidských obětí. To vše bylo pro pra-
vověrného Izraelitu ohavnost a nemorál-
nost. Z takového prostředí pocházela též 
Rut. Setkává se však s lidmi, kteří pochá-
zejí ze sousední země, kde lidskou víru ur-
čuje vztah k Hospodinu, Bohu, který od 
člověka vyžaduje mnohem vyšší nároky 
na morálku a každodenní poslušnost , 
k Bohu, který je výrazně duchovnější, kte-
rý sice zachraňuje člověka z velikých ohro-
žení, ale v žádném případě se nenechává 
manipulovat polomagickými rituály. Rut 
v tomto setkání s novým náboženstvím a 
kulturou vystupuje jako člověk tichý a na-

*f« P- Jiří Voleský 

slouchající, otevřený novému poznání, 
navazující vytrvalý a i v neštěstí věrný 
vztah přátelství a lásky. Tyto její vlastnos-
ti se koncentrují především ve vztahu k její 
izraelské tchyni Noemi a k jejímu Bohu -
Hospodinu. Rut tak opouští všechny pro 
starověkého člověka tolik důležité vazby 
na rodný způsob života. Na hranicích 
nové, neznámé země se plně odevzdává 
rozhodnutí svého ušlechtilého a věrného 
srdce. Místo pevných jistot bohatého do-

mova, vztahu k nejbližším příbuzným, 
lákavého náboženského kultu plodnos-
ti, se rozhoduje pro nejistotu života 
v chudší zemi, kterou nezná, pro nové, 
nesrovnatelně náročnější náboženství. 
To vše dělá pod dominantní pohnutkou 
své ušlechtilé a pokorné věrnosti. 

Lidmi milovaná a Bohem 
bohatě odměněná 

Krok do nejistoty, který je u Rut moti-
vován ušlechtilou, věrnou láskou ke 
tchyni a pokornou důvěrou k novému 
Bohu, má své plodné důsledky. Rut je 
s velikou otevřeností a potěšením přijí-
mána lidmi, kteří se s ní setkávají, při-
čemž stále výrazněji vynikájejí omilost-
nění ze strany samotného Hospodina. 
Malebný příběh o lásce, o ženské touze 
po manželovi a po potomstvu, je zasa-
zen do atmosféry žní, které se zároveň 

stávají symbolem Boží milostivé péče a bo-
hatého obdarování pro své věrné. Rut zde 
opět zůstává věrná své tichosti, pokoře, 
ušlechtilé touze a věrné lásce. Její příklad-
né vlastnosti jsou zahrnuty jak z lidské, tak 
z Boží strany bohatstvím darů. 

V pohanském světě vyrostlá Moabka Rut 
se stává příkladnou věřící Izraelitkou a je 
bezprostředně zahrnuta do rodokmenu me-
siášského rodu krále Davida. Z jejího po-
tomstva se jednou, jak svědčí evangelista 
Matouš, zrodí Spasitel lidstva - Ježíš Kris-
tus. Její životní příběh se stává inspirujícím 
příkladem člověka, který v pokoře a věrnosti 
hledá ušlechtilé hodnoty života, který je pro 
tyto hodnoty ochoten opouštět své dosa-
vadní jistoty a který zůstává neokázale vy-
trvalý vnově dosaženém přesvědčení. Tím 
vším je Rut nádherným vzorem pro Člově-
ka, který konvertuje na základě vlastního 
upřímného hledání, pro člověka, který po 
přijetí víry v Boha i následně zůstává celo-
životně věrný nalezené pravdě. 

Boaz a Rut. Repro Jan Rosenauer 


