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Letošní červen bude pro našeho otce biskupa Josefa Koukla náročný, 
ale zároveň radostný: slavíme 750. výročí od smrti svaté Zdislavy a 
šest jáhnů přijme v sobotu 29. června z jeho rukou kněžské svěcení. 

Foto: Jan Hrubý 
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AOSTŘENO NA HEJNICE 2 

Mezinárodní vikariátní konference 
Česko-polská vikariátní konference za účasti desítek 
především polských poutníků proběhla 1. května v Me-
zinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. 

Na pozvání libereckého vikáře P. Tomáše Genrta OFM a P. ThDr. 
Ing. Miloše Rabana přijeli do Hejnic kněží sousedního polského 
děkanátu Gryfow Slaski spolu se svým panem vikářem kanovní-
kem Stanislawem Boczonem. 

Po koncelebrované mši svaté, kde u oltáře stálo více než 25 
kněží a jáhnů, proběhla vikariátní konference libereckého a gry-
fowského vikariátu. Společným programem bylo především vzá-
jemné představení farností. Polští spolubratři připravili pro kaž-
dého kněze libereckého vikariátu mapu a barevný přehled svých 
farností s kontakty a jmény. Před společným obědem se všichni 
přítomní kněží ajáhni pomodlili latinsky část breviáře v chórové 
kapli Centra. S přáním, aby naše vzájemné návštěvy pokračovaly 
- a jistě nezůstane jen při přáních - byla konference ukončena 
krátkou adorací před Nejsvětější svátostí v bazilice Panny Marie. 

-mp-

Společná mše polských a českých kněží v bazilice Panny Marie 
v Hejnicích • P. Miloš Raban, ředitel M C D O ; kanovník Stanislav 
Boczon, vikář gryfowského vikariátu • P. Tomáš Genrt OFM, 
vikář libereckého vikariátu 

Pouť smíření 
T r a d i č n í M e z i n á r o d n í 

pouť smíření v Hejnicích or-
g a n i z o v a l o M e z i n á r o d n í 
centrum duchovní obnovy 
v H e j n i c í c h 1 1 . května . 
Účastn i lo se jí množstv í 
poutníků z Čech, Polska a 

Německa. Po mši svaté, kterou celebroval mons. arcibiskup 
Karel Otčenášek, se konalo v prostorách centra setkání 
s duchovními a politiky. 

-red-

Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy Hejnice 

Ve dnech 29.-30. 4. se v M C D O Hejnice sešli k jednání 
ředitelé asociace církevních škol. Na jednodenním zasedání 
jednali o problematice financování církevního školství. Mezi 
hosty byli zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, Cyril 
Svoboda a další. 
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Vyroci knězi a jáhnu 
naší diecéze v červnu 
narozeniny 

2.6. Jan Horníček, trvalý jáhen - 67 let 
2. 6. Pavel Klouček - 27 let 
3. 6. Jan Burian - 55 let 

11 .6 . Alexej Baláž - 59 let 
13. 6. Klaret Antonín Dabrowski, OFM - 47 let 
16. 6. Jiří Voleský- 37 let 
16. 6. Rudolf Zimandl - 83 roky 
18. 6. Jozef Piroh - 57 let 
20. 6. Miloš Raban - 54 roky 
23. 6. Jan Hrubý, trvalý jáhen - 57 let 
23. 6. Rudolf Řepka - 30 let 
25. 6. Pavel Procházka - 46 let 
27. 6. Stefan Bednář, OT - 39 let 
29. 6. Jan Jucha, MS - 37 let 
30. 6. Viliam Matějka - 41 rok 

svěcení 
Červen je měsíc, kdy bývá kněž-
ských svěcení nejvíce. Omlou-
váme se proto všem devadesáti 
jubilantům, pro jejichž kněžské 
svěcení zde není dost místa. 

Slavné májové dny! 
Milí čtenáři! 

Poutní slavnosti v Jablonném v Podještědí vrcholí. 
Podrobné ohlédnutí za květnem, bohatým na poutě 
u svaté Zdislavy, připravíme do červnového čísla. 
V tomto čísle uvádím především pozvánky a upřesně-
ní poutních termínů, abyste nic naší vinou nezmeška-
li. Jako duchovní slovo je jistě nejvhodnější pastýř-
ský list otce biskupa Josefa, který jste asi všichni sly-
šeli při bohoslužbách, ale jehož obsah si takto může-
me diky časopisu hlouběji prorozjímat. Využijme kaž-
dou příležitost k letošní návštěvě Zdislavina hrobu 
v Jablonném. 

Toto číslo přináší dále ohlédnutí za aktivitami další-
ho neméně aktivního poutního místa v Hejnicích. Roz-
hovorem vás chci pozvat po půl roce opět do Sobot-
ky, nechybí zprávy a množství pozvánek z Center, tak-
že číslo vás, věřím, nezklame. Omlovám se všem, na 
které v tomto čísle nezbylo místo, příspěvky nadčaso-
vé budou otištěny příště. 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

Svatá Zdislava z Lemberka 
Pastýřský list otce biskupa Josefa Koukla 

Bratři a sestry v Kristu! Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista! 

Na podzim loňského roku jsem oslavil své 75. narozeniny. V souladu 
s Kodexem kanonického práva jsem požádal Svatého otce o uvolnění ze své 
služby. Přesto musím z rozhodnutí Nejvyššího velekněze ještě jeden rok zů-
stat v úřadu diecézního biskupa. A k věku přistupuje zhoršující se zdravotní 
stav. Chtěl bych tímto způsobem poděkovat všem, kdo pamatují na mne 
v modlitbě. Čím více pociťuji obtíže věku a nemoci, tím více důvěřuji 
v modlitby Božího lidu a v přímluvu našich svatých ochránců. 

Proto chci s největší radostí oslavit vzácné jubileum 750. výročí blažené 
smrti svaté Zdislavy z Lemberka, hlavní patronky Litoměřické diecéze. Léta 
Páně 1252 dokončila svůj krátký životní běh a by la pochována v městě Jablon-
ném v Podještědí. V krátké době se však zármutek nad jejím odchodem promě-
nil v radost těch, kterým se u jejího hrobu dostalo pomoci a útěchy. Nepřetržitá 
úcta prokazovaná „paní svatého života", jak Zdislavu nazval již středověký 
kronikář, byla slavnostně potvrzena 21. května 1995, když byla papežem Janem 
Pavlem II. v Olomouci zařazena do seznamu svatých katolické církve. A na 
naši společnou žádost posvátná Kongregace pro bohoslužbu a svátosti sta-
novila svatou Zdislavu z Lemberka hlavní patronkou Litoměřické diecéze. 
Nemělo se jednat o prázdné gesto, ale o vyjádření toho, že uznáváme velikost 
příkladu jejího křesťanského života, uctíváme hrob s relikviemi uchovávaný 
v naší diecézi a důvěřujeme v její mimořádnou přímluvu u trůnu Boží všemo-
houcnosti. Ale především si uvědomujeme, že ona má co říci také dnešní době 
a že její ideál je nanejvýš potřebný i na prahu 21. století. 

Svatá Zdislava je nám vzorem v několikerém ohledu: 
Především musíme u svaté Zdislavy obdivovat krásu křesťanského živo-

ta. Ten nespočívá v mimořádnostech, ale v dokonalém plnění Boží vůle. 
K tomu potřebujeme prameny, kde nás Kristus očekává, aby nás naplnil 
Duchem svatým (srov. Katechismus 2652). Těmito prameny jsou především 
Eucharistie a pak svátost smíření, jež přináší vnitřní uzdravení. Máme zůstat 
věrni tradici Církve a živit se z těchto pramenů křesťanské dokonalosti. 

Dále je to pravidelné čtení Písma svatého, při němž získáváme „nesmírně 
cenné poznání Ježíše Krista" (Flp 3,8). Při této posvátné četbě nás Duch sv. 
vede, abychom rozuměli tomu, co čteme. Naše světice, věrná dominikánské 
spiritualitě, kterou byla formována, se řídila zásadou „contemplata aliis 
tradere ": předávala druhým to, čeho při tomto setkání dosáhla. 

Tentýž Duch svatý nás učí slavit mši svatou jako očekávání Kristova 
návratu a vychovává nás, abychom byli v modlitbě vytrvalí. Nejde jen 
o modlitbu církve (Liturgie hodin) a osobní modlitbu ráno a večer. Modlit se 
ve všedních událostech každého dne a každého okamžiku, to je jedno 
z tajemství nebeského království zjeveného „maličkým" (srov. Mt 11,25), jež 
z nás činí věrné Kristovy učedníky. 

Tak se rodí ona prostá i veliká svatost všedního dne, která je postavena na 
solidním poznání zjevených pravd křesťanské víry, jakje nacházíme na strán-
kách Katechismu katolické víry. Neleží u nás tato kniha jen v knihovně? 

Zdislava je především vzorná manželka a matka. „Šťastný život člověka i 
lidské a křesťanské společnosti těsně souvisí s dobrým stavem manželské-
ho a rodinného společenství" (srov. II. Vat. koncil GS 47). Svatá Zdislava, 
věrná a obětavá manželka pana Havla Markvartice a milující maminka čtyř 
dětí, je nám příkladem. 

Člověkje stvořen k obrazu a podobě Boha, který je láska. Proto se vzájem-
ná láska muže a ženy v manželství stává obrazem této absolutní a nepomíjivé 
lásky, jakou Bůh miluje člověka. Taková láska se stává plodnou. 
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O paní Zdislavě čteme: „rodíc mu děti, 

svatě žila". Dnes se bohužel odmítá předá-
vat nový život; odmítá se manželská věr-
nost, odmítá se manželství jako instituce i 
jako svátost. A přitom jen dobrá, spořáda-
ná rodina, naplněná radostným hlaholem 
dětí, je zárukou obnovy společnosti i círk-
ve. Z partnerství dvou osob stejného po-
hlaví žádné děti přijít na svět nemohou. 

Zdislava je matka chudých 
Nebylo snadné žít v době sv. Zdislavy. 

Boje a násilnosti byly tenkrát na denním 
pořádku a velká část lidí žila na pokraj i bídy. 
Můžeme děkovat Bohu, že dnes u nás není 
taková nouze jako tenkrát nebo v mnoha 
jiných částech světa. Přesto žijí mezi námi 
lidé, kteří těžce zápolí o to nejnutnější. Čas-
to jsou to rodiny s více dětmi nebo rodiny 
bez otce, nezaměstnaní, nejvíce ti, kteří 
svůj nedostatek spíše skrývají, než aby jej 
ukazovali druhým. Svatá Zdislava sama vy-
hledávala ty opravdu chudé a potřebné. 
Neměli bychom si také my sami všimnout 
těch, kteří potřebují naši pomoc? 

Je však také chudoba ducha, nedosta-
tek těch nejzákladnějších pravd víry 
a desatera. Lež se vydává za pravdu, tune-
lování se pokládá téměř za normální věc, 
z manželské nevěry se dělá zábava, ukon-
čení počatého života se jemně nazve pře-
rušením, jako by mohlo za nějakou dobu 
pokračovat dál. Na nás záleží, abychom byli 
věrohodnými svědky své víry, abychom 
slovy a ještě víc příkladem pomáhali léčit 
tuto duchovní bídu těch, kteří „nic nevědí 
o naději" (1 Sol 4,13). Nesmíme se přitom 
dát odradit posměchem těch, kteří vidí jen 
život na tomto světě a neslyšeli nikdy nic 
o životě věčném. 

Zdislava - léčitelka těla i ducha 
Hodně je těch, kteří přicházejí hledat 

u hrobu či studánky sv. Zdislavy zdraví 
těla. Jsou i takoví, kteří prosí o uzdravení 
duše. Je však zapotřebí, abychom prosili i 
0 ozdravení ducha. Naše pohraniční die-
céze byla po válce nejvíce postižena vý-
měnou obyvatelstva a to pak po odsunu 
většiny dřívějších usedlíků přineslo nej-
hlubší pokles náboženského života. Mu-
síme hledat uzdravení ran minulosti, stále 
hnisajících a vždy znovu se otevírajících. 
Je to něco nezdravého na našem národě, 
co nás činí neduživým organismem. 

Měli bychom společně prosit sv. Zdi-
slavu za uzdravení srdce a paměti národa 
1 obyvatel naší diecéze. Nejzákeřnější ne-
moc je ta, o které nevíme, že hlodá v našem 

těle, anebo o ní víme, ale neléčíme. Kdysi 
kdosi řekl, že jsme srdcem Evropy a toto 
srdce je náchylné k infarktům. Proto prosí-
me, aby sv. Zdislava uzdravila rány minu-
losti na těle místní církve i dnešní společ-
nosti. 

Zdislava je také vytrvalou spolupracov-
nicí kněží 

Přetížených, starých, nemocných, opuš-
těných, hříšných - a přece Božích služeb-
níků, kteří podle svých schopností a mož-
ností konají každodenní službu ve pro-
spěch Božího lidu. Jejich málo a výrazně 
více jich nebude, i když letos přibude 6 
novokněží. Všichni bychom si měli více 

uvědomit význam všeobecného kněžství, 
na němž se nám dostalo účasti při přijetí 
svátosti křtu. Je zároveň povoláním a po-
sláním ve vztahu k církvi i světu. 

Z iniciativy svaté Zdislavy byly v naší 
diecézi založeny dva kláštery dominikánů: 
v Jablonném v Podještědí a v Turnově. 
Kromě toho podporovala celou řadu cír-
kevních institucí. Tato přímá podpora círk-
ve a jejích služebníků má jistě veliký vý-
znam, přesto to není spolupráce vyčerpá-
vající. 

Církev má nelehké poslání: misijní a apo-
štolátní. Jestliže zde existuje skutečný ne-
dostatek kněží, řeholníků, řádových ses-
ter, pak si všichni musíme vážně klást otáz-
ku našeho osobního nasazení v tomto po-
slání. Péče o bohoslužebné prostory, soci-
ální a charitativní práce ve farnostech, ka-
techeze, práce s mládeží, vedení farních a 
modlitebních společenství - to všechno 

je nedocenitelná spolupráce, která kněžím 
nejen ulehčí, ale přinese velké požehnání 
místní církvi. 

Zdislava se angažovala ve veřejných 
záležitostech 

Přestože se to projevovalo převážně pro-
střednictvím jejího manžela, je to v kontextu 
doby obzvlášť pozoruhodné. Máme být 
solí a kvasem nové společnosti, která bude 
prozářena světlem Kristova evangelia. Ale 
musíme mít zájem o to, co se děje kolem 
nás, a vstoupit do veřejného dění na rovi-
ně komunální i celostátní. Doba nedávná 
z nás udělala občany druhé kategorie a 
v myslích našich i těch druhých to tak pře-
trvává. Proto bychom si všichni měli vy-
pěstovat zdravé sebevědomí i pocit zod-
povědnosti. 

Není myslitelné, abychom zavírali oči a 
mysleli si, že někdo za nás vybuduje dům 
na slunci. I já musím přiznat, že jsem se 
leckdy málo zajímal o veřejné záležitosti, 
na něž jsem si nacházel málo času. Také 
v dnešní společnosti platí Masarykova zá-
sada, že církev bude mít jen tolik práv, ko-
lik si vydobude. 

Drazí moji! 
Toto bylo několik myšlenek, které nám 

podává život sv. Zdislavy v různé podo-
bě. Ke svatosti jsme povoláni všichni. Sva-
tost nespočívá v nějakém bičování nebo 
tvrdých postech, ale v naplnění láskou, 
která pak září z našeho života všem, kteří 
se s námi setkají. Proto je nám paní Zdisla-
va blízká a oslovuje i dnešního člověka, 
jako by byla naší současnicí a žila mezi námi. 

Zvláště si ji chceme připomenout 
v Jablonném v Podještědí během poutní 
sezóny, kdy proběhne celá řada aktivit 
v bazilice, tyčící se nad jejím hrobem. Hlav-
ní pouť připadá na poslední sobotu 
v měsíci květnu (25. května 2002), kdy při-
putuje uctít tuto světici celá řada význam-
ných osobností, jako např. kardinálové 
Christoph Schónborn, Henryk Gulbi-
nowicz, apoštolský nuncius arcibiskup 
Erwin Josef Ender a další. Prosím, abyste 
k této naší patronce spěchali se stejnou 
důvěrou jako já a prosili ji za obnovu na-
šich rodin, litoměřické diecéze i celé vlasti. 

Vás i Vaše drahé provázím svým požeh-
náním na přímluvu našich svatých ochrán-
ců, především sv. Zdislavy a sv. Štěpána, 
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Amen. 
Mons. ThDr. Josef Koukl, 

biskup litoměřický 



Duchovní správce a strážce hrobu sv. Zdislavy P. Bernard Špaček 0.P. 
vyzývá všechny farnosti diecéze, aby si v intencích pastýřského listu otce 
biskupa Josefa učinili společnou farní pouť do Jablonného. Volné termíny 
a organizační záležitosti lze dojednat na adrese: Římskokatolická farnost 

a klášter dominikánů; Klášterní 33; 471 25 Jablonné v Podještědí 

Poutní slavnosti v Jablonném v Podještědí 

« 

Ohlášené poutě a doprovodné akce: 
Neděle 19. května - slavnost Seslání Ducha svatého 
Mše svatá v 18.00 hod. v kapli na hradě Lemberk -
celebruje Mons. Karel Simandl, generální sekretář ČBK 
Pondělí 20. května - Pouť vězňů ze Stráže n. Nisou 
Čtvrtek 23. května - Otevření vernisáže výstavy 
o sv. Zdislavě v budově muzea v České Lípě 

Hlavní pouť 
Pátek 24. května - oficiální zahájení hlavní pouti 
15.45- budou slavnostně vyzvánět zvony 

na bazilice v Jablonném do 16.00 hod. 
16.00- dechová hudba „Žosanka" 
16.15 - mažoretky ze ZUŠ z Liberce 
1625- slavnostní projevy představitelů města, 

církve a hostů z tribuny na náměstí 
- opět krátké vystoupení mažoretek 
- folklórní soubor „Lužičan" z Krásné Lípy 
- pokračování koncertu dechové hudby „Žosanka" 
18.00 - bohoslužba v bazi lice - hlavní celebrant 
mons. Karel Havelka-generální vikář 
Sobota 25. května - hlavní pouť 
Mše svatá v 6.00 u oltáře sv. Zdislavy -
otec Bernard a Angelik 
Mše svatá v 8.00 - provinciál dominikánského řádu 
Alvaréz Kodeda OP 
Mše svatá v 9.30 - biskup Mons. Dominik Duka OP 
9.30 - promítání filmu o sv. Zdislavě „V erbu lvice". 
10.00 -10.30 oficiální přijetí hostů v obřadní síni 
MěÚ Jablonné (Henryk kardinál Gulbinowicz -
arcibiskup metropolita Wroclawský, Erwin Josef 
Ender, apoštolský nuncius v České republice, 
arcibiskup Ján Sokol a další biskupové.) 
10.50 liturgický průvod z radnice k bazilice 
Mše svatá v 11.00 - Christoph kardinál Schonborn 
- rodák z litoměřické diecéze (arcibiskup Vídně) 
1 3 - 1 4 hod. - Promenádní koncert vojenské kapely 
z Hradce Králové na náměstí Míru 
1 5 - 1 6 hod. -Pásmo o sv. Zdislavě v bazilice, které 
přednese za doprovodu hudební skupiny „Solideo" 
a Jakuba Navrátila herec Radovan Lukavský 
16.30 hod. Promítání filmu „V erbu lvice". 
16.15 -16 .30 - skupina „Kladivo" - na náměstí 
17.00 -19.00 - vystoupení hudební skupiny „IZZY" 
19.00 - 21.00 - zábavný pořad herečky Heleny 
Růžičkové a zpěváka Jiřího Helekala 
21.30 hod. slavnostní ohňostroj 

Neděle 26. května -Nejsvětější Trojice 
Mše svatá v 9.30 - celebruje P. Prokop Siostrzonek OSB 
Mše svatá v 11.00 - celebruje P. Angelik Mička OP 
14.20 na ČTI „Doteky víry" věnované svaté Zdislavě. 

Upozorňujeme na úplnou uzavírku náměstí 
v pátek 24. 5. v době od 15 do 22 hod. 
a v sobotu 25. 5. od 8 do 23 hod.! 

Sobota 1. června - Mezinárodní den dětí a mládeže 
Putování za pohádkou - program pro děti v okolí hradu 
Lemberk s pohádkovými bytostmi... 
Neděle 2. června - Pouť dětí a mládeže 
Mše svatá 9.30 celebruje P. Miroslav Šimáček, biskupský 
vikář pro pastoraci. Mše svatá i v 11.00 hod. 
Sobota 8. června - Pouť České katolické Charity 
Mše svatá v 11.00 - celebruje Miroslav Fiala 
bližší informace v pozvánce charity v tomto čísle. 
Sobota 15. června - pouť řeholních sester 
Mše svatá 10.00 hod 
Neděle 30. června - Pouť k Perle české šlechty za účasti 
aristokratických rodů ČR Rakouska a Německa 
Mše svatá v 11.00 - celebruje biskup mons. František 
Lobkowicz 
Sobota 27. července - Pouť za obnovu rodin 
Mše svatá v 11.00 celebruje biskup Dominik Duka OP 
Neděle 4. srpna - Pouť sudetských němců. 
Mše svatá v 11.00 
Čtvrtek 8. srpna - svátek sv. Dominika. Poutní mše svatá 
v 9.30, mši svatou v 18.00 hod. celebrují liberečtí františkáni 
Neděle 11. srpna - Svatovavřinecká pouť 
Sobota 31. srpna - Pouť ministrantů (bude upřesněna) 

A 

Upřesnění terminů pro červen a prázdniny - další upřesnění vyhrazena 
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Drazí věřící, 

Slovo otce biskupa 
| k plenárnímu sněmu 

v naší zemi 

termín zahájení Plenárního sněmu církve v ČR se blíží a prá-
ce na jeho přípravě nabývají na intenzitě a rychlosti. Také 
v litoměřické diecézi je třeba zvolit projednání PS účastníky 
z řad laiků i kněží, a to nejlépe z těch lidí, kteří se po celou dobu 
práce sněmovních kroužků v nich aktivně angažovali. 

Proto svolávám spolu se sekretariátem Přípravné komise PS 
na 1. června 2002 do litoměřické katedrály sv. Štěpána setkání 
všech navržených kandidátů, kteří pak při volbě téhož dne zvolí 
ze svého středu 3 delegáty a 3 náhradníky. Ti pak budou zastu-
povat po celou dobu najednáních sněmu litoměřickou diecézi. 

Prosím, abyste navrhovali za kandidáty ze svých kroužků ty, 
kteří budou nejlépe a efektivně naši diecézi při jednáních sně-
mu reprezentovat. 

V Kristu Váš Mons. ThDr. Josef Koukl, biskup litoměřicky> 

Výzva pro všechny křesťany 
v České republice 

Usilujeme o návrat Bible do 
širšího povědomí našeho ná-
roda, a proto vás zveme na 

2. mistrovství 
České republiky 
ve znalostech Bible 

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

Bude se konat jako soutěž 
čtyřčlenných družstev, ale uví-
táme i jednotlivce. 

Dne 1. června v Praze v Hu-
sově sboru Církve českoslo-
venské husitské v Praze na Vi-
nohradech, Dykova 1 

Záštitu nad 2. mistrovstvím 
ve znalostech bible převzal 
opět JUDr. Petr Pithart, před-
seda Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky. 

Můžete si poměřit své zna-
losti Starého i Nového Záko-
na, ale zejména pomůžete 
obrátit pozornost svého okolí 
ke Knize knih. 

Zúčastnit se může každý od 
věku 16 let. 

Více informací a podrobné pro-
pozice obdržíte na adrese: 
MSZB, V Průčelí 1 6 5 5 / 8 , 1 4 9 
00 Praha 4 
tel./fax.: 0 2 / 2 2 5 1 5 6 6 3 e-
mail: sedlacek@alphanet.cz 
www.blblenet.cz 

Ministrantské dny 
Setkání ministrantů se uskuteční d n e 

1.6. 2002 v Litoměřicích a 8.6. 2002 v Li-
bercí-Ruprechticích. Podrobnější informace 
můžete získat přímo u Štěpána Pospíšila (tel.: 
0 7 7 7 / 3 3 23 43) 

o 
o 

S radostí Vám oznamujeme, 
že v sobotu 29. června 2002 v 10 hodin 
přijmeme v litoměřické katedrále 
svatého Štěpána a svaté Zdislavy 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 
z rukou litoměřického biskupa mons. Josefa Koukla 

Budoucí novokněží 
Vít Audy 
Alois Heger 
Petr Fadrhons 
Martin Davídek 
Radek Jurnečka 
Miroslav Dvouletý 

oooooooo 

Pořad bohoslužeb 
v poutním kostele 
Panny Marie 
U Obrázku v Liberci 
9. 6. v 16.00: Mše sv. za kardinála Josefa Berana 
Celebruje Mons. Jaroslav Škarvada - světicí biskup pražský 

28. 7. v 16.00: posvícení - 95 let od vysvěcení 
Celebruje pět novokněží litoměřické diecéze, 
po mši udílení novokněžského požehnání 

11.8. v 16.00: mše sv. ke cti Panny Marie 
Celebruje kanovník P. Anton Otte 

8. 9. v 16.00: hlavní pouť 
Celebruje kanovník P. Alexej Baláž, káže P. Kornel Baláž 

13.10. v 16.00: mše sv. ke cti Panny Marie 
Celebruje Mons. Karel Simandl 

za farnost-arciděkanství Liberec Michal Olekšák 

mailto:sedlacek@alphanet.cz
http://www.blblenet.cz
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Ekumenický 
den smíření 

Sobota 29.6.2002 
v kostele v Držkově 
9.00 - 9.45 mše svatá 
(přivítání přítomných za dům sv. Petra 
a Pavla) 
10.00 - 11.00 modlitby za hudební-
ho doprovodu sboru Dobrá zpráva 
1 1 . 0 0 - P.Jaroslav Borucki pro-
mluví o poslání řádu misionářů Saletinů 
11.30 - 12.30 modlitby dětí za dopro-
vodu chválící skupiny z farnosti Studenec 
12.30 - 14.30 občerstvení 
14.30 - 15.30 koncert sboru CASD. 
15.30 - 17.00 Služba a rozeslání (pro-
mluvy, svědectví, modlitby). Hudební do-
provod sbor Dobrá zpráva a chválící sku-
pina ze Studence. 
Zazní svědectví o misijní práci ve vězení, 
v azylovém domě a mezi Rómy. 

Pokračování bude na faře při přátel-
ském sdílení, opékání a rožnění přinese-
ných laskomin. Pro děti jsou připraveny 
hry a soutěže. 

Všichni jste srdečně zváni. 
-red-

Mcelská pouť 
Jménem Farního úřadu ve Mcelích zve-

me všechny příznivce Panny Marie na pouť 
do Mcel. 

Poutní mše svatá se koná v so-
botu dne 6. července 2002 v 10 
hodin ve farním kostele sv. Vác-
lava. Po mši svaté následuje 
mariánské večeřadlo. 

Jako každoročně se dostaneme do Mcel 
tak, že veřejnou dopravou přijedeme 
z různých směrů do Nymburka, a odtud po 
dojezdu vlakových spojů okolo 8.30 odje-
deme autobusem od hlavního nádraží 
v Nymburku do Mcel. Zpět obdobně tak, 
abychom k odjezdu domů použili vlaková 
spojení z Nymburka okolo druhé hodiny 
odpolední. 

JUDr. Viola Šlejchová, Litoměřice 

Cha řitní pouť 
v Jablonném 
v Podještědí 

Diecézní charita Litoměřice 
srdečně zve všechny pracovníky Chari-

ty, klienty, dárce, příznivce i širokou veřej-
nost na diecézní charitní pouť dne 8. červ-
na 2002 od 11.00 hodin. Zahájení v Bazilice 
sv. Vavřince a sv. Zdislavy. 

Program: 
mše svatá, přednáška P. M. Fialy na téma 

spiritualita v Charitě, vystoupení dětí 
z charitních zařízení, návštěva studánky sv. 
Zdislavy a prohlídka Lemberka. -ch-

Dětská pouť ke 
„královně hor" 

Kdy? V sobotu 25. května 2002 
Kde? Na poutním místě v Božkově 
Co? 

Mše svatá v 10.00 hod., při které bude 
zpívat Dětský sbor ze Studence. Po mši 
svaté bude následovat opékání uzenek, 
soutěže a odměny. Letošní soutěže bu-
dou pod heslem „Maria je naše Matka." 
Otázky - o Panně Marii - budou čerpat 
z evangelii. Dále předpokládáme všeo-
becné znalosti (desatero přikázání apod.). 
Uzenky a svačinu si, prosíme, vezměte 
s sebou. Předpokládané zakončení bude 
okolo 15.00 hod. 

Na vaši účast se těší 
Misionáři Matky Boží z La Salette 
51213 Bozkov 37; Tel: 0431-68215 

X. dny Josefa Zvěřiny 
se budou konat 

31. května až 2. června 2002 
v pastoračním středisku svatého 

Vojtěcha v Praze Dejvic ích 
Při letošních výročních dnech chceme 

nabídnout téma Křesťané v občanské 
společnosti se zaměřením především na 
působení církve ve veřejném prostoru, na 
priority a podobu její služby v soudobé 
společnosti a otázky integrace do EU. Po-
zváni jsou významní církevní představite-
lé, teologové, sociologové a další odbor-
níci. Rozsáhlý prostor bude již tradičně 
věnován diskusi v pracovních skupinách. 

Přihlášky posílejte na adresu: 
Česká křesťanská akademie -
Vyšehradská 4 9 , 1 2 8 00 Praha 2 
Účastnický poplatek je 150 Kč 
Bližší informace na tel. čísle: 
0 2 / 2 4 9 1 7 2 1 0 
E-mail: cka.havlinova@omadeg.cz 

5 Mladoboleslavská řím-
skokato l ická farnost 
dává na vědomí 

plánované zájezdy na 
různá poutní místa 
na rok 2002: 
Jablonné v Podještědí 

Ke studánce sv. Zdislavy a na Lemberk 
- Sobota 25. května2002. Slavnost 750 let 
od smrti sv. Zdislavy se koná v Bazilice sv. 
Vavřince a Zdislavy. 

Přihlásit se lze u paní Ludmily Knesplo-
vé spolu se složením jízdného, které je při 
25 lidech 150 Kč na osobu. 

Odjezd z Komenského náměstí v 7 ho-
din - návrat na Komenského nám. v 17.30. 

Litoměřice - katedrála: 
Kněžské svěcení 

Přihlásit se lze rovněž u paní Ludmily 
Knesplové nejpozději do 31. května se slo-
žením jízdného, které je při 25 lidech 170 Kč 
na osobu. Odjíždíme 29. června z Komen-
ského náměstí v 7.30. 

-kn-

mailto:cka.havlinova@omadeg.cz
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M̂J Sobotecká farnost - evangelizace a pastorace charitou 

Pro měsíc květen jsem připravil roz-
hovor se ženou, která ve farnosti 
spolu s týmem dobrovolných po-
mocnic (které byly mimochodem 
v době natáčení přítomné) vede 
místní farní charitu a dům s pečo-
vatelskou službou v Libošovicích. 

V příjemné atmosféře fary jsem se ze-
ptal paní Libuše Kollové, ředitelky cha-
rity a penzionu pro seniory Libošovice: 

Co byste nám, paní ředitelko, řekla o historii 
vaší činnosti: 

Historie naší Charity sahá devět let do minu-
losti. Začali j sme sloužit místním lidem. 
A nejedná se jen o práci místní charity ve městě 
Sobotka, ale především se nám podařilo zřídit 
nedaleký penzion - dům s pečovatelskou služ-
b o u - v Libošovicích. Našimi klienty jsou v tom-
to penzionu místní staří iidé. Zpočátku to bylo 
místních jedenáct babiček, ale dnes se naše služ-
ba díky Bohu rozrůstá dál. Duchovně zde nás 
i naše klienty doprovází a všemožně podporuje 
místní kněz, pan děkan Zdeněk Maryška. 

Chápe občanská společnost tuto vaší aktivi-
tu také jako duchovní službu, nebo jen jako 
službu sociální? Zeptám se přesněji: Jsou 
zde z řad obyvatel vašeho penzionu nebo 
místních lidí nějaká obrácení - konverze -
k Pánu Bohu? 

Přímá konverze z nevěřícího na věřícího zde 
ještě asi nebyla. Máme však zkušenosti s mno-
hými životními obráceními. Generace našich kli-
entů v penzionu ještě vyrůstala z věřících rodin, 
a tak se mnohdy na konci života k Pánu Bohu 
vracejí. Přiznávají se, že kdysi chodili na nábo-
ženství, a i když celý život k tomu pak nepřišli, 

Paní Libuše Kollová, ředitelka charitního Domu 
s pečovatelskou službou v Libošovicích • P. Zde-
něk Maryška je duchovním otcem projektů so-
botecké charity • Dům s pečovatelskou službou 
v Libošovicích • Jedna z obyvatelek DPS 

dnes se díky této nabídnuté službě znovu vracejí 
a dávají si celý život s Pánem Bohem do pořádku. 

Je tento dům s pečovatelskou službou záro-
veň hospicem? Je domem, kde lidé přede-
vším dožívají a mají možnost připravit se 
na věčnost? 

Ano, v současné době je tam již plná péče 
0 klienty - pacienty. Není to sice typické hospi-
cové zařízení, abychom mu mohli dát tento ná-
zev, ale s tímto účelem jsme penzion již od začát-
ku budovali. Dnes sem lidé přicházejí, aby vyu-
žili možnosti zde dožít. 

Obdivuhodná aktivita na tak malou vesnič-
ku! Nabízí se sama otázka, jak tento dům 
plný placeného personálu a nákladného za-
řízení i provozu financujete a udržujete 
vchodu? 

Financováni jsme od počátku státní dotací. 
To je základ našeho příjmu. Protože konáme služ-
bu veřejnosti, platí nás částečně stát. Dalšími 
zdroji jsou dary, nadace nebo zahraniční i místní 
dárci. Obyvatelé domu se musí spolupodílet na 
financování ze svého důchodu. Naše zařízení je 
opravdu nákladné. 

Kolik personálu má tento dům s pečovatel-
skou službou? 

Ten dům má devět zdravotních sester a pečo-
vatelek. Podobně jako obyvatelé penzionu, tak 
1 tito zaměstnanci jsou jak z věřícího, tak z nevě-
řícího prostředí, a proto je i pro ně tato činnost 
jistým doškolováním v oblasti poznání, že soci-
ální práce není jen zaměstnání, ale především 
poslání, ve kterém je třeba být vyzbrojen nejen 

lékařskými znalostmi, ale i mo-
rálkou a láskou k lidem, kterým 
slouží. 

V současné době zavádíme 
vlastní stravovací systém -
budou tu tři kuchaři, čímž cel-
kový počet personálu i s civil-
ní službou dosáhne čísla pat-
náct. A samozřejmě mezi nás 
patří místní kněz P. Zdeněk Ma-
ryška, protože on je naše du-
chovní zázemí a patří do týmu. 

Dům s pečovatelskou službou 
však není jedinou aktivitou 
vaší famí charity. Máme zde 
u tohoto stolu sedm aktivních 
členů (členek!), které jsem 
ještě před chvílí viděl v příze-
mí pracovat. Moje otázka 
tedy zní: Jak konkrétně na 
místní faře vypadá vaše cha-
ritní služba? 

Naše činnost zde v tomto 
penzionuje doplňována hlav-
ně prací ve farním šatníku, a 
to především díky týmu dob-
rovolníků, který je pro naši 
práci stejně důležitý a nepo-
stradatelný jako profesionál-
ní zaměstnanci penzionu. 
Z tohoto šatníku pak spolu-
f i n a n c u j e m e l ibošov ický 
penzion. Prodejem obnoše-
ných oděvů sdružujeme lidi 
z naší farnosti i lidi různých 
vyznání a životních směrů, a 
tak přirozeně vytváříme tako-
vou farní rodinu. Zpravidla 
zde pracujeme tři odpoledne 
v týdnu. Máme dobré kon-
takty s Diakonií v Úpici a oni 
díky naší pomoci pomáhají 
dalším potřebným. V tom je 
smysl našeho díla. To pak při-
náší požehnání nám i těm po-
třebným, kteří sem přicházejí, 
především sociálně slabším 
rodinám i bezdomovcům, kte-
ří sem nahodile přicházejí. 
Soustavnou pečovatelskou 
službu „po domech" zde ješ-
tě nemáme, ale plánujeme ji. 

Jak získáváte tolik kvalitní-
ho materiálu do vašeho šat-
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niku? To jistě neni běžný způ-
sob! 

Máme dlouholeté partnerství 
s německým městem Essen, kde 
se mám podařilo získat kontakt 
přes diecézni charitu a ti nám 
dodávají materiál - především 
oblečení, ale i nábytek a věci 
potřebné pro seniory v našem 
penzionu apod. Několikrát zde 
již zástupci z Essenu byli, 
shlédli toto naše dílo a jsou 
vděční, že tyto poskytnuté pro-
středky jsou u nás správně 
využity pro potřebu místních 
lidí. Nejenom že nám všechny 
tyto věci darují, ale mnohdy 
i zaplatí dopravu z Německa. 

Ano, jeden Dům se systema-
tickou péči v Libošovicich vás 
jistě dostatečně zaměstnává. 
Ale přesto je zde ještě jed-
na vaše nevšední aktivita! 
Seznamte nás s ní... 

Prostřednictvím oblastní cha-
rity máme zřízenumateřskou škol-
ku v Sobotce. O tom jistě ráda 
pohovoří paní MVDr. Marie Ko-
šelková, členka místní charity, 
která je také mezí námi: 

Zeptáme se tedy paní dok-
torky: 

Jelikož je ze zákona možné 
zřídit na přání rodičů křesťan-
skou třídu mateřské školy, po-
dařilo se na základě aktivit na-
šeho pana děkana Maryšky a 
paní ředitelky charity Kollové 
takovouto třídu otevřít. Já jsem 
v té době byla v městském za-
stupitelstvu, a tak jsme se to 
pokusili přednést jako návrh. 
V zastupitelstvu však proti 
tomu vznikl neuvěřitelný odpor, 
způsobený jistě velkými před-
sudky vůči církvi z minulosti. 
Bylo nutné zajet za ředitelkou 
školského úřadu v Jičíně, a 
teprve po zásahu školského 
úřadu se křesťanskou třídu po-
dařilo prosadit. 

A jak je to nyní po letech? 
Ráda bych k tomu dodala -

hovoří paní Libuše Kollová -
že dnes je to pravý opak: na-
prosté pochopení a vstřícnost 

ze strany obce. I když jsou v křesťanské třídě 
jistě i děti z nevěřících rodin, rodiče do této tří-
dy své děti přihlašují rádi a třída je stále kapa-
citně zaplněná. Děti pak navštěvují naše senio-
ry v domě v Libošovicich a dělají pro ně třeba 
vánoční pásma... Zkrátka - prvotní problémy 
jsou již dávno za námi a naše práce, Bohu díky, 
přináší výsledky. Snad se nám podařilo díky 
této práci zlomit řadu předsudků na nenávisti 
vůči církvi. 

Do křesťanské třídy - dodává paní Marie Ko-
šelková - se prakticky dnes není možné dostat, 
protože je permanentně přeplněná. Je to dáno 
také tím, že tam učí výborná věřící paní učitelka, 
paní Vlasta Jenčková, která má ohromné schop-
nosti pro práci s dětmi. I vztahy s místní školou 
jsou výborné. 

Jak se liší formace děta' v křesťanské třídě 
mateřské školy oproti těm ostatním třem „svět-
ským" třídám, které jsou ve stejné budově? 

Vlastně ničím podstatným. Je tam rozšířená 
„výuka" o základní prvky křesťanské nauky, 
podávané formou zábavnou pro předškolní děti, 
právě díky vynikajícím schopnostem již zmíněné 
paní učitelky. Poslední školská inspekce nám dala 
velmi hezké hodnocení této třídy, ve kterém stá-
lo, že „ačkoliv se zde musí dodržovat všechny 
předpisy předepsané zákonem pro výchovu 
v mateřských školách, je v této křesťanské třídě 
vidět, že se zde vlivem těchto křesťanských hod-
not vytváří z dětí více samostatné osobnosti 
s rozšířeným pohledem na život." 

Zeptám se ještě zde přítomného pana děka-
na Maiyšky, jak se odráží tato práce charity 
na životě vlastní farnosti a pastorace? 

Po desetiletích, kdy se lidé faře vyhýbali, se 
sem dnes díky charitě dostávají bez nadsázky 
stovky lidí. Jsem rád, že jsme se před lety roz-
hodli zaměřit naší aktivitu tímto směrem. Řekli 
jsme si: „Libošovická fara nebude patřit rekrean-
tům, ale našim potřebným starým lidem, kterých 
je zde nejvíce". 1 místní sobotecká fara je díky 
charitě přirozeně otevřená. 

Co byste jako ředitelka dnes již rozvinuté cha-
rity poradila těm právě začínajícím? 

Na jedné straně je třeba nenechat se odradit 
těžkými začátky ana druhé straně je důležité již 
od začátku hledat spolehlivé spolupracovníky, 
protože jakoukoliv sociální práci nezvládne člo-
věk systematicky sám. Na prvním místě je samo-
zřejmě víra a ochota nasadit pro tuto práci všech-
no. Nejpotřebnější je asi odvaha. 

Jaké máte perspektivy do budoucností na této 
faře a charitě v ní? 

Plány jsou jistě veliké. Především ale chceme 
když ne rozšířit, tak alespoň ekonomicky udržet 
náš již fungující charitní dům v Libošovicich a 

shánět nějaké naše mladší nástupce, kteří bu-
dou v této linii pokračovat. Letos je vlastně prv-
ní rok, kdy v naší práci pociťujeme určité finanč-
ní problémy, protože dotace od státu se pro tuto 
činnost postupně zmenšují. Hledáme tedy ved-
lejší zdroje a navazujeme kontakty s nově vzni-
kajícím krajem. Budoucnost ale jistě nebude rů-
žová. 

Poprosím tedy otce děkana o duchovní slo-
vo na závěr tohoto rozhovoru: 

Je jistě mnoho činností, které se dají ve far-
nostech rozvíjet, ale charitní práce je potřebná 
všude. I kdyby církev byla natolik zničena, že by 
nemohla plně realizovat svojí hlavní činnost (hlá-
sat evangelium slovem), tak tato charitní služba 
lásky bude účinná všude a vždycky. 

Děkuji za rozhovor 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 



Z CENTER 10 
Diecézní centrum pro mládež 
2. celostátní fórum mládeže 
Ve dnech 18 - 21. dubna 2002 se ve Žďáře nad Sázavou sešli na základě 
pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, 
řeholí a občanských sdružení spolu se svými biskupy. Společně se modlili 
a vzájemně diskutovali. 
Fórum je součástí 3. celostátního setkání mládeže, které se usku-
teční v tomto městě v srpnu letošního roku. 

Podněty z Z celostátního fora mládeže jsou 
určeny mladým lidem, biskupům, kněžím, 
plenárnímu sněmu a médiím: 

Děkujeme Svatému otci za jeho doku-
menty a listy, které jsou pro nás inspirací a 
vybízejí nás ke konkrétním skutkům v kaž-
dodenním životě. 

Biskupům děkujeme za jejich slova, za to, 
že nám naslouchali a že nám věnují pozor-
nost, i za důvěru, se kterou se k nám obracejí. 

Děkujeme za to, že jsme se mohli setkat, 
pozdělit se o své zkušenosti a poznat pes-
trost církve. Díky této příležitosti jsme se 
učili vzájemné komunikaci a zakusili jsme 
církev jako domov a školu společenství. 

Chceme 
O dobře žít evangelium v běžném životě, 

O dozrávat v osobním kontaktu s Bohem 
a nábožensky se vzdělávat a formovat 
svůj život podle Božího slova; Uvědo-
mujeme si nutnost modlitby jako místa 
setkání s Bohem. 

O odpovědně hledat vlastní životní povo-
lání a poctivě se na ně připravovat 

O otevřít svá společenství a dát svůj čas 
pro druhé; nestydět se za svou víru 

O aktivně a zodpovědně se zapojit do ži-
vota farnosti i nadfarnostních iniciativ 
a podporovat kněze 

O hledat nové způsoby evangelizace 
O angažovat se v médiích a vnášet do nich 

křesťanské hodnoty (využívat regionál-
ní redakce, psát a reagovat na předklá-
dané informace) 

O učit se komunikaci pro spolupráci v círk-
vi a pro prohloubení osobních vztahů a 
vzájemného porozumění 

O vyzařovat radost, protože je tím prvním, 
co je na nás vidět 

O vyjít ze své uzavřenosti, pasivity a brát 
na sebe zodpovědnost 

Žádáme 
• osobnější kontakty s kněžími, aby nás 

taktně doprovázeli a usměrňovali 
• kvalitní duchovní vedení 
• aby nám kněží více vysvětlovali liturgii 

a Bibli 
• aby s námi kněží hovořili o věcech, 

které nás zajímají 
• kvalitní přípravu na manželství 
• větší komunikaci a spolupráci v církvi, 

ochotu ke změnám, větší otevřenost a 
překonávání povrchnosti v církvi 

• od celého společenství církve, zvláště 
od kněží, řeholí a hnutí, aby se více vě-
novali mládeži 

• kvalitní křesťanský časopis pro ,,-nác-
tileté" 

• abychom v církvi nalezli domov, přijetí, 
osobní vztahy a porozumění; hledáme 
v ní kvalitní a dobře fungující společen-
ství jako místo duchovního růstu, po-
vzbuzení, svědectví a utvrzení ve víře. 

• aby nám byla sdělována pravda, i když 
je náročná 

% delegáti 2. celostátního fora mládeže 
ve Žďáru nad Sázavou 21. 4. 2002 

Katechetické 
centrum 

Setkání katechetů 
a pastoračních 
asistentů v Hejnicích 

Ve dnech 21.-23. 6. jste všichni sr-
dečně zváni na setkání katechetů a pas-
toračních asistentů do Hejnic. Smys-
lem setkání bude prožít dny modlitby, 
odpočinku a vzájemné výměny darů, při 
kterém nás nebude tlačit čas. 

Cena setkání díky pochopení ředite-
le Mezinárodního centra duchovní ob-
novy P. Dr. Ing. Miloše Rabana je 300 
Kč. Program setkání bude upřesněn. 
Zájemci nechť se přihlašují u P. Miro-
slava Šimáčka (tel.: 0416/73 14 48; e-mail: 
mirlit@quick.cz). 

Exercicie pro katechety 
15. - 19.7.2002 
na Svaté Hoře u Příbrami 

Vede P. Dr. Jaroslav Brož. Přihlášky zasí-
lejte na adresu: Svatá Hora 591,261 80 Pří-
bram II. 

18.- 21.8.2002 v Duchovním centru 
sv. Františka z Pauly na Vranově u Bma 

Vede P. František Blaha, SDB. Pořádá KC 
Brno, které také přijímá přihlášky, a to na 
adrese: Biskupství brněnské, Katechetic-
ké centrum, Petrov 8,601 43 Brno; tel.: 05/ 
43 23 50 30, kl. 227. Přihlášky jsou přijímá-
ny do 31.5.2002. 

29.7. - 2 .8.2002 na Velehradě -
Stojanově 

Vede P. Rudolf Smahel, SDB. Pořádá 
ADKC Olomouc. Přihlášky posílejte na 
adresu: Poutní a exerciční dům Stojanov, 
687 06 Velehrad 62, tel.: 0632/5714 20 a 57 
15 31,e-mail: velehrad@stojanov.cz. 

Pastorační centrum 
Dvoudenní setkání kněží 
do deseti let od vysvěcení 
ve dnech 10.-11. 6. 2002 v Hejnicích 

Smyslem setkání je prožít chvíle modlit-
by, vzdělávání a kněžského společenství 
v krásném prostředí poutního Mariánské-
ho místa v překrásné přírodě Jizerských 
hor. Setkání bude uspořádáno tak, aby zde 
byly také chvíle odpočinku, přátelského 
sdílení a společného hledání cest pastora-
ce a evangelizace v naší diecézi. 

Je možno přijet již 9. června večer (nedě-
le). Celková cena pobytu včetně neděle 
9. června večer je 500 Kč. Pracujeme na 
tom, abychom mohli alespoň do jisté míry 
zaplatit účastníkům cestovné, samozřejmě 
diferencovaně, podle vzdálenosti jejich 
bydliště. 

Prosíme, hlaste se co nejdříve. 
Děkujeme. 

mailto:mirlit@quick.cz
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I PRÁVY Z DIECÉZE 

Jarní prázdniny 
v Bítově 

I děti v okrese Teplice se dočkaly jarních 
prázdnin a Fa-Tym (Farní tým) Jeníkov při-
šel za dětmi s nabídkou křesťanského tábo-
ra. Přihlásilo se celkem 11 dětí z Jeníkova, 
Hrobu, Duchcova a Háje u Duchcova - čtyři 
chlapci a sedm děvčat ve věku od 6 do 15 
let. Dějištěm tábora se stala překrásná kraji-
na Znojemska. Jako základna sloužila tábo-
ru fara v Novém Bítově. 

Dětem, které se tábora zúčastnily, sice 
nebylo dáno, aby se narodily a žily v křes-
ťanských rodinách, ale bylo jim dáno 177 
hodin křesťanského tábora, v nichž proži-
ly jak společnou účast na čtyřech boho-
službách, tak i společné ranní a večerní 
modlitby i modlitby před a po jídle. Vedle 
toho se také děti učily týmové práci, vzá-
jemné komunikaci a kreativitě. Družstva 
soutěžila v etapové hře s křesťanskou té-
matikou. Během celého tábora se obě sku-
piny blížily k pomyslnému vrcholu hory, 
na kterém „čekal Bůh". Nikdo však vrcho-
lu nedosáhl. Ale jsou to ještě děti a mají 
ještě kus cesty před sebou. A až se na ten 
skutečný vrchol dostanou, bude z nich mít 
Bůh jistě velikou radost a snad odmění i 
ty, kteří těmto dětem pomáhali. 

Michal Mužička 

asi 300 osob, a tak se lze těšit na další se-
tkání na podzim s tématy česko-německé 
vztahy a sociální list českých katolických 
a evangelických biskupů Pokoj a dobro i 
s těmi, kterým povinnost nedovolily zú-
častnit se této inspirující akce. 

Josef Hurt 

Dvoudenní setkání 
pastoračních asistentů, 
katechetů a aktivních 
členů farností 
ve dnech 22. - 23. 6. 2002 v Mezinárod-
ním centru duchovní obnovy v Hejnicích 
(možnost příjezdu bude už v pátek 21. 6. 
2002 večer) 

Srdečně všechny zveme a těšíme se na 
setkání na tomto významném mariánském 
poutním místě, abychom shromážděni ko-
lem našeho Pána a podpořeni přímluvou 
Panny Marie načerpali nové síly pro svou 
službu. 

Prosíme o zaslání přihlášek na DPC, 
Dómskénám. 10,412 88 Litoměřice nebo 
e-mail: pastoracni.ltm@quick.cz (přihláš-
ky zasílejte do 15.6. 2002!) 

Připomínáme, že díky pochopení P. Dr. 
Ing. Miloše Rabana, ředitele Mezinárodní-
ho centra duchovní obnovy v Hejnicích je 
cena 300 Kč! 

Málo nebo 
hodně? 

Než v pondělí 29.4. začala přednáška 
prof Tomáše Halíka na téma Náboženství 
věcí soukromou či veřejnou, kladla si řada 
lidí otázku, kolik asi přijde lidí. Most je 
městem, které je podle výsledků sčítání 
nejatestičtějším městem v republice a asi 
na světě. Má řadu dalších smutných pr-
venství, jako je největší nezaměstnanost, 
nízká vzdělanost atd. Přednáška profesora 
Tomáše Halíka byla první přednáškou míst-
ní skupiny České křesťanské akademie 
v Mostě a zároveň její slavnostní promo-
cí. Jak se ukázalo, přišlo asi 150 lidí, což 
realisticky viděno je na naše misijní a kul-
turní podmínky docela hodně. Sál by pojal 

V pondělí 29.dubna přivítali studenti a učitelé teplického gymnázia na besedě 
P. Prof. Tomáše Halíka, který celé dvě hodiny odpovídal na otázky týkající se 
víry a náboženství, vztahu víry a vědeckého poznání, násilí v současném 

světě a mnohé další položené z publika.To, že beseda se setkala se značným zájmem 
mladých, bylo vidět na zcela zaplněné aule školy. 

Vikariátní konference v Marienthalu 
Jak jsem již v minulém čísle předeslal, 

kněží a jáhni libereckého spolu s kněžími 
vikariátu Bogatynia na polské a vikariátu 
Zittau na německé straně prožili spolu kněž-
skou konferenci v překrásné duchovní oáze 
Marienthal severně od Žitavy. 

Vikariátní konference začala v podvečer 
5. května promítáním diapozitivů německé 
strany Lužických hor. Večer pak pokračo-
val u zapáleného krbu. 

Pro mládež: Jak se stát 
v životě užitečným aneb 
hledám své povolání... 
7.-14. 7. 2002 v Děsné 

Týden na faře v Děsné v Jizerských ho-
rách pro všechny mladé, kteří hledají sami 
sebe, své místo v životě... 

Děsná v Jizerských horách je fara při In-
terdiecézním centru života mládeže Křižo-
vatka v Příchovicích. 

Mládež ať posílá přihlášky do konce 
června na adresu: DPC, Dómské nám. 9, 
412 88 Litoměřice, nebo e-mail: pastorac-
ni.ltm@quick.cz 

P. Miroslav Šimáček 
biskupský vikář pro pastoraci 

Ranní mše svatá byla milým duchovním 
zážitkem. Latinské zpěvy a liturgii pak vy-
střídala trojjazyčná konference, kde jsme se 
vzájemně seznamovali se situací pastorace 
snoubenců a manželů v našich vikariátech. 
Perfektně technicky zvládnutý překlad a 
přesná moderace zajistila, že diskuse na toto 
téma byla smysluplná a obohacující. 

Za necelou hodinu po skončení jsme již 
téměř všichni byli ve svých farnostech. 
Ano, jen patnáct km od Žitavy je možno 
být daleko za hranicemi všedních dnů... 

Všem vřele doporučuji návštěvu tohoto 
místa, které ani zdaleka nepůsobí jako cizi-
na, protože nebýt tragických zvratů histo-
rie po třicetileté válce, byli bychom s Luži-
čany dodnes jednou vlastí. 

P. Michal Podzimek 

mailto:pastoracni.ltm@quick.cz
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PRAVÝ Z DIECEZE 

Zasedání ČBK v Hejnicích 
Hejnice a Frýdlant prožily 15. a 16. dubna nevšední událost Do 
Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích se sjela již po-
druhé celá biskupská konference, aby zde probíhalo oficiální zasedá-
ní českých a moravských biskupů. 

Arcibiskup Graubner přivítal 
na zasedání nedávno vysvěce-
ného pražského světícího bis-
kupa Karla Herbsta, který zá-
roveň konferenci otevřel du-
chovním s lovem. Biskup 
Herbst se zde zamyslel nad vý-
znamem lidské pokory před 
Bohem, která je předpokladem 
věrohodnosti a pravdivosti 
vůči sobě, druhým i světu. 

Církev a politika 
Host zasedání apoštolský 

nuncius v České republice ar-
cibiskup Erwin Josef Ender in-
formoval biskupy o součas-
ném stavu jednání o přípravě 
mezinárodní smlouvy (konkor-
dátu) mezi ČR a Svatým stol-
cem. Poslední návrhy smlouvy 
jsou v současnosti studovány 
příslušnými místy na Minister-

stvu zahraničních věcí ČR a na Státním sekreta-
riátu ve Vatikánu. 

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, kte-
rý je v rámci ČBK odpovědný za otázky veřejné-
ho života, hovořil poté o postavení církve ve 
společnosti a o vztazích mezi katolickou církví a 
státem u nás. 

V této souvislosti se diskutovalo o sporu mezi 
ČBK a Konferenci vyšších řeholních představe-
ných na jedné straně a M inisterstvem kultury ČR 
na straně druhé ve věci zrušení Náboženské mati-
ce (NM) pouhým rozhodnutím ministra. Při jed-
nání předsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera 
a kardinála Miloslava Vlka s ministrem kultury 
Pavlem Dostálem 19.2. t.r. nedošlo k dohodě. Toto 
a související rozhodnutí ministra byla v březnu a 
dubnu napadena ústavní stížností u Ústavního 
soudu, správní žalobou u Vrchního soudu v Pra-
ze a podnětem k přezkoumání postupu ministra 
kultury veřejnému ochránci práv. 

V únoru podali někteří senátoři podání Ústav-
nímu soudu rovněž ve věci některých paragrafů 
tzv. ..církevního zákona", který byl schválen Po-
slaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na sklon-

ku loňského roku. Ústavní 
soud v minulých dnech po-
žádal ČBK a Ekumenickou 
radu církví v ČR, aby se k věci 
vyjádřily. 

Biskupové se rovněž zabý-
vali současnými diskusemi 
o česko-německých a česko-
rakouských vztazích. Postoj 
katolické církve vyjadřuje ne-
dávno zveřejněné prohlášení 
Stálé rady ČBK „Česko-ně-
mecké sousedství se musí 

zdařit". Jako potřebný byl hodnocen papežův 
apel ze 7.4. k modlitbám za mír ve Svaté zemi, ke 
kterému se připojili rovněž biskupové českých a 
moravských diecézí. 

Blahopřání k 75. narozeninám zaslali biskupo-
vé prefektovi Kongregace pro nauku víry v Římě 
kardinálovi Josephu Ratzingerovi. 

Křesťané a demokracie 
Druhý den se biskupové podrobně zabývali 

výzvou k volbám, prostřednictvím níž se před-
stavitelé katolické církve chtějí obrátit na kato-
lické křesťany v ČR. „Slovo biskupů k volbám" 
bude čteno při katolických bohoslužbách v ne-
děli 9. června. Biskupové zde apelují na občan-
skou odpovědnost českých a moravských ka-
tolíků a jasně připomínají, že budoucnost naší 
země je i v našich rukou. 

Ministranti 
Dalším tématem zasedání byla péče církve 

o ministranty. V této souvislosti vyslovila ČBK 
podporu užší spolupráci ministrantského hnutí 
Pueri Domini a, časopisu pro ministranty Tarsi-
cius. Záměrem užší spolupráce je výchova ke 
správné volbě životního povolání, konkrétně 
také k volbě kněžského povolání. 

Hnutí ministrantů „Pueri Domini", které bylo 
založeno v roce 1991, působí zejména na Mora-
vě. Časopis Tarsicius byl založen v roce 1997 ve 
farnosti Jablonec nad Nisou, která byla do le-
tošního roku i jeho vydavatelem. Po farnosti 
přebírá vydávání občanské sdružení Tarsicius. 
Časopis vychází jako dvouměsíčník a je rozšiřo-
ván ve všech českých a moravských diecézích. 

Další projednávaná témata jsou k dispozici 
na www.cirkev.cz. 

Ve večerních hodinách bylo 45. plenární zase-
dání ČBK zakončeno a biskupové odjeli společ-
ně do nedalekého Frýdlantu v Čechách, kde 
společně koncelebrovali mši svatou v kostela 
zcela zaplněném věřícími a duchovními Liberec-
ka. Hlavním celebrantem byl otec kardinál 
M. Vlk. Homílii přednesl plzeňský biskup Fran-
tišek Radkovský. Farnost Frýdlant v čele 
s místním farářem P. Oldřichem Kolářem připra-
vila biskupům velmi příjemnou atmosféru pro 
slavení mše svaté, což bylo panem kardinálem 
několikrát kladně ohodnoceno nejen na závěr 
mše, ale i na večerním setkání s kněžími liberec-
kého vikariátu v Hejnicích. 

podle zpráv CBK Michal Podzimek 

Zasedání České biskupské konference 
v Mezinárodním centru duchovní obnovy 
v Hejnicích • Světicí biskup pražský Karel 
Herbst • Při mši svaté v hejnické bazilice. 

http://www.cirkev.cz
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Diecézní katechetické setkání 
V sobotu 16. března proběhlo 

jarní setkání katechetů z naší diecéze. Za-
hájili jsme tradičně mší svatou v katedrále 
s Otcem biskupem. Po té, posilněni pokr-
mem nebeským, jsme se vydali posilnit 
pokrmem pozemským - kávou, a vyslech-
nout přednášku P. Pavla Procházky na téma 
Práce s rómskými dětmi. Dozvěděli jsme 
se, že práce s rómskými dětmi vlastně není 
práce (práce je zde pouze nešťastně zvole-
ný termín), ale s rómskými dětmi je nutné 
žít a mít je rád. Pak je ovšem nutné žít nejen 
s dětmi, ale s rómskými rodinami celkově. 
Pokud totiž rodiče dětí (které přicházejí na 
náboženství) vycítí, že se jim jejich děti 
vzdalují, začnou se o ně bát a budou kate-
chetu, či kněze podezírat, že je jim chce 

„ukrást". Tento poznatek je možné prav-
děpodobně zevšeobecnit na evangelizaci 
jakýchkoli nevěřících dětí. 

Hudební vystoupení sester Husáko-
vých, kterými byla přednáška proložena, 
lze bez nadsázky označit za koncert na pro-
fesionální úrovni. 

Po několika „nášupech" výtečného obě-
da nás čekalo pět skupinek s burzou nápa-
dů. S rómskými asistentkami jsme se učili 
zpívat a s Petrou Kelviclovou malovat ob-
rázky na sklo, s Hankou Muchovou jsme 
dramaticky hráli velikonoční zprávu a s Rad-
kem Jurnečkou psychohry pro starší děti. 
P. Stanislav Jonášek nás informoval o sou-
časných podmínkách letního táboření. 

Mgr. František Viktor in, Liblice 

Česká křesťanská akademie 
v Ústí nad Labem 

da, doc. PhDr. Jan Sokol CSc., doc. JUDr. Jiří 
R. Tretera OP, vícekrát RNDr. Jiří Grygar, 
PhDr. Jaroslav Macek a další. 

Většina přednášek stejně jako klubová 
setkání se nyní konají v prostorách fary Círk-
ve českobratrské evangelické v Dvořákově 
ulici. Pokud přednáší osobnost mediálně 
známá a je očekáván větší zájem veřejnos-
ti,koná se přednáška v domě Církve bratr-
ské V zahrádkách. Loňského roku v listopa-
du spolupořádala akademie Mezinábožen-
ský dialog na Velkém sále Domu kultury. 

Veřejnosti jsou přístupná i pravidelná 
klubová setkání, konaná vždy poslední 
středu v měsíci. Jejich program je rozmani-
tý: přednášky, seznamování se s historií a 
současností jednotlivých církví, biblická a 
teologická témata, ale i historie církevních 
staveb,církevní hudba apod. 

V loňském roce se akademie začala po-
dílet i na společenském životě křesťanů: 
byla pořadatelem koncertu souboru Mu-
sica Poetica, spolupořadatelem výstavy 
obrazů doc. Václava Daneše, letos spolu-
pořadatelem Ústeckého farního plesu a 
podílí se na přípravě vystoupení divadel-
ního spolku KŘÁP v Národním domě. 

Informace o jednotlivých akcích akade-
mie jsou pravidelně vyvěšovány na nástěn-
kách ve vestibulech kostelů a uveřejňová-
ny v Katolickém týdeníku, v Nových ústec-
kých přehledech i v časopise Setkávání. 

-red-

je občanské sdružení, jehož posláním je 
přispívat k rozvoji vědy, umění a vzdělání 
v České republice. Je nezávislým sdruže-
ním občanů, které je otevřeno křesťanům 
všech církví a všem, kteří cítí odpovědnost 
za uplatňování křesťanských kulturních a 
morálních hodnot ve společnosti,jak j e to 
definováno ve stanovách. Zde na severu 
působí místní skupiny ČKA v Duchcově, 
Kadani, Liberci, Mostě a Ústí n. L. 

Místní skupina ČKA v Ústí nad Labem 
byla ustavena již v prosinci 1997 a před-
náškovou činnost pro veřejnost zahájila 
1. dubna následujícího roku přednáškou 
prof.Tomáše Halíka „Kristus v myšlení 
20. století". Veřejnost měla možnost sezná-
mit se postupně s názory řady významných 
osobností. V Ústí n. L přednášeli např. 
P. Dr. František Jindřich Holeček, 
prof. RNDr. Petr VopěnkaDrSc.,olomoucko-
brněnský pravoslavný biskup Kryštof, 
doc. ThDr. Petr Chalupa, MUDr. PetrPřího-

PTP podevaté 
v Mostě 

8. května, kdy slavíme 57. výročí osvo-
bození našeho národa od fašismu, se 
v Mostě uskutečnilo již deváté setkání čle-
nů PTP, Konfederace politických vězňů a 
ostatních občanů pronásledovaných ko-
munistickým režimem. 

Setkání bylo zahájeno v děkanském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie eku-
menickou bohoslužbou za oběti komu-
nismu. Úvodní slovo pronesl P.Jan Beč-
vář a vřele přivítal účastníky bohoslužby, 
zvlášt vzácné hosty - předsedu KDU-
ČSL a poslance Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Cyrila Svobodu, poslan-
kyni Machatou a představitele PTP a Kon-
fedarace politických vězňů. 

Po biblickém čtení velmi působivě a 
majestátně vyznělo šest skladeb, které 
přednesl pěvecký sbor Vox Cantabilis 
pod vedením MUDr. S. Palkoskové. 

V kázání faráře a senátora Zdeňka Bár-
ty z Litoměřic jsme měli možnost si zno-
vu připomenout důsledky násilnosti a 
bezpráví v posledních 40 letech, zvláště 
komunistické zvůle, která dopadala bo-
lestně na členy tzv. Pomocných technic-
kých praporů (PTP). Ve své promluvě 
několikrát zdůraznil svobodu jako dar 
Boží, který byl v minulých desítkách let 
tak bolestně omezován a který je tak 
důležitý pro lidský život 

Po kázání pozdravil účastníky i před-
seda PTP Most-Louny pan Bareš, podě-
koval všem přítomným za jejich účast a 
pozval je k dalšímu programu, který po-
kračoval položením věnců k památníku 
obětem komunismu. 

Závěrem připomenul P. Bečvář konkrétní 
událost a průběh nespravedlivého odsou-
zení a popravy generála Heliodora Píky 
21. června 1949. Nakonec udělil slavnost-
ní požehnání. Bohoslužbu ukončila spo-
lečná píseň „Tebe Bože chválíme". 

Jaroslav Dykast 
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ZAJÍMAVÉ KNIHY 

ffl Přečtěte si... 
Zábrana, Jan: Celý život, Torst 2001,599 
Kč 

Již ve 3. vydání máme k disposici výbor 
z deníků básníka a překladatele Jana Zá-
brany z let 1948 až 1984. Autora jsem znal 
ještě z doby studií na humpoleckém gym-
náziu. Už tehdy byl znám svým hlubokým 
zájmem o ruskou a anglickou literaturu, 
k níž měl snadný přístup, protože jeho ma-
minka, která učila na měšťance, vypomá-
hala v městské knihovně. Honza Zábranu 
se rovněž zúčastňoval našich student-
ských setkání u pana profesora Tajovské-
ho, pozdějšího želivského opata. Kníhaje 
to obsáhlá, čítající přes tisíc stran a pomů-
že čtenářovi pochopit celou tu dobu od 
února 1948. 

Charpentier, Louis: Mystérium katedrá-
ly, Půdorys 1995,140 Kč 

Člověk zkoumá katedrálu a objevuje 
mystérium dávného vědění: záhadný náh-
lý vznik gotického umění. Autor zde vy-
slovuje odvážné teorie, které nás vedou 
ke stavitelům pyramid, k Šalomounovu 
chrámu, k řádu templářů, k mnichům cis-
terciákům... 

Lawrence, Hugh: Dějiny středověkého 
mnišství, CDK + Vyšehrad 2001,298 Kč 

Po více než tisíc let hrály významnou 
úlohu při vytváření západní společnosti 
kláštery a řády. Pro evropskou civilizaci se 
jejich přínos zdá být nevyčíslitelný a není 
zcela dosud plně doceněn. Z jejich středu 
vyšla četná řada vynikajících osobností. 
Autor této publikace zkoumá západní kláš-
terní tradice od jejich počátků ve čtvrtém 
století a soustřeďuje se na četné a různo-
rodé formy klášterního života, jež se rozvi-
nuly ve středověku. 

Vašica, Josef: Eseje a studie ze starší 
české literatury. Verbum + Tilia 2001, 
140 Kč 

Výbor z díla našeho největšího znalce 
českého literárního baroka obsahuje oddíl 

věnovaný našim staroslověnským literár-
ním památkám, zabývá se dále i vybranými 
díly vrcholného středověku a rovněž ob-
lastí vývoje staročeské biblistiky. Převáž-
ná část knihy je věnována českému literár-
nímu baroku. V dubnovém čísle Perspek-
tiv, příloze KT, najdete na 6. straně na tuto 
knihu rozsáhlou recenzi. 

Tresmontant, Claude: Dějiny vesmíru a 
smysl stvoření, Academia 2001,168 Kč 

Tato kníhaje souborem přednášek fran-
couzského křesťanského filozofa z let 1977 
až 1985. Autor není u nás neznám; není to 
dávno, co jsme zde upozorňovali na nové 
vydání jeho Úvodu do teologie. 

Augustin, sv.: Miluj a dělej, co chceš, 
Paulínky 2002,198 Kč 

Máme před sebou soubor textů vyňa-
tých z neobyčejně rozsáhlé tvorby sv. 
Augustina. Tato kniha nám chce zprostřed-
kovat rady a pravidla pro život směřující 
k Bohu, má v nás upevnit a rozhojnit onen 
nadpřirozený život, který nám dává žít 
z Boha a pro Boha. Kniha vychází k 775. 
výročí kostela sv. Tomáše v Praze na Malé 
Straně. 

Canopi, Anna Maria: Evangelium milo-
srdenství, Evangelium radosti. Evange-
lium nového života. Evangelium lásky, 
Paulínky 2001, po 42 Kč 

Čtyři útlé svazečky edice Slova života 
jsou věnovány meditacím nad slovy Pís-
ma. Autorka je abatyší benediktinského 
kláštera a je uznávanou autorkou v oblasti 
duchovní literatury, biblistiky a liturgie. 

Lozano, José Jiménez: Podobenství a 
nápověda rabiho Izáka ben Jehudy, L 
Marek, Brno 2001,120 Kč 

Jsou to vyprávění apokryfních biblic-
kých příběhů rabiho Izáka ben Jehuda, ro-
dáka z Portugalska, který žil ve Španělsku 
a jehož život ukončila násilná smrt v Kolíně 
nad Rýnem; svými souvěrci byl uka-
menován, jeho tělo bylo spáleno a 
popel rozmetán. 

Ermacora, Guerrino: Hlas kamenů, 
Karmel 2002,169 Kč 

Románový příběh z prostředí prv-
ních křesťanských poustevníků. 
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Croissant, Jo: Tělo, chrám krásy, 
Karmel 2002,169 Kč 

Psát o tělu je dnes v módě. Je to jen znám-
ka nepříjemného pocitu neklidu, či to snad 
svědčí o hledání smyslu? Autorka je man-
želkou zakladatele komunity Blahoslaven-
ství Efraima. V této komunitě se věnuje pří-
pravě a vedení cyklů zaměřených na tanec 
a modlitbu, a právě zkušenosti z této čin-
nosti stály u zrodu této knihy. 

Dopisy velkých osobností hříšníkům II., 
Karmel 2002,149 Kč 

Druhý svazek ze souboru velkých osob-
ností křesťanské tradice, které mohou slou-
žit jako povzbuzení a inspirace pro duchov-
ní život. 

Marný z Bludovic, Tomáš: A přece se 
točí..., Karmel 2002, 75 Kč 

Chcete-li se zasmát, přečtěte si tyto 
Murphyho zákony o církvi. 

Matka Tereza s Danou Němcovou, Kar-
mel 2002, 95 Kč 

Další svazek edice Autor - téma věno-
vaný Matce Tereze. 

Holzherr, Georg: Řehole Benediktova, 
Klášter Břevnov, 290 Kč 

Komentář k Řeholi sv. Benedikta 
s rozsáhlým poznámkovým aparátem. 

Při tisku dubnového čísla Zdi-
slavy došlo omylem k vypuště-
ní recenze knihy: 
Robbers, Gerhard aj.: Stát a církev 
v zemích EU, Academia 2002, 
která se zabývá postavením církví v zemích 
Evropské unie. Proto vám musela být asi 
záhadou poslední věta v upozornění na 
knihu doc. Tretery Stát a církve v ČR. 

Tímto se vám omlouváme. 
-mela-

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

Hoppe, Rudolf: List Jakubův, Kar-
mel 2001, 129 Kč 

Další, 15. svazek Malých stuttgart-
ských komentářů. 
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0 Pro muže je dobré být občas spolu 
H ledání něčeho specificky m užského, 
potřeba prožívání mužské spirituality 
mne přivedla na setkání skupiny mužů 
v Rybništi o víkendu 26.4. až 28. 4. 

Sešlo se nás asi dvacet mužů, převážně z naši 
diecéze. Ti z nás, kteří jsou ženatí, opustili své 
manželky, aby prožili tyto dny jako chlapi spolu. 

Zažili jsme zde atmosféru radosti, modlitby 
a duchovni otevřenosti zajímavým tématům 
i sobě navzájem. Například zpěv písní ze zpěv-
níku Hosana jsme doprovázeli nadšeným bub-
nováním, které nám umožnilo vžít se do svých 
pocitů. Je to skvělý způsob, jak mohou být 
muži vážně spolu a přitom nemluvit. V sobot-
ním odpoledni jsme si zkusili několik netradič-
ních aktivit, jako je točení lasa, střelba z luku, 
házení vrhacími noži na dřevěnou stěnu a prás-
kání bičem. 

Celý víkend laskavě a s citem moderoval Miloš 
Vyleťal z Moravy. Ten nám také vykládal zajímavá 
témata, která nám pomohla lépe poznat sami sebe 
- o přeměnách muže na jeho životní cestě a hlav-
ně o mužských archetypech. Archetypy jsou něco, 
co je hluboko v nás a co má být probuzeno. Jsou 
to jakési pravzory chování, které máme objevit, 
abychom poznali sami sebe a svou vlastní úlohu. 
Své povídání čerpal ze setkání s americkým fran-
tiškánem Richardem Rohrem na podzim minulého 
roku v Čechách. 

Archetypů je několik a nazývají se: král, mudrc, 
bojovník a milovník. Každý je máme v sobě různě 
rozvinuté či potlačené. Každý archetyp má své 
světlé, ale také stinné stránky. U zralého muže jsou 
všechny čtyři správně vyváženy. 

Setkání bylo pro mne hlubokým duchovním pro-
žitkem a řadím ho k takovým, které uvnitř mne něco 
na dlouhou dobu změní. 

Jan Beránek 

Milovník 

nás učí vnímat všechno s ote-
vřenou duší. Je spojen s tím, 
jak se cítí být milován Bohem. 
Uschopňuje nás k úsměvu, 
zpěvu, svobodnému a radost-
nému životu. Jeho stinná strán-
ka se projevuje tehdy, když 
tuto vlastnost chceme použí-
vat jen pro své požitky - pak 
vznikají závislosti a nevázanost 

Mudrc 
znamená mít rozvahu, umět 
se zastavit a zkoumat, co je 
Boží a co je špatné. Mudrc 
dává mužům něco z intuice 
vlastní ženám. Schopnost na-
jít řešení problémů jinak než 
kalkulativním myšlením. 

Bojovník 

v nás hájí hranice vlastního te-
ritoria, brání sebe, svou rodi-
nu, svou vlast Bojovník se pro-
jevuje i ve sportu. 

Chomutovské 
výročí 

Král 
je svorník všeho, všech ostatních atributů v nás. Králem se stává 
ten, kdo prožije jistotu, že je milován a že je osobností, ten, kdo 
má zdravé sebevědomí. Dobrý král sjednocuje, stává se přiroze-
nou autoritou pro druhé. Ostatní pojímá do své říše, která je tím 
větší, čím více různosti se do ní vejde. Největším králem byl 
Ježíš, který miloval i své nepřátele. 

Stinnou stránkou krále je tyran, který se bojí o svou moc. 
Příkladem je král Herodes, jenž se cítil být ohrožen dvouletým 
dítětem. 

Letošní Zelený čtvrtek byl 
pro Chomutov zvlášť důleži-
tý. Na 28. březen 2002 totiž 
připadlo 750. výročí první do-
chované zmínky o králov-
ském městě, stanovující pod-
mínky převodu tehdejší osa-
dy na křižovatce důležitých 
cest mezi starým a novým 
vlastníkem. Oslavy se sice 
konají po celý rok, avšak vě-
decká konference historiků 
byla uspořádána právě 28. 
března. 

Konfe rence samotná by 
z pohledu katolíka nebyla ni-
kterak zajímavá, kdyby s e j í 
neúčastnil chomutovský ro-
dák P. Holeček, paulán, dnes 
žijící v klášteře na Vranově 
u Brna. Bádáním v historic-
kých análech byla zjištěna ne-
všední úloha a především ne-
zpochybnitelný úspěch cho-
mutovských jezuitů v 17. a 18. 
století na misiích v Číně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že 
se Chomutov nemůže poch-
lubit žádnou takovou trans-
regionální působností, získal 
referát P. Holečka velký ob-
div i mezi nekatolickými po-
sluchači . Také z rozpočtu 
města budou uvolněny urči-
té finanční prostředky na po-
kračující práce v generálních 
archívech jezuitského řádu 
v Římě a na vytvoření sbor-
níku, v němž by byly výsled-
ky zveřejněny. 

P. Holeček využil své pří-
tomnosti v rodné farnosti a 
koncelebroval při velkopáteČ-
ních obřadech a především 
při slavné vigílii vzkříšení, 
čímž přispěl k důstojné litur-
gii těchto dní. 

Jan N. Šobáň 



16 Z - • 
A POZNANÍM 

IZÁK - praotec naděje a útěchy -I* p.jmvoieský. 
O Izákovi toho na rozdíl od Abraháma a 

Jakuba mnoho nevíme. Když pročítáme 
biblická vyprávění o jeho životě, zdá se 
nám, že je postavou jaksi vybledlou, ne-
výraznou, pasivní. Iniciativu a aktivitu 
vyvíjejí spíše osoby kolem něho nežli on 
sám. Je vyprošen a počat po dlouhodo-
bém trápení a toužebném očekávání ne-
plodné matky. Jeho nevlastní bratr Izma-
el si s ním svévolně a výsměšně pohrává. 
Jeho otec Abraham jej téměř krvavě obě-
tuje, aniž by mu podal vysvětleni a po-
kusil se jej na tento hrozný skutek při-
pravit Jeho manželka Rebeka se mu stá-
vá útěchou po smrti jeho matky Sáry, 
zároveň se však zdá, že je to ona, a ne 
Izák, která určuje budoucnost Izákových 

synů. Jakub, Izákův syn, obelhává spo-
lečně s matkou starého a unaveného Izá-
ka, zatímco jeho prvorozený Ezau, kterého 
si Izák oblíbil, se stává též podvedeným 

a zbaveným svého prvorozeneckého po-
žehnání proti otcově vůli. Jako by byl 
Izák jen hříčkou v rukou iniciativních a 
dravých příbuzných. I jeho stav ve stáří, 
který je obrazně vyjádřen „vyhaslýma 
očima" naznačuje jeho duchovní vyprah-
lost a neživotnost. Zdá se, že i vůči Hos-
podinu nemá živý a dynamický vztah. To, 
že se přiklání k synovi Ezauovi, který se 
pohybuje spíše v pohanském duchov-
ním prostředí, je toho dokladem. 

Když však čteme vyprávění o Izákovi 
pozorněji a pokusíme se vniknout do 
jeho vnitřního duševního života, může se 
stát právě on postavou velice zajímavou 
a oslovující. 

Dokončení příště 

Izák žehná Jákobovi, repro Jan Rosenauer 

Těžkosti s politikou A 
Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte 

Dokončení z minulého čísla: 

Když sněm vyložil, jaká je důstojnost lid-
ské osoby a jaký je osobní a společenský 
úkol, který je Člověk povolán splnit ve svě-
tě, obrací ve světle evangelia a lidské zkuše-
nosti pozornost všech (a tedy i nás) na ně-
které závažnější potřeby naší doby. V druhé 
části jsou jmenovány některé naléhavější 
problémy a zvlášť je zmiňováno manželství 
a rodina, lidská kultura, hospodářskospole-
čenský apolitický život a solidarita mezi ná-
rody a mír. 

Kapitola o životě politického společen-
ství nabízí mnoho zásad, které pomáhají po-
chopit oblast politiky. 

Nacházíme zde jasně řečeno, že církev pro-
vází chválou a uznáním dílo těch, kteří se ve 
službě lidem věnují dobru veřejné věci a be-
rou na sebe odpovědnost z toho plynoucí. 

Všichni křesťané si mají uvědomit svoje 
zvláštní povolání v politickém společenství; 
oni musí být zářným příkladem smyslu pro 
odpovědnost a službu obecnému blahu. 

Politické strany musí usilovat o to, co pod-
le jejich mínění je potřebné k obecnému bla-
hu; nikdy však není dovoleno dávat před-
nost vlastním zájmům před obecným blahem. 

Je velmi důležité, a to zvláště v pluralistic-
ké společnosti, aby byl správný názor na 
vztahy mezi státem a církví, aby se jasně roz-
lišovalo, co jednotliví nebo sdružení křesťa-

né, vedení svým křesťanským svědomím, 
dělají svým jménem jako občané a co spolu 
se svými duchovními pastýři dělají jménem 
církve. 

Kdybychom měli jenom tento dokument 
k ruce, měli bychom velmi jasný pohled na 
život křesťana v dnešním světě a možné ob-
lasti jeho angažování a také důvody k této 
angažovanosti. 

Za následujích 35 let bylo řečeno mnoho 
dalších slov, která rozvíjí postoj křesťana 
k této oblasti, ať již z úst současného pape-
že Jana Pavla II., či od jeho předchůdců. 

Pavel VI. zdůraznil, že politika je nároč-
ným způsobem prožívání křesťanského zá-
vazku služby druhým. Je jistě řada lidí, která 
se angažuje, pomáhá bližnímu a která na-
slouchá Bohu a jeho vůli. Je ale též řádka 
lidí, kteří podléhaj í pokušení nedostatku času 
a energie a lenosti duchovní i fyzické. 

V práci a v církvi 

Bylo by zajímavé prozkoumat, zda též 
o nás platí slova milánského kardinála Mar-
tiniho na přednášce v Praze: v Itálii nese ak-
tivní menšina línou většinu. 

Je to asi odvěké téma, proč se nám nedaří 
realizovat věci, které považujeme za správ-
né a důležité. Je v tom hřích, nedostatek mo-
tivace nebo něco jiného? 

Když v práci kladou stále větší požadav-

ky na člověka a zdá se, že je nemůže unést, 
dokáže člověk téměř nemožné. Často ze stra-
chu, aby nepřišel o práci. Když tedy srov-
náme, co vše musíme zvládnout a co vše se 
musíme naučit nově chápat v pracovním pro-
cesu a co děláme v životě křesťanském, tak 
je vidět velký rozdíl a je také vidět, kde jsou 
naše priority a kolik času jim dáváme. 

Nasazení v pracovním procesu a pro dob-
ro vlastní rodiny je pochopitelné a oprávně-
né, ale proč nám toto chybí v životě jednot-
livce i církve? 

Sv. Ignác tuto otázku jasně klade v Du-
chovních cvičeních tomu, kdo to myslí váž-
ně ve svém vztahu k Bohu a bližnímu. Tuto 
otázku si můžeme a máme klást i my, zvláště 
v tomto velikonočním období. Co učinil Je-
žíš Kristus pro mě a co já činím pro něj. Po-
kusme si odpovědět, jakým způsobem žije-
me podle Božího řádu, jak evangelium pře-
tváří náš život a prostředí, ve kterém žijeme, 
nebo zda naopak spíše naše prostředí pře-
tváří nás. 

Velikonoce nás vedly k obnově křtu i na-
šeho života. Během postního období jsme 
činili pokání a přijímali svátost smíření, která 
nás očišťuje a sjednocuje s Bohem. Mohli 
jsme promýšlet poselství Jana Pavla II. 
k letošnímu postu s hlavním motem: 

„Zadarmo jste dostali zadarmo dávejte." 
Kéž nás jeho slova provází i v reflexi o naší 

angažovanosti, o tom, kolik času dáváme 
svému bližnímu, jak hospodaříme s hřivna-
mi, které nám byly svěřeny, a jak se dokáže-
me angažovat. 

Jan Pavel II. k postnímu období 2002 


