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Připomeňme si svatozdislavskou pouť v Jablonném v Podještědí 
a návštěvu Christopha kardinála Schónborna 

Foto Jan Rosenauer 

Přál by sis dotýkat těch míst - kde Zdislava žila 
a voda z její studánky by zázrak učinila 

Z básně Anny Víškové z Mladé Boleslavi 

Červen 2002 
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AOSTŘENO NA POVOLÁNÍ 2 
^ ZASVĚCENÝ ŽIVOT 

Bohu?Službě lidem? Proč? Jak vypadá? 

Mladým křesťanům od 17 let, které by zajímalo bližší seznámeni 
stím, kdy a proč vznikly křesťanské řeholní komunity, co v ntch věřící 
muži a ženy už po staletí stále hledají a nacházejí, něco málo z toho 

prožít na vlastní kůži a odnést si z toho podněty pro svůj duchovní 
život doma, nabízíme 

TÝDENNÍ POBYT V KLÁŠTEŘE V KOSTELNÍM VYDŘÍ 

Začátek v neděli 25.8. v 18 hodin, ukončení v pátek 30.8. po obědě 
Program budou tvořit dny prožité ve společenství bratří a sester: 

společná modlitba, přednášky, den ticha, manuální práce (pětírlste 
si pracovní oblečení), sdílení... 

Za společenství bratří karmelitánú a sester boromejek Vás zvou 

P. Benedikt O.Carm. a SM. Thérese SCB 
Kostelní Vydři 58, 380 01 Dačice 

telefon: 0332 - 420 119 
e-mail: kostelni.vydri@karmel.cz 

Jáhenská a kněžská svěcení v Čechách 

Dne 3. června 2002 zakončili 
složením státních zkoušek svá 
studia na Katolické teologické 
fakultě UK bohoslovci pátého 
ročníku pražského Arcibiskup-
ského semináře. Nyní je čekají 
pětidenní duchovní cvičení na 
Svaté Hoře u Příbrami od 10. 
června. Letos je povede opat 

kláštera premonstrátů v Praze 
na Strahově Michael Pojezdný. 
Všichni kandidáti jáhenství a 
kněžství upřímně děkují všem, 
kdo je na jejich cestě k přijetí 
této služby jakkoli podporova-
li a podporují, ať j iž pomocí 
materiální nebo duchovní. 

Pozvánka na prázdninové rekolekce 
(duchovní cvičení) pro mladé 

Chceš hledat nový vztah k Bohu, k druhým 
lidem i k sobě samé(-mu)? Pojeď na oázu! 
Katolické hnutí Světlo-Život zve mladé (cca 1 6 - 3 5 let) na pat-
náctidenní prázdninové rekolekce - tzv. Oázu nového života. 

Oáza má pomoci získat vztah k osobám Nejsvétější Trojice, 
seznámit se s Lectio Divina, poznat Boží působení skrze církev 
a liturgii. Je to celek, proto nelze přijet později ani dříve odjet. 
Protože je možné projít před vlastním konáním určitou přípra-
vou, je dobré přihlásit se co nejdřív! 

Termíny: 
28.6.-14.7. Sedlčany (email: MajkaF@seznam.cz) 
19.7.-4.8. Nechválíce (email: terezienollova@seznam.cz) 

Informace o hnutí a akcích: 
www.svetlo-zivotcz, e-mail: oaza@svetlo-zivot.cz 
Písemně: RNDr. Jan Rajlich, OP, Husova 8 , 1 1 0 0 0 Praha 1 

Koho má la zády? 

K d h O ITO*3I ďí-ffcíJífcí-a&teíť* teí to&iiáš-

V minulém čísle jsme otiskli re-
cenci na exkluzivní životopisnou 
knihu našeho současného kardi-
nála Miloslava Vlka. Díky laska-
vé vstřícnosti vydavatelství Nové 
Město, jsme dostali část této kni-
hy v předstihu, a proto uveřej-
ňujeme malou ukázku z dětství 
otce kardinála: 

Když se chyšecký pan farář 
dozvěděl, že jeden z jeho nej-
spolehlivějších ministrantů se 
chystá skládat zkoušky na 
gymnázium, nabídl se, že mu 
p o m ů ž e se základy latiny. 
„Všechno, co děláš, dělej po-
řádně," vštěpoval Mílovi tatí-
nek. A ujalo se, takže těch pár 
měsíců před zkouškami bylo 
možné vídat ho na pas tvě 
s prutem v jedné a s učebnicí 
v druhé ruce. Musely se při-
tom odehrávat docela zajíma-
vé „dialogy": „Femina, femi-
nae. . . " - „Bůůůů?" - „Hybaj 
z tohojetele! Victor, victoris..." 

Zkoušky dopadly dobře, ale 
ve vlaku cestou do Budějovic 
byl Míla přesto nějak zamlklý. 
To kvůli poznámce, kterou při-
činil na okraj potvrzení o přije-

tí do Malého semináře jeho 
rektor: Dá-li Bůh, bude jednou 
také knězem. „Já přece budu pi-
lotem," přel se v duchu s těmi 
slovy, „já přece nemůžu . . . " 
Vystoupili s tetou z vlaku a šli 
domů. V půli cesty už to nevy-
držel: „Teta, vždyť j á bych 
mohl být také knězem?!"-„To 
víš že jo ," odpověděla mu se 
stejnou jistotou, jako kdyby se 
ptal , jes t l i letos bude zase 
podzim... 

Blanka Pimosová 
Čtyřicet dramatických let 
kardinála Miloslava Vlka 

Vydává Nové Město, 1 6 8 
stran, brožovaná publikace, 
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Výročí kněží a jáhnů 
o prázdninách 
narozeniny 

3 
10, 
12, 
15 
15 
16 
16 
16, 
18, 7. 
18. 7. 
27. 7. 
28. 7. 
29. 7. 

3.8. 
8. 8. 
9. 8. 

1 2 . 8 . 

15. 8. 
16 . 8. 
21 . 8. 
25. 8. 
28. 8. 

Pavel Tomáš Genrt OFM - 70 let 
Jindřich Tomíček - 79 let 
Petr Kuba, trvalý jáhen - 46 let 
Grzegorz Czerny - 30 let 
Vilém Marek Štěpán, O.Praem. - 28 let 
Stanislav Jonášek, SDB - 39 let 
Aleksander Siudzik, CSsR - 47 let 
Libor Švorčík - 40 let 
ICLic. Michal Podzimek - 32 let 
František Pospíšil, SDB - 72 let 
Milan Mordačík, trvalý jáhen - 36 let 
Jaroslav Vyterna - 75 let 
Antonín Stajner - 38 let 
Karel Qualizza - 77 let 
Andrej Bakoň - 50 let 
Josef Čermák - 50 let 
Mons. František Koutný - 52 let 
Eduard Hrbatý, SDB - 79 let 
Václav Dvořák, SDB - 69 let 
Miroslav Dvouletý - 29 let 
Jozef Kujan, SDB - 45 let 
Augustin Števica - 50 let 

výročí svěcení 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
5 
7 

10 
15 
2 6 , 
31, 

4, 
6 

22. 8. 
22. 8. 
25. 8. 
27. 8. 
2 8 . 8. 

Miroslav Maňásek - 18 let 
Radim Jan Valík, OSB - 30 let 
Pavel Michal - 25 let 
Petr Němec, SDB - 25 let 
Jozef Piroh - 25 let 
Drahoslav Bernard Říský, OFM - 54 let 
Mons. Josef Stejskal - 53 let 
Jaroslav Gajdošík - 12 let 
Štefan Pilarčík - 9 let 
Jindřich Bernhard Thebes, O.Cist - 37 let 
Michal Benedikt Pintér, O.Praem. - 7 let 
Jan Chmelař - 3 roky 
Jaroslav Vyterna - 48 let 
Vilém Vraný, trvalý jáhen - 8 let 
Josef Pavlas, SDB - 32 let 
Jaroslav Pekárek, trvalý jáhen - 7 let 
Václav Vaněk, trvalý jáhen - 12 let 
Mons. Josef Koukl, biskupské sv. - 13 let 
Luděk Téra, trvalý jáhen - 8 let 

„Jsem připraven" 
Je měsíc jáhenských a kněžských svěcení. V naší 
diecézi bude letos více než jindy znít zvolání „Jsem 
připraven", po kterém bude následovat vkládání 
biskupových rukou a předání moci svátosteného 
kněžství. Věřící se radují, že ve svých farnostech tu 
a tam uvidí novou tvář a uslyší radostnou zvěst -
Evangelium - z nových mladých úst. „Jaký bude 
ten náš kněz?" - ptáte se vy. „Jací budou moji farní-
ci?" - p táme se my, kněží. Stále platí, že „farnost 
má takového kněze, jakého si zaslouží!" V tomto 
duchu vyznívá následující duchovní slovo od jed-
noho z vás, čtenářů. 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

Kdy vlastně slavíme Den kněží? 
Všichni víme, že 8. března se vždy slavil Mezinárodní den žen, 1 .června je 

Den dětí, Den učitelů je 28. dubna. Po revoluci se začal u nás slavit Den 
matek, Den otců se neuvádí. Snad by se dalo mluvit v církevním prostředí 
o termínu 19. března - Slavnosti sv. Josefa. A můžeme se v zápětí dál ptát: 
Kdy vlastně slavíme Den „otců" farností? 

Na Zelený čtvrtek se kněží dopoledne scházejí v katedrále se svým bisku-
pem a během bohoslužby obnovují své závazky, které dali v den svého 
svěcení. Při večerních obřadech ve farnostech slavíme „Poslední večeři", 
výročí ustanovení Eucharistie. 

Myslím si, že tento den, kdy prožíváme s celou církví radost z daru EU-
CHARISTIE, může být právem označen „Dnem kněží". 

Jak jej můžeme oslavit? 
Možná tak, že popřejeme našemu knězi a dáme mu najevo, že si jej vážíme, 

že jsme rádi, že jej máme, že si vážíme jeho péče o nás. 
A v případě, kdy vztahy nejsou tak vřelé, je důvod právě v tento den je 

prozářit, abychom společně radostně a s novou odvahou prožili Ježíšovo 
vítězství nad smrtí a naše vykoupení! 

O 

Kněžská svěcení a primice 
Kněžské svěcení 

O 
Koná se v katedrále sv. Štěpána a sv. Zdislavy ® 

5 o o , 
; o o 

v Litoměřicích v sobotu 29. června od 10 hodin 

Primiční mše svaté 

VítAudy 
Zatec, 5.7. v 10 hodin 

Mariin Davídek 
Praha-Vinohrady, ^ 

0 kostel sv. Ludmily, 30.6. v 11 hodin "; 
0 O 
C Miroslav Dvouletý O 
O Boršice, 6.7. v 10 hodin O 

-

Petr Fadrhons 
Mladá Boleslav, 7.7. v 10 hodin 

Alois Heger 
Xý 

9 

O 

Jevíčko, 30.6. v 10.30 hodin 

Radek Jurnccka 
Letovice, 5.7. ve 14 hodin 

m 
1 

oooooooooooooooooooooooo 
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m Mělník a děti 
Ve středu 1. května uspořádali ka-
techeté a katechetky mladobole-
slavského vikariátu pro své žáky 
jednodenní setkání na Mělníce pod 
názvem Olympiáda. K setkání se 
připojily také děti z Litoměřic a Po-
čápel u Terezína. 

Zahajovací disciplínou byl turnaj ve vybíje-
né, pak následovalo prověřování znalostí 
z katolické nauky v soutěžích Milionář, Rybič-
ky a Desatero, slalom na koloběžkách a hody do 
klobouku. Pamětihodnosti Mělníka měly děti 
možnost poznávat v soutěži Naučná stezka, kte-
rou pro ně připravila mělnická mládež. Vyvrcho-
lením programu bylo společné slavení mše sva-
té v chrámu sv. Petra a Pavla, kterou celebroval 
pan vikář P. Antonín Audy ze Mšena. 

Setkání se zúčastnilo 52 žáků náboženské vý-
chovy se svými učiteli jak z větších farností (Mla-

dá Boleslav, Mělník, Mšeno, Litoměřice), tak i 
z farností menších. Pro ně obzvlášť bylo toto se-
tkání velkým povzbuzením. Mnozí se ve svém 
životě dosud nesetkali s tolika svými katolickými 
vrstevníky. Děti zažívaly, že nejsou samy, jak se 
může zdát, zvláště v malých farnostech. 

Kéž toto setkání přinese duchovní ovoce ne-
jenom pro tento vikariát, ale i pro celou diecézi! 

Mgr. Richard Kavan, Mělník a 
Mgr. František Viktor in, Liblice 

Xs Setkání katechetů 
Celá církev je v posledních letech církví sdílení - biskupové mají své 
setkávací konference po celém světě, kněžstvo se setkává minimálně každý 
měsíc ve svých vikariátech a o laicích ani nemusíme mluvit. 

Nabízí se provokativní otázka: Pracuje v církvi ještě vůbec někdo?! 

Ano, nejplodnější setkání jsou právě ta, kde 
se nejuchá ani nenaříká, ale pracuje. Na jednom 
takovém setkání jsem nedávno byl a nelitoval 
jsem. Katecheté libereckého vikariátu se spolu 
s vedoucí katechetického centra Mgr. Irenou 
Duchoňovou setkali na ruprechtické faře v Li-
berci. Po mši svaté, kterou celebroval otec vikář 
Tomáš Genrt OFM, přivítala účastníky jablonec-
ká katechetka Mgr. Veronika Pospíšilová. 

O duchovní slovo byl požádán jablonecký já-

hen Mgr. Miroslav Dvouletý, který na citátech 
sv. Augustina a sv. Jana Zlatoústého připomněl, 
že katechizovat může jen ten, kdo je přítelem Kris-
ta. V příjemné atmosféře se pak po krátkém refe-
rátu rozeběhla živá diskuse nad tématem o me-
todách katecheze. Byly představeny metody roz-
todivné, „moderní" i klasické „tradiční", nebylo 
to však jen tlachání. Na mnoha postojích jsme 
se nejen shodli, ale i výměna názorů přinesla 
své ovoce. Já jsem alespoň odcházel obohacen 
i zamyšlen. Zkušenosti typu „v katechezi nesmí 
být hraní pro hraní" nebo „metoda se nikdy ne-
smí stát cílem" - jsou jistě platné pro všechny 
oblasti pedagogiky a je potřeba š i je občas při-
pomenout. 

Jsme tedy jistě vděční všem, kterým toto se-
tkávání stojí za to a věnují mu svůj mnohdy vzác-
ný volný čas. Vždyť většina těch, kteří v našich 
podmínkách téměř zadarmo učí náboženství, jsou 
ženy vytížené svými mateřskými starostmi, nebo 
muži v produktivním věku se spoustou stavov-
ských povinností. Jim především patří dík a po-
žehnání. 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

0 Poděkování 
Bohuslavu 

Janu Horáčkovi 
Zásluhou B. J. Horáčka byly 

opraveny fasády kostelů 
v Přáslavicích, ve Všeni, na 
Hrubé Skále, čás tečně i 
v Nudvojovicích u Turnova. 
Také jeho zásluhou byla pro-
vedena generální oprava kos-
tela v Tatobitech, kde bylo pro-
vedeno odvodnění dešťových 
vod do kanalizace, provedena 
rekonstrukce povrchové úpra-
vy obvodového pláště. Dále 
byl zrestaurován hlavní oltář a 
sochy světců. V kostele je 
nová sanační omítka a je celý 
vymalován. 

Pan Horáček věnoval též 
mnoho milionů na stavby a re-
konstrukce v Českém ráji. Jed-
nou z jeho prvních finančních 
dotací bylo obnovení kašny 
s pozlacenou sochou Panny 
Marie na náměstí v Turnově. 

Pan Ing. Horáček se narodil 
v Radvánovicích u Hrubé Ská-
ly. Po absolvování obchodní 
akademie a vysoké školy ob-
chodní emigroval do SRN. 

Poctivou prací a intelektem 
získal v cizině určité jmění, které 
se rozhodl věnovat svému rod-
nému Českému ráji. Pan Horá-
ček založil Nadaci Českému ráji, 
kterou vede pan Mgr. František 
Horáček z Vrchlabí, který řídí 
tyto záslužné akce a jejich fi-
nanční zajištění pečlivě hlídá. 
Celému rodu Horáčkových pat-
ří za vše náš upřímný dík. 

Josef Šířek, Rovensko 

Katolická 
charismatická 
konference 
Ostrava 10.-14. 7. 
Informace a přihlášky najdete 
na i n t e r n e t o v é s t r á n c e 
www.cho.cz nebo u manželů 
Kučerových, Gregorova 4, 
7 0 2 0 0 Os t rava , t e l e f o n : 
0 6 9 / 6 1 2 0 8 4 5 . 

http://www.cho.cz
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V le to šn ím v ý z n a m n é m r o c e 7 5 0 . výroč í b l a ž e n é smr t i sva t é Zdi-
slavy z L e m b e r k a , h lavní p a t r o n k y naš í l i t o m ě ř i c k é d i e c é z e , m á 
jub i l e jn í p o u t n í rok v J a b l o n n é m v P o d j e š t ě d í za t ím v ka l endá ř i 
t ř i n á c t p o u t í a t e n t o p o č e t n e m u s í bý t k o n e č n ý . Z a h á j e n í p o u t n í 
s e z ó n y se k o n a l o již 1. k v ě t n a a p o d v o u da lš ích p o u t í c h přišla 
s o b o t a 25 . kvě tna . Na h lavní p o u ť se již o d r ána sj ížděli p o u t n í c i , 
na n ě k t e r ý c h p o d l e o b j e m n ý c h b a t o h ů bylo v idě t , že přijeli či 
přišli p ě š k y již p ř e d c h o z í h o d n e . Bylo s lyšet i p o u t n í k y mluvíc í 
r ůznými j inými jazyky, z e j m é n a po l sky , s lovensky a n ě m e c k y . 

Pouť v Jablonném v Podještědí 

Svatá Zdislava je nejen patronkou naší di 
ecéze, ale od letošního roku i nově vznik 
lého Libereckého kraje. Jejího významu 

jsou si vědomi nejen přestavitelé kraje ale i čes-
klolipského okresu a zastupitelé města Jablonné 
v R, kteří připravili na náměstí kulturní program j iž 
na páteční odpoledne a podvečer. V sobotu do-
poledne na radnici proběhlo oficiální přijetí hostů 
v obřadní síni města, mimo biskupů z pěti zemí, 
apoštolského nuncia, představených řádů byl pří-
tomen i rakouský velvyslanec s chotí. Z radnice 
také vycházel liturgický průvod, přes náměstí 
s řadou stánků a atrakcí,do baziliky sv. Vavřince 
a sv. Zdislavy, hudebně doprovázený posádko-
vou kapelou z Hradce Králové. 

Před hlavní bohoslužbou se od časného rána 
konaly již tři mše svaté. Hlavní mši celebroval 
vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schon-
born, rodák z naší diecéze, z lovosicka. Ve své 
promluvě vzpomněl i na svoji dřívější návštěvu 
tohoto významného místa: 

„Zde jsem již jednou byl, v roce 1987, ještě 
v komunistickém období, na pouti dominikán-
ské rodiny. Biskup Otčenášek byl farářem v Ústí 
nad Labem-Trmicích, zde celebroval mši a jájsem 
tajně přijel z Rakouska. Ale dnes již smíme spo-
lečně ve svobodě slavit,a to je velký dar." 

Kardinál Schonborn 

Na úvod mše svaté přivítal poutníky litomě-
řický biskup Josef Koukl a omluvil se, že pro 
značný počet hostů nemůže bez prodloužení mše 
ani všechny představit. Mši svatou dále konce-
lebrovaii apoštolský nuncius Erwin Josef En-
der, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a arci-
biskup Otčenášek. 

V kázání připomněl kardinál Schonborn krásu 
i význam křesťanského života sv. Zdislavy slo-
vy: „Sestry a bratři, právě my jsme se zde sešli 
z pěti různých zemí. abychom uctili svatou Zdi-
slavu. Právě zde měli místo ti. kteří právě zvláště 
měli čestné místo v srdci Božím, totiž chudí a 
maličký, utlačovaní a nemocní." Své zamyšlení 
věnoval i otázkám doby nedávno minulé: „Prá-

vě naše země byly ve 20. stole-
tí jevištěm hrozných válek, ne-
lidských ideologií, zahubení 
mnohých nevinných lidí v kon-
centračních táborech a v násil-
ných činech různého druhu. 
Tyto rány jsou částečně stále 
zde aje nebezpečí, že staré rány 
budou znovu otevřeny, ať z ně-
jakého politického smýšlení 
nebo stranicko politických vy-
počítavostí. My však víme že 

j sme vázáni k jiné cestě,totiž 
k cestě odpouštění a usmíření, 
ke společenství ve spravedlnos-
ti a vzájemné ochotě pomáhat 
druhým. Biskupové z našich pěti 
zemí právě dosvědčují tuto vůli." 

Co k pouti patří 

Všichni poutníci se do bazi-
liky nevešli, ale bohoslužby 
byly přenášeny reproduktory 
na náměstí před bazilikou. Po 
skončení mše - konalo se jich 
tento den pět - mohli poutníci 
věnovat čas prodejní výstavě 
duchovní literatury či pamět-
ních medailí nebo navštívit 
hrobku světice pod chrámem, 
Zdislavinu studánku a zámek 
Lemberk. Na náměstí byly roz-
místěny tradiční poutní stánky 
prodejců a až do večerních ho-
din zde probíhal kulturní pro-
gram hojně navštívený zejmé-
na místními občany. Všichni si 
tak připom ínali věřící i místní 
a přespolní občané, představi-
telé obce, okresu i kraje pa-
mátku i význam, duchovní roz-
měr i odkaz sv. Zdislavy a ne-
bylo vůbec na závadu, že kaž-
dý svým způsobem. 

Text a foto Jan Rosenauer: 
Průvod biskupů • Poutní radosti • Průvod mi-
nistrantů před zahájením hlavní poutní mše • 
Rozhovor České televize s otcem biskupem (foto 
Jan Kundera) 
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Chomutovské 
poutní aktivity 

V květnu, měsíci , 
který je zasvěcený 
Panně Marii a kdy je 

j iž celá příroda probuzená ze 
zimního spánku, začínají pou-
tě na b l í z k é m K v ě t n o v ě 
u Chomutova. 

V sobotu 18. května jsme se 
všichni z Krušnohorského vi-
kariátu zúčastnili první letošní 
poutě. Hlavním celebrantem 
byl P.Tomáš Dziedzic. Konce-
lebranty byli P Jan Kozár, cho-
mutovský vikář, květnovský 
správce P. František Tomšík 
z Jirkova a další kněží z našeho 
vikariátu. Při mši svaté se zpí-
valo několik mariánských písní, 
chrámový sbor z Chomutova 
přispěl k slavnostnějšímu rázu 
liturgie gregoriánským chorá-
lem a několika mariánskými a 
eucharistickými vložkami. Na 
závěr kněží i všechen Boží lid 
zazpíval Regina coeli v latině. 

Po mši svaté se před koste-
lem vytvářely hloučky, v nichž 
se sdělovaly dojmy s přáteli 
z jiných farností a zážitky a zku-
šenosti z doby, kdy jsme se 
neviděli. I když předpověď po-
časí na tento víkend nebyla 
příznivá, Panna Maria se na nás 
dívala přes krásně slunečnou 
oblohu. 

M. Š., Chomutov 

P. Jan Jucha v Tatobitech 

Bozkovský duchovní správ-
ce P. Jan Jucha MS přijal po-
zvání správce farnosti v Tato-
bitech P. Klementa Ruisla na 
přednášku pro farníky o zjeve-
ní Panny Marie v La Saletě. 

Beseda byla doplněna obra-
zovým hodinovým dokumen-
tem o La Saletě: Panna Maria 
se zjevila v La Saletě dvěma 
malým negramotným dětem 
v roce 1846 a po pětiletém šet-
ření bylo zjevení církevními in-
stitucemi potvrzeno. 

Beseda s P. Janem Juchou 
proběhla ve velmi přátelském 
ovzduší fary v Tatobitech. Bůh 
ať dopřeje otci Janovi hodně 
zdraví a milosti k jeho výročí 
deseti let kněžství, které právě 
slaví. 

Josef Šířek 
Rovensko pod Troskami 

Bozkov - poutní místo Panny Marie, Královny hor 

H l a v n í p o u í 
6. 7. 2002 v 10 hodin - Mše svatá 

7. 7. 2002 v 8 hodin - Mše svatá 
v 10 hodin - Slavnostní mše svatá, slouží 
P.Antonín Bratršovský, biskupský vikář 
pro školství v litoměřické diecézi. 
14 hodin - Mariánská pobožnost 

8. 7. 2002 v 10 hodin - Mše svatá 
s účastí kněží z okolních farních obvodů 

Po mši svaté následuje kněžské setkání 

U Obrázku v Liberci 
Pořad bohoslužeb v poutním kostele 
Panny Marie U Obrázku v Liberci 

28. 7. v 16.00 posvícení, 95 let od vysvěcení kostela 
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 

£3) Teologický 
konvikt 

v Litoměřicích 
končí 

Z rozhodnut í ČBK bude 
koncem tohoto školního roku 
ukončena činnost Teologické-
ho konviktu v Litoměřicích. 
Konvikt bude od příštího škol-
ního roku přesunut do Olo-
mouce , kde bude umístěn 
v budově bohosloveckého se-
mináře. Tam také bude probí-
hat příprava studentů. 

Rektor konviktu 
P. František Koutný 

Pouť v Květnově 
o i V kostele Navšívení 

Panny Marie v Květ-
nově u Chomutova 

se letos konají tradiční poutě 
ve dnech 7. , 1 4 . a 2 1 . čer -
v e n c e , vždy s následujícím 
pořadem: 

8.00 růženec na 
růžencových schodech 

8.30 slavná poutní mše 
10.15 nedělní mše 
14.15 německá poutní mše 

Římskokatolická farnost 
Jirkov 
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Chotěšov pod Házmburkem a jeho kostel Kána 2002 
„Byla svatba v Káně Galilejské. 
Na svatbu byl také pozván Je-
žíš..." Jan2,1-2 

Harmonický život a růst vašeho manžel-
ství a rodiny je jistě jedna z vašich priorit. 

My, křesťanské páry - členové Komu-
nity Chemin Neuf a bratrství Kána - pev-
ně věříme, že manželství má smysl pro ro-
dinu a pro svět a že je třeba se zamyslet 
nad přínosem dobrého manželství. 

Proto Vás společně zveme na 
Setkání Kána 

od 1. 7 do 7. 7.2002 
vTuchoměřídch 

Manželé dnes žijí ve společnosti, jež se 
průběžně mění. Na našem setkání je čas 

- zamyslet se nad smyslem manžel-
ství a nad dnešní úlohou rodiny, pohovo-
řit si o tématech jako je komunikace, od-
puštění, sexualita, závazek... 

- podělit se ve vzájemné otevřenosti 
o radosti, těžkosti a otázky nás všech... 

- otevřít se Stvořiteli, který stvořil 
člověka jako muže a ženu a stále je utváří 

Děti (ve věku 3 až 17 let) se plně účastní 
setkání, při němž mají vlastní program. Mlá-
dež na 18 let se může setkání účastnit jako 
pečovatelé o tyto děti. 

Další informace na adrese: 
Komunita Chemin Neuf, Školní 1 
252 67 Tuchoměřice, 
Tel: 0 2 / 2 0 9 5 0 6 8 1 

Poslední den letošního června 
čeká obec Chotěšov pod 
Házmburkem radostná událost 
Tamní, kdysi slavný poutní kostel 
„Nanebevzetí Panny Marie", bude 
po čtvrt století trvajícím uzavření 
z důvodu zchátralosti opět ote-
vřen, znovu vysvěcen a předán 
k bohoslužebným účelům. 

Výstavbu tohoto kostela z let 1730-37 
od stavitele P. P. Columbaniho podpořil kní-
že Walter Dietrichstein, farnosti libocho-
vického okolí a zbožní lidé. Ústředním před-
mětem lidové úcty v tomto kostele byla 
socha Panny Marie s Dítětem a malými pro-
sebníky, pocházející z první poloviny 15. 
století. Socha byla slavnostně přenesena 
do nového chotěšovského chrámu dne 
15. 8. 1737 za veliké účasti. Zdobilyji vzác-
né šaty, perly, korály a české granáty. 

Do kostela a k této soše pak putovala 
celou dobu nesčíslná procesí za zpěvu 
nábožných písní. V pamětní knize se vy-
práví o několika zázračných vyslyšeních 
na přímluvu chotěšovské Panny Marie. 

Doba po Únoru 1948 nebyla pro chotě-
šovský kostel příznivá, procesí ustala a fara 
zůstala neobsazená. Kostel začal postup-
ně chátrat, až se v roce 1976 zřítila sanktu-
sová věž. Kostel musel být uzavřen a 
v obci nebyly již konány žádné bohosluž-
by, což se velmi negativně odrazilo na ná-
boženském smýšlení obyvatel obce. Až 
v poslední době podařilo dovést renovaci 
kostela k zdárné obnově interiéru a polo-
viny venkovní fasády. 

Všem, kdo se o toto zasloužili, ať modlit-
bou, darem či pomocí, odplatí jistě Pán Bůh 
a Panna Maria. Hlavními iniciátory a orga-
nizátory renovace jsou místní starosta 
p. Václav Starý, důstojný pán P. Jozef Sze-

Liběšice u Žatce 
Jistě si ještě vzpomenete na předvánoč-
ní rozhovor s novým sympatickým otcem 
llběšické farnosti P. Markem Vilémem Ště-
pánem O.Praem. Dnes nás tato farnost 
zve k poutní slavnosti: 

verne Vás 
na zwvuvysvěcení kostela 
'jíanebevzeti T. Marie v Cfiotěšové 

((teré se bude íšonat 
dne 30. června 2002 v 10 hodin. 

^ V (avnoslni 
mši svatou Bude ceCebrovat 
Mons. (IfiDr. Josef Xouty, 

bisíqip Litoměřicfy 

fipnsliplštitolkká farnost LiBocfurvice 

liga, administrátor v Libochovicích a farní-
ci z Libochovic. Všichni, kteří se budou 
chtít zúčastnit slavnostního znovu vysvě-
cení tohoto kostela otcem biskupem 
J. Kouklem 30. 6. 2002 v 10 hodin, jsou sr-
dečně zváni. 

Duchovní správa v Libochovicích 

Z v e m e V á s na t radiční p o u ť 
k Panně Marii na regionální pout-
ní mariánské místo do Liběšic 
u Žatce. 
Hlavní poutní mše svatá bude 
sloužena dne 7. července 2002 v 
11.00 hod. v poutním kostele 
v Liběšicích. 

Redakce návštěvu tohoto lidmi (ne Bohem!) za-
pomenutého poutního místa vřele doporučuje. 



ÍMAVÁ MÍSTA 

Doksany - klášter sester premonstrátek 
Na poslední redakční poradě padl návrh na rozhovor se sestra-
mi z Doksan - a že bych s nimi rozhovor měl věsti já, protože 
jsem s nimi prý v příbuzenském vztahu. 

Moje námitky byly marné. A tak při své 
návštěvě Doksan jsem nesměle špitl o tom 
těžkém úkolu, který byl na mne naložen. 
Probrali jsme, co by všechno měl tento roz-
hovor obsahovat a domluvili jsme termín, 
kdy se rozhovor uskuteční. Na den sv. 
Marka jsme my, mladí kněží, měli setkání 
s otcem biskupem, a tak jsem odpoledne 
po skončení jel do Doksan. K mojí velké 
radosti mi sestra Pavla předala již vypra-
covaný článek s tím, abych, budu-li chtít, 
z něj udělal rozhovor. Když jsem si text pře-
četl, rozhodl jsem se, že jej nebudu nijak 
předělávat a uveřejním tak, jak je. 

Na samém kraji naší 
diecéze... 

...asi 15 km od biskupského města, se 
nachází obec Doksany, kde je nádherný 
klášterní chrám Narození Panny Marie spo-
lu se starobylým klášterem sester premon-
strátek. Tento klášter se stal na dvě století 
od svého násilného zrušení pouhým pa-
mátkovým komplexem. Před čtyřmi lety 
však byla tato dlouhá odmlka přerušena, 
když sem v únoru roku 1998 přišlo několik 
sester s cílem obnovit znovu ve zdech kláš-
tera řeholní život. Začněme ale od začátku. 

Kolébkou premonstrátského řáduje se-
verní Francie - údolí Prémontré, kde sv. 
Norbert založil svůj první klášter (1121). 
Česká země, jíž se stal později patronem, 
přijala jeho duchovní syny kolem r. 1140. 

Prvním ženským klášterem se staly Doksa-
ny, založené královnou Gertrudou, manžel-
kou krále Vladislava II., ato pravděpodob-
ně kolem roku 1144. Od této doby nebyly 
dějiny kláštera přerušeny, byť byly leckdy 
pohnuté (války, požáry, neúroda, záplavy). 
Sestry žijící v přísné kázni se věnovaly 
modlitbám obětovaným za spásu světa. 
Zhotovovaly také bohoslužebná roucha, 
opisovaly knihy a přijímaly na výchovu 
dívky. Je známo, že zde byla vychovávána 
sv. Anežka, jak připomíná i reliéf v boční 

chrámové kapli sv. Anny. Po sedm staletí 
se toto požehnané dílo mohlo rozvíjet. Až 
r. 1782, v době svého takřka největšího 
rozkvětu, tvrdá ruka Josefa II. zničila i zde, 
co mohla. Nepodařilo se ovšem zničit du-
chovní dědictví, které bylo na tomto Bohu 
milém místě uchováváno a rozmnožováno. 
Myšlenka na obnovu Doksan, a také na 
obnovu života sester premonstrátského 
řádu, si razila cestu hradbami času. 

A proto r. 1902 vzniká na Sv. Kopečku 
u Olomouce Kongregace sester premon-
strátek, založená strahovským premonstrá-
tem P. Vojtěchem Frejkou. Jeho původní 
záměr - obnova kontemplativního života 
sester premonstrátek v Doksanech - se ne-
podařil pro nepřízeň doby uskutečnit. A tak 
se v dalších letech rozlévá plným proudem 
apoštolské působení bílých sester po ce-
lém Československu. Není jistě náhoda, že 
sestry premonstrátky v průběhu sta let tr-
vání jejich založení měly i v naší diecézi svá 
četná působiště, zvláště v dobách totali-
ty. Tak např. až do r. 1954 působily v ne-
mocnici v Turnově, kterou byly přinuce-
ny opustit a převzít péči o nemocné 
v Jablonném v Podj. Po čtyřech letech byly 
přesunuty do Jabloneckých Pasek, kde 
pracovaly v Domově důchodců až do roku 
1985. Dalším jejich významným působiš-
těm byla nemocnice v Roudnici nad Labem 
(pražská arcidiecéze), kterou ovšem muse-
ly též r. 1953 opustit a nastoupit do práce 
v textilce v Boleticích u Děčína. Z této to-
várny byly přemístěny do Velkého Března 
u Ústí nad Labem, kde v Domově důchod-
ců pečovaly o své svěřence až do roku 
1979. Sestry ze slovenské provincie půso-

Doksanský klášter 1144 - založen 1782 - zrušen 1998 - obnoven 

Je místem, kde v součas 
né d o b ě obnovu jeme 

život modlitby a práce, Boží 
oslavy a snahy k užitku Círk-
ve a potřebných bratří a ses-
ter. 

Navazujeme na dávnou tra-
dici života našich sester pod-
le spirituality svatého Nor-
berta, ve které je středem 
Ježíš v Eucharistii, Boží chvá-
la v liturgii a kontemplativní 
styl každodenního života ve 
společenství. 

Na přímluvu sv. Norberta, 
patrona nastávajících mami-
nek, se modlíme zvláště za 
ochranu a šťastné narození 
počatého života, za ohrože-
né matky a jejich děti i za 
Boží požehnání v dítěti pro 
neplodná manželství. 

Přestože větší část dne vě-
nujeme společné a soukro-
mé modlitbě, snažíme se být 
prospěšné i svou prací, a tak 
se mimo jiné věnujeme i šití 
liturgických rouch. 

Zatím žijeme ve farní bu-
dově, protože klášterní záze-
mí se musí od základů zre-
konstruovat Po zrušení Jose-
fem II. byl totiž klášter 
používán k zemědělským 
účelům a jeho zázemí bylo 
odkoupeno od státu. Opra-
va je velice nákladná, ale vě-
říme v další Boží pomoc a 
otevřenost lidských srdcí. 

Díky této pomoci máme Již 
hotovou novou střechu, sta-
tické zajištění a přípojky sítí. 

Nyní mohou práce pokračo-
vat uvnitř budovy. 

Z celého srdce děkujeme 
Vám všem, kteří jste nám do-
posud duchovně i hmotně 
pomáhal i , a zároveň Vás 
chceme poprosit o další pod-
poru tohoto díla. Na všech-
ny naše dobrodince pama-
tujeme v modlitbě a samo-
zřejmě se rády připojíme 
k prosbě na Vaše úmysly. 

Vděčné sestry premonstrátky 
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JLiPRÁVY Z DIECÉZE 

Den patronů města Česká Lípa bily též ve Skalici u Litoměřic, kde měly na 
starosti mentálně postižené děti. Mnozí 
obyvatelé těchto míst stále ještě s vděč-
ností na sestry vzpomínají. 

...se obnovuje starobylé dílo 

A tak když v roce 1998 sestry přišly do 
Doksan, nebyl jim již tento kraj tak cizí. 
Obnova kontemplativního života sester 
byla zahájena pod patronací nejbližšího 
kontemplativního kláštera sester v Krako-
vě, který byl založen z Doksan. S důvěrou 
v Boží prozřetelnost začaly tedy sestry 
z Polska a z české Kongregace žít řeholní 
život v Doksanech. A jejich důvěra neby-
la zklamána. Během čtyř let jej ich života na 
tomto místě se pomalu začínají rýsovat 
i nově rekonstruované prostory kláštera, 
kam se sestry přestěhují z farní budovy. 
Jejich počet se rozrostl na deset. Sestry tu 
znovu šijí liturgická roucha (zdroj obživy) a 
především usilují o obnovu rozjímavého ži-
vota. Své modlitby a oběti nabízejí rovněž 
všem, kdo to potřebují, zvláště v obtížných 
životních situacích. Také se rozvíjí trochu 
specifický apoštolát modlitby za nastávají-
cí matky a za manžele, kteří touží po dítěti a 
zatím ho nemají. Sestry se již radují z mnoha 
takto vymodlených dětí. Dnes, kdy se šíří 
kultura smrti, je vysoce aktuální duchovní 
podpora těch, kteří chtějí zůstat věrni obra-
ně života. Sv. Norbert se v této věci ukazuje 
jako spolehlivý přímluvce. 

Lze si tedy jen přát, aby dílo obnovy 
kontemplativního života sester zapouště-
lo stále hlouběji své kořeny a stalo se tím, 
co naznačuje i přepis jména tohoto místa -
Doxa Dei - slávou Boží.. .Vždyť v životě 
člověka má mít své prvenství láska k Bohu, 
která do této slávy směřuje, jak říká učitel 
Církve sv. Jan od Kříže: „Protože i kdyby 
se zdálo, že nic nedělá, je před Bohem i duší 
vzácnější a pro Církev prospěšnější byť 
jen trocha této čiré lásky než všechna 
ostatní díla dohromady." 

Pokud by měl někdo zájem, aby se sest-
ry společně modlily na jeho úmysly, může 
nám to sdělit na adresu: 

Klášter sester premonstrátek, 
411 82 Doksany 1, tel, fax: 0411/861197 

Dívky od 17 let, které by chtěly blíže 
poznat kontemplativní život, mohou přijet 
na návštěvu. Je jen třeba se předem telefo-
nicky nebo písemně ohlásit. 

P. Jan Chmelař 
a sestry premonstrátky z Doksan 

Blíží se konec června a s ním 
i 29. červen, den, kdy Česká Lípa 
os laví Den patronů m ě s t a -
sv. Petra a Pavla. Severočeský fil-
harmonický sbor za přispění Měs-
ta Česká Lípa pořádá na oslavu to-
hoto významného dne slavnostní 
filharmonický koncert. Za přízni-
vých povětrnostních podmínek by 
se mohl konat právě v prostoru, 
kde kdysi stával dnes již neexistu-
jící kostel sv. Petra a Pavla, na 
dnešním Škroupově náměstí v Čes-
ké Lípě. 

Zasvěcení města je prvně zmíněno ve 
14. století, kdy byl v České Lípě vystavěn 
kostel sv. Petra a Pavla. Představoval teh-
dy vlastně jedinou významnou sakrální 
stavbu. Osudným se kostelu stal požár, kte-
rý vypukl 6. října 1787 a během několika 
hodin zničil celé město. Z kostela zbyly pou-
ze kamenné zdi a poškozená klenba. Postup-
ně sice došlo k částečným opravám kosete-
la, jejich pokračování však narušil další po-
žár roku 1820. Oprava kostela v dohledné 

V atmosféře společných modliteb a mší 
svatých sloužených v chrámu Navštívení 
Panny Marie prožili tito kněží dvoudenní 
setkání Jehož program připravilo Pastorač-
ní centrum litoměřického biskupství. Bis-
kupský vikář P. Miroslav Šimáček pozval 
na toto setkání generálního vikáře brněn-
ské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška, který 
v pondělním dopoledním programu hovo-
řil o postavení kněze v současné církvi. 

Odpolední nabídka přednášek a témat 
byla složena z tématu „Harmonie v životě 
kněze" (P. MUDr. Ladislav Kubíček) „Kněž-

době nepřicházela v úvahu, a proto bylo 
vydáno povolení ke stržení stavby a roz-
prodání stavebního materiálu měšťanům. 

Koncert SFS v rámci oslav Dne patronů 
města se koná v sobotu 29.června 2002 
v 19 hodin na Škroupově náměstí (event. 
v bazilice Všech svatých) v České Lípě 
(bude upřesněno na plakátech). 

Pro tuto výjimečnou příležitost SFS při-
pravil uvedení díla Ludwiga van Beetho-
vena-MISSA SOLEMNIS, op. 123. Sám 
autor považoval mši za své nejlepší dílo, 
s čímž je nutno souhlasit i nyní po více než 
175 letech. Severočeský filharmonický 
sbor koncertoval s tímto dílem již v minu-
lých letech a vždy se provedení setkalo 
s velikým úspěchem. Spoluúčinkuje Seve-
ročeská filharmonie Teplice, sólisté, diri-
guje Mgr. Josef Zadina. 

Věříme, že koncert zaujme nejen všech-
ny milovníky nádherné duchovní hudby, 
ale i všechny, kterým atmosféra koncertu 
připomene mimořádným způsobem boha-
tou historii našeho města. 

Renata Jonášová 

Formační setkání 
mladých kněží 

v Hejnicích 

ské společenství" (P. Jiří Mikulášek), „Ži-
vot modlitby" (Cristophe Jakob, předsta-
vený komunity Chemin Neuf)-

Večerní program byl zajištěn vystoupe-
ním předního českého iluzionisty pana 
Kašpara z Náchoda, který pro hosty veče-
ra, mezi kterými nechyběla ani skupinka 
místních dětí a dětí z farnosti Příchovice, 
připravil zajímavou a zábavnou podívanou 
plnou kouzelnických triků. 

Setkání skončilo v úterý obědem a přá-
ním aby se takováto smysluplná formační 
setkání stala pravidlem. -mp-

Ve dnech 9.-11. června se v Mezinárodním centru duchovní obno-
vy v Hejnicích konalo dvoudenní setkání kněží litoměřické diecéze 
do deseti let od kněžského svěcení. Z celkem více než třiceti kněží 
v tomto „kněžském věku" se sjelo do Hejnic jedenáct kněží. 
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Zprávy ze semináře 
Květen pro nás v Arcibiskupském semináři za-

čal seminárním výletem. V pátek 3. května odpo-
ledne jsme nasedli do autobusu a jeli až téměř na 
hranice se Slovenskem do obce Březová a Lope-
ník. Tam jsme využili krásného počasí a vyrazili v 
sobotu na celodenní výlet po Bílých Karpatech, 
kde jsme po celý den mohli čerpat sílu pro blížící 
se zkouškové období a upevňovat naše seminár-
ní společenství. Okusili jsme tam úžasné přijetí a 
péči místní farnosti, která nás zahrnula vším - od 
vřelé lásky až po výborné občerstvení. 

Stámí svátek 8. května jsme oslavili v rodin-
ném kruhu. Nerozjeli jsme se domů, ale naopak -
mnozí naši rodiče se sjeli k nám, do semináře. 

Nadcházející sobotu jsme opět mohli využít 
k výletu - tentokrát však ne všichni společně, 
ale vždy po diecézích. Bohoslovci pražské arci-
diecéze strávili víkend s otcem biskupem Ma-
lým v Rakovníku, královéhradecká diecéze uspo-
řádala společný večerní program, plzeňská die-
céze uspořádala výlet po okolí Prahy a ostatní 
v rámci možností alespoň prožili společné chví-
le odpočinku. Na první pohled by se zdálo, že 
věnujeme velmi mnoho času výletům. Je pro nás 
velmi důležité, abychom dokázali žít ve stále se 
rozvíjejícím společenství, abychom je pak, mohli 
vytvářet ve farnostech, kde jednou, dá-li Pán 
Bůh, budeme působit. 

V sobotu 18. května jsme oslavili v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha sedmdesáté naroze-
niny otce kardinála. 

Protože se blíží čas zkoušek, mnozí se začínají 
učit, proto nám už na společné akce moc času 
nezbude. 

Celý červen nyní prožíváme v období „skliz-
ně" ovoce naší práce za rok studia. Proto prosí-
me i vás o modlitby, abychom dohnali, co jsme 
nestihli, a úspěšně pokročili k cíli našeho semi-
nárního období. 

Robert Bergman 
bohoslovec plzeňské diecéze, 2. ročník 

Mašťov dnes 
Jistě si ještě vzpo-
mínáte na článek 
z málo prezentova-
né části naší diecéze z Mašťova u Kadaně. Po 
seznámení s minulostí nám tamní farníci posí-
lají malý příspěvek o současnosti. 

V květnu jsem si my, reemig-
ranti z české obce Kupičova na 
Volyni (Ukrajina) připomenuli 
55. výročí našeho přesídlení. 
Jako vždy při těchto setkáních 
tak i teď jsme jej zahájili eku-
menickou bohoslužbou. Díky 
otci Alexandru Siudzikovi 
z Podbořan byla bohoslužba 
sloužena v kostele v Krásném 
Dvoře. Bohoslužbu sloužil otec 
Siudzik spolu s duchovním 
pravoslavné církve otcem Vla-
dislavem Čejkou a téměř deva-
desátiletým farářem Českoslo-
venské církve panem Janem Je-
línkem. Byl to nezapomenutel-
ný zážitek, při promluvě pana 
faráře Jel ínka málo kdo 
z plného kostela vydržel bez 
slz. Bohoslužbu doprovázel 
chrámový sbor z Podbořan 

pod vedením pana Františka 
Baráka. Naše setkání zahajuje-
me pravidelně ekumenickou 
bohoslužbou proto, že v naší 
rodné obci žili jak katolíci, tak 
evangelíci a pravoslavní. 

Při tomto setkání jem si při-
pomenuli výstavou v místní 
škole 95. výročí posvěcení po-
zemku a základního kamene ke 
stavbě katolického kostela 
(dnes je tam mlýn) a založení 
Sdružení katolické mládeže a 
i jiné organizace, které měly vliv 
na zachování víry v Boha a 
národního ducha. 

Nazapomněli jsme také na 60. 
výročí holocaustu v naší obci. 
Bylo zde zlikvidováno na 300 
židovských občanů. Těm jsme 
věnovali zvláštní vzpomínku: 
Dobovými snímky a doklady 

jsme jim připomenuli kde ajak 
jejich rodiče žili a kde jsou ve 
společné mohyle pohřbeni. 
Oboje jsme označili hebrejský-
mi nápisy: „Slyš Izraeli, zde žily 
Tvé děti." a „Zde v této mohy-
le odpočívají". Na toto setkání 
přijelo šest osob z USA a tři 
osoby z Izraele, které holo-
caust přežily. 

Tentokrát děkujeme P. Siud-
zikovi z Podbořan za jeho vel-
ké pochopení při organizaci 
tohoto setkání 

Václav Sirek, Mašťov 

Již po osmé se usku-
tečnil 8. května 2002 
na Biskupském gymná-
ziu v Bohosudově eku-
menický festival sboro-
vého zpěvu. 

Ekumenický 
festival 

sborového 
zpěvu 

V letošním roce se ho zúčast-
nilo sedm sborů, které poslu-
chačům přednesly skladby du-
chovní i světské. Festival za-
hájil spirituál BGB P. Mgr. Ru-
dolf Řepka a zástupce ředitele 
BGB Mgr. Jiří Breu. Vlastní pře-
hlídku pak zahájil sbor Audite 
silete z Bohosudova. Dále vy-
stoupili: Vokálně instrumentál-
ní skupina Církve bratrské 
z Dubí, Děčínský chrámový 
sbor, Cantores sancti Venceslai 
z Mostu, sbor Carpe viam z Lo-
vosic, Krušnohorský pěvecký 
sbor Teplice, soubor Serafín 
z Teplic. Mezi vystoupení jed-
notlivých sborů byla zařazena 
rozjímání nad listem sv. apoš-
tola Jakuba. Po skončení hu-
dební části následovala ekume-
nická bohoslužba. 

Je krásné, mohou-li se lidé 
setkávat při hudbě a zpěvem 
velebit našeho Pána. Věříme, že 
se i v budoucnu setkáme s přá-
teli při ekumenickém festivalu 
a že příští rok se nás sejde mno-
hem víc. Náš festival se usku-
tečňuje vždy 8.5. a tento člá-
nek je již pozvánkou a výzvou 
pro další sbory. Dětské sbory 
pak předvedou svůj um na Bo-
hosudovské notě, která se kaž-
doročně koná ke Dni student-
stva. 

Dík patří i organizátorům 
z řad studentů BGB, kteří již po-
druhé zajišťovali celou přehlíd-
ku Naše poděkování patří 
i sponzorům, zvláště pak otci 
biskupovi Josefu Kouklovi. 

Jiří Breu 



7 PRÁVY Z DIECÉZE 11 

Pátý ročník 
festivalu TIBI 
LAUS v Mostě 

Pod záštitou otce biskupa Josefa Kouk-
la (a doufáme, že i za jeho přítomnosti, 
pokud to zdraví dovolí) se bude konat 
15. června 2002již pátý ročník přehlídky 
pěveckých těles TIBI LAUS. Název fes-
tivalu TOBĚ CHVÁLA prozrazuje, že jeho 
programem bude duchovní hudba zpí-
vaná k Boží chvále. 

Festival začíná v 8.30 v Městském di-
vadle. Představí se na něm 13 pěveckých 
těles: Krušnohorský pěvecký sbor Tep-
lice, Hlahol Chomutov, Vox cantabilis Jir-
kov, Dětský pěvecký sbor Mládí Praha, 
Cantores sancti Venceslai Most, Ženský 
komorní sbor Jirkov, Audite silete Boho-
sudov, Rubín Podbořany a Canticorum 
Kadaň, Ženský sbor sbor Most, Cordia 
Telč, Dvořák Kralupy, Pěv. sbor Leto-
hrad, Chrámový sbor Děčín. Přehlídka 
končí asi ve 14.00 hod. I když festival 
není soutěží, mohou ty sbory, které se 
přihlásí, přece soutěžit, a to o cenu TIBI 
LAUS, kterou bude předávat skladatel 
Dr. Jiří Laburda za nejlepší provedení své 
skladby. Pořadatelé festivalu chtějí tím-
to způsobem představit současného 
skladatele duchovní hudby a vzbudit 
zájem o jeho dílo. 

Proto odpolední slavnostní koncert 
v přesunutém kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie bude celý věnován dílu Jiřího 
Laburdy. Nejprve přednese paní Marie 
Ernstová cyklus šesti žalmů „Před bra-
nou jeruzalémskou" a poté zazpívají spo-
jené mostecké sbory (Ženský sbor Most, 
Pěvecké sdružení severočeských učite-
lů a Cantores sancti Venceslai) za řízení 
paní Markéty Gabrielové mši „Missa in 
sol cum cantu populi". Jak je z názvu zřej-
mé, bude spolu zpívat toto mešní ordi-
nárium i „lid", t.j. všichni účastníci festi-
valu. Skladba vrcholí závěrečným postlu-
diem, do něhož vpadne zpěv všech pří-
tomných „Svatý Václave". Doufáme, že 
pro všechny účastníky koncertu - zpě-
váky i posluchače - se koncert stane ne-
opakovatelným zážitkem. 

Zveme tedy co nejširší veřejnost do 
Mostu na tento festival, a to jak na do-
polední přehlídku, tak na odpolední slav-
nostní koncert. Přijeďte, nebude litovat. 

jb 

Celou orelskou rodinu 
zveme na první akci 

nové středočeské župy 

ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ 
Setkání s tělovýchovným a kulturním programem se koná v Dobříši o víkendu ve dnech 

9. až 11. srpna 2002. Místo konání: Dobříšská orlovna, ul. 28. října 451,263 01 Dobříš. 
Hlavní pořadatelé - jednoty Dobříš a Kladno - pro Vás připravily program s možnostmi 
sportovního vyžití. Jednoty Kladno a Chomutov (Župa Trochtova) jsou organizátory 
volejbalových a fotbalových utkání během setkání. 

Program setkání 
9. 8.2002 - odpoledne příjezd a přivítání účastníků a představení orelské svatováclav-

ské župy. Příležitost k individuálním nebo společným hrám. 
10. 8.2002-Volejbal jednot Kladno a Chomutov. Příležitost k míčovým hrám. Od 13 ho-

din vystoupí dětský orelský pěvecký soubor. Od 16 hodin fotbalové utkání zúčastněných 
jednot. Večer orelské posezení ve společenské místnosti dobříšské orlovny. 

11.8. 2002 - mše sv. v 9 hodin v kostele v Dobříši. Do odpoledních hodin příležitost 
ke sportovní činnosti. Předpokládaný závěr setkání v 16 hodin. 

Během cvičení v orlovně a na hřišti je možné využít šipky, petanque a stolní tenis. 
Program je možné upravit podle potřeb účastníků. K dispozici: přespání odděleně pro 
bratry a sestry v orlovně, šatny, umývárny a WC. S sebou přivézt jídlo a pití (možnost 
stravování v restauraci), spacáky a karimatky. 

Dotazy a zájem o účast hlaste, prosím, na adresy: 
Jednota Dobříš -b r . Petr Vitásek, ul. 28. října451,263 01 Dobříš; tel.: 0305/52 19 78 
Jednota Kladno-br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694,272 01 Kladno; 
tel.: 0312/62 79 10; e-mail: standa.vejvar@volny.cz 

m Jednota Chřibská 

Šachy pro mládež 

Orelská jednota Chřibská pořádá dne 12. 7. 2002 
prázdninový šachový turnaj pro mládež, a to ve třech 
kategoriích podle věku účastníků (6 až 10 let; 11 až 
15 let; 16 až 18 let). Turnaj se bude konat na faře ve 
Chřibské okres Děčín. Začátek je plánován na 9 ho-
din. Zveme všechny zájemce o tuto královskou hru. 

Horská kola pro všechny 

Dále zveme na závody horských kol, které Jedno-
ta Orla pořádá ve spolupráci se společenstvím Anti-
ochia. Závody se uskuteční 27.7. od 9.00. Start bude 
v Chřibské na náměstí. Pro vítěze budou připraveny 
hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno. 

Přihlášky 

Pošlete nejpozději do 10. 7. 2002 na adresu Orel 
Chřibská, Ota Šafránek, Horní Chřibská, 407 44 
Chřibská 

Jednota 
Přepere 
u Turnova 

Oprava termínu: 

Soutěže ve střelbě vzdu-
chovkou se nekonají 29 .6 . 
2002, jak bylo zveřejněno 
v minulých číslech, ale již 
22.6„ tedy o týden dříve! 

Děkujeme za pochopení. 

mailto:standa.vejvar@volny.cz


CENTER 

(Centrum pro rodinu) 
Muži zdraví ženy 

Kdyby někdo 26. dubna večer sledoval 
příjezdovou cestu k domu Dcer Božské lás-
ky v Jiřetíně pod Jedlovou, možná by se 
divil. Co chvíli tam zastavilo auto, zněj vy-
stoupila jedna nebo více žen, muži se oto-
čili a odjížděli do nedalekého Rybniště. 

Co se dělo? V Jiřetíně v pátek začínal 
Víkend pro manželky pod vedením paní 
Gity Vyleťalové z Krnova, její manžel Mi-
loš vedl v Rybništi Víkend pro muže. 

Do Jiřetína se sjelo celkem asi třicet pět 
žen, vesměs ze severních a východních 
Čech. Páteční večer jsme věnovaly vzájem-
nému seznamování, zazpívaly jsme si, spo-
lečně jsme se pomodlily. 

Během soboty jsme vyslechly od Gity 
dvě přednášky - jednu o tom, že krize 
v manželství se mohou stát šancí pro nový 
růst, druhou o duchovním životě a modlit-
bě. Po přednášce vždy následovalo setká-
ní v malých skupinkách, kde jsme dané 
téma ještě propovídaly. 

Součástí sobotního programu bylo také 
tvořivé odpoledne, při němž jsme si pod 
Gitiným vedením vyzkoušely barvení hed-
vábných šál, šátků i obrázků. Některé z nás 
to dělaly poprvé a ani jsme netušily, jak 
i tato činnost bude pro nás příjemná a obo-
hacující. Potom někdo vyrazil na procház-
ku na nedalekou Křížovou horu, mnohé ženy 
využily možnosti jít ke svátosti smíření a 
většina z nás si našla prostor pro popoví-
dání si se staiými i novými známými. Všech-
ny jsme večer oslavily mši svatou. 

V neděli byla po společné ranní modlit-
bě velkým zážitkem přednáška doktora 
Pavla Kozlíka o výchově dospívajících. 
Myslím, že nadchla a oslovila nejen ma-
minky puberťáků. 

Co mi tento víkend dal? Bylo toho hod-
ně. Setkání s krásnými lidmi, zážitek ze spo-
lečné modlitby, nové podněty pro vlastní 
duchovní růst a výchovu dětí. Nemohu 
opomenout ani radost z vlastní práce při 
barvení hedvábí a v neposlední řadě i to, 
že jsem přes různé komplikace mohla opus-
tit domácnost a o nic „všedního" se nesta-
rat. Největším přínosem ale bylo to, že i můj 
muž současně prožíval „po chlapsku" něco 
pěkného v Rybništi. Velmi silně jsem to 
ucítila vždycky, když Gita povstala s tím, 
že MUŽI ZDRAVÍ ŽENY a přečetla z mobi-
lu zprávičku, ze které jasně vyplývalo, že 
i chlapům je spolu dobře. 

D. Beránková 

o Katechetické centrum #o 
Vikariátní 
katechetická 
setkání 
Vikariát Česká Lípa 
27. 6. 2002 v 18.00 na faře v České Lípě 
Bližší informace Jan Policer (tel. 0425/525216). 
Vikariát Liberec 
24. 9. 2002 v 18.00 na faře v Liberci-Ruprechticích 
Bližší informace Mgr. Veronika Pospíšilová 
(tel. 0428/3123 27). 
Vikariát krušnohorský 
1.10. 2002 v 16.30 na faře v Mostě 
Bližší informace Jana Mračníková 
(tel. 035/77 04 606). 
Vikariát Děčín 
8.10.2002 v 15.00 na faře v Děčíně IV.-Podmoklech 
Bližší informace podá Marie Jirásková 
(tel. 0412/53 15 82). 

Všichni katecheté i kněží z těchto vikariátů a okolí 
jsou na tato setkání srdečně zváni. 

Kanonické mise 
Prosím všechny katechety i učí-

cí pastorační asistenty ajejich du-
chovní správce, aby nezapomně-
li, že k 30.6.2002 končí platnost ka-
nonických misí pro školní rok 
2001 /2002. Je tedy nutné, aby vám 
farář či duchovní správce, v jehož 
farnosti vyučujete, zažádal (pí-
semně) před začátkem nového 
školního roku či během měsíce 
září na biskupství o novou kano-
nickou misi pro školní rok 2002/ 
2003. Tiskopis žádosti o kanonic-
kou misi bude vložen do červno-
vých ACEL. 

Zároveň upozorňuji, že dle Ka-
techetických směrnic ČBK z roku 
1994 str. 25: „BEZ KANONICKÉ 
MISE NESMÍ NIKDO OFICIÁL-
NĚ PROVÁDĚT NÁBOŽEN-
SKOU VÝCHOVUNA ŠKOLÁCH 
ANI FARNÍ KATECHEZE." 

Oznámení 
Splatností od 1.5.2002 otec biskup Josef 

Koukl jmenoval Mgr. Jana Policera vikariát-
ním zástupcem katechetů pro vikariát česko-
lipský, Marii Jiráskovou vikariátním zástup-
cem katechetů pro vikariát děčínský a Marii 
Řeřichovou vikariátním zástupcem katechetů 
pro vikariát ústecký. 

Vikariátní zástupce katechetů slouží jako 
kontaktní osoba mezi katechety a KS, je spolu-
pracovníkem KS, podílí se na přípravě a orga-
nizaci Vikariátních katechetických setkání, ale 
je zde hlavně pro vás, katechety, neboť velmi 
často je vám blíže než KS. V případě potřeby 
se na něj tedy můžete obrátit. 

Úřední hodiny na KS 
během prázdnin 

Protože se blíží prázdniny a s nimi též doba 
dovolených a odpočinku, doba, kdy je ale 
také možné dohnat různé resty za uplynulou 
dobu, oznamuji všem katechetům a kněžím, 
že po dobu školních prázdnin (od 1. 7. do 
26. 8. 2002) bude KS zavřeno. I o prázdni-
nách mne ale můžete kontaktovat přes inter-
net i mobilní telefon. 

Mgr. Irena Duchoňová 

Časopis Matěj 
dvouměsíčník 

nejen pro mládež 
litoměřické diecéze 

• církevní kalendárium • roz-
hovory s osobnostmi • články 
z akcí • informace o aktivi-
tách pro mládež • vtipy • 
ukázka knih • písnička • 

Pokud byste vy sami chtěli něco 
uveřejnit nebo byste měli něja-
ký nápad pro zpestření a zkva-
litnění časopisu, ozvěte se kdy-
koli na DCM, kde také můžete 
získat bližší informace a časopis 
si objednat 
Finanční příspěvek za časopis je 
dobrovolný. 
Příští číslo vyjde na přelomu srp-
na a září. 



13 21 CENTER 

Setkání členů Odborného 
kolegia pro otázky migrace 

Dne 11.5.2002 se v Litoměřicích uskuteč-
nilo II. setkání členů kolegia pro otázky 
migrace za účasti pracovníků FCH Česká 
Lípa, OCH Teplice, OCH Mšeno a DCH 
Litoměřice. Hlavním tématem setkání bylo 
projednání návrhu na změnu dosavadní-
ho způsobu využití prostředků z diecézní 
kostelní sbírky na uprchlíky. Doposud byly 
finance z této sbírky využity výhradně na 
migrační projekty DCH Li toměř ice 
s výjimkou roku 2001, kdy byla z těchto 
zdrojů uvolněna částka na nákup přívěsu 
pro OCH Teplice, která provozuje sklad 
ošacení v uprchlickém táboře. 

Členové kolegia připravili návrh pravi-
del na využití zdrojů ze sbírky - o finance 
bude možné žádat formou projektů, které 
posoudí členové kolegia na setkání 
v červnu 2002. O tomto návrhu budou in-
formovány všechny FCH/OCH Litoměřic-
ké diecéze. 

Roman Striženec, DCH Litoměřice 

Diecézní 
centrum pro 
mládež 
Duchovní obnova 
v Arcibiskupském semináři 
v Praze 

Zveme mladé muže od 15 ti let na du-
chovní obnovu do Arcibiskupského se-
mináře v Praze, která bude zahájena v pá-
tek 28. června 2002 v 18.00 hod. Pro ty, 
kteří přijmou naše pozvání je připraven pro-
gram, jehož náplní bude společná modlit-
ba a slavení Nejsvětější oběti, hledání a 
možná i nalezení odpovědí na otázky po 
smyslu a naplnění života. 

Kde mě chce můj Pán mít? Jak poznávat 
jeho volání v mém životě? O milosti po-
třebné k rozhodnému přijetí Boží vůle bu-
deme prosit při mši svaté. Naše společné 
setkání zakončíme v pondělí 30. 6. po sní-
dani. Doporučujeme vzít s sebou Písmo sv. 
a psací potřeby. 
Všeobecné informace o semináři: 
www.arcs.cuni.cz 
Adresa: ArcS, Thákurova 3, Praha 6,16000 
Telefon: 02/20181404, (599) 
E-mail: mailto: rektor@arcs.cuni.cz 

Nové adresy, telefony a e-maily charit 
1) OCH Teplice má novou adresu: 
Thámova 711 / 2 0 , 415 01 Teplice, tel: 0 4 1 7 / 5 6 2 6 8 4 
2) Ředitelka OCH Sobotka Libuše Kollová má nově svůj vlastní e-mail: 
kollova@c-box.cz, původní e-mall charita-libosovice@c-box.cz stále platí. 
3) OCH Česká Kamenice má nový e-mail: 
kamenice@dchltm.cz 
Nové tel. číslo (mobil) ředitele OCH Česká Kamenice: 0 7 2 4 / 0 9 2 3 5 1 

Prázdniny s Diecézním 
centrem pro mládež 
2. diecézní pěší pouť 
Pouť mládeže za nová kněžská a duchovní 
povolání pro naši diecézi 
Kdy: 3.-7. července 2002 
Odkud a kam: z Litoměřic do Filipova 
S sebou: dobré boty, spacák, karimatku, 
jídlo na čtyři dny 
Přespávat budeme na farách a v přírodě. 

3. celostátní setkání mládeže 

Kdy: 13.-I8.srpna2002 
Kde: ve Žďáru nad Sázavou 
Přihlášky: nejpozději do 15. července na 
Diecézním centru pro mládež, popř. 
na www.signaly.cz (nutné podepsat a po-
slat na DCM), kde také můžete získat 
bližší informace. 
Ubytování: ve školách na vlastních kari-
matkách ve spacácích 
Stravování: na louce (obědy a večeře) 
Účastnický poplatek: 600-800 Kč (podle 
vašich možností, pokud nemůžete 
zaplatit ani 600 Kč, obraťte se na DCM) 

Surfování na Balatonu 

Kdy: sobota večer 24.-sobota večer31. srp-
na 2002 
Program: surfování (pro začátečníky vý-
uka), výlet kolem Balatonu, návštěva 
termálních lázní, hradů, jeskyní 
Cena (doprava + jídlo + ubytování + do-
prava surfu): 3 000 Kč 

Bližší informace 
o všech uvedených akcích: 
Diecézní centrum pro mládež, 
tel. 0416-73 44 23,0603-452 001, 
e-mail: daniela.dcm@worldonline.cz 

m Občanská 
poradna Rumburk 
zahájila provoz 

Občanská poradna Rumburk zahájila 
svou činnost letos v lednu. Jedná se 
o nový projekt Farní charity Rumburk, který 
má dva hlavní cíle: jednak zajišťuje, aby 
občané netrpěli neznalostí svých práv a 
povinností, neznalostí dostupných služeb 
nebo neschopností vyjádřit své potřeby, 
za druhé upozorňuje příslušné orgány stát-
ní správy a samosprávy na nedostatky le-
gislativy a na neřešené problémy. 

Občanská poradna Rumburk poskytuje 
občanům poradenské služby bezplatně, 
nezávisle, nestranně a diskrétně, a to zejmé-
na v těchto oblastech: bydlení, sociální pro-
blematika, pracovněprávní a občanskopráv-
ní vztahy, rodinné právo, mezilidské vztahy 
apod. Neposkytuje poradenství komerční 
povahy - zejména ne v oblasti daní, trestní-
ho a obchodního práva. Občanská porad-
na nabízí občanům následující služby: do-
provod v jeho tíživé situaci a společné hle-
dání možných variant řešení dané situace, 
vyslechnutí v případě osamění, poskytnutí 
základních právních informací a kontaktů 
na jiné dostupné služby, pomoc se sepsá-
ním podání a žádostí a pomoc s vyplňová-
ním formulářů apod. 

Poradenské služby poskytují odborně 
vyškolení poradci. 

OTEVÍRACÍ DOBA PORADNY 
(zkušební provoz): 
pondělí: od 9 do 12 

a od 13 do 15 hodin 
úterý až pátek: od 9 do 12 hodin 

Poradenské služby mimo tuto pro-
vozní dobu lze sjednat po předchozí 
domluvě s poradcem. 
K O N T A K T : Občanská poradna Rum-
burk při Farní charitě Rumburk Sukova 
1 0 5 5 , 4 0 8 01 Rumburk , t e l / f a x : 
0 4 1 3 / 3 3 2 7 7 4 

http://www.arcs.cuni.cz
mailto:rektor@arcs.cuni.cz
mailto:kollova@c-box.cz
mailto:charita-libosovice@c-box.cz
mailto:kamenice@dchltm.cz
http://www.signaly.cz
mailto:daniela.dcm@worldonline.cz
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Poezie Starého zákona, Garamond 
2002, 298 Kč 

Překlad Knihy Job, Žalmů, Přísloví, Ka-
zatel, Písně písní a Nářku Jeremiášova po-
řídil z hebrejštiny náš nejstarší básník Vik-
tor Fischl, který žije v Izraeli. V těchto 
dnech se dožívá 90 let. Se Starým zákonem 
se seznámil ve svých 16 letech prostřed-
nictví Bible kralické, a protože mu byla pro 
svoji archaickou češtinu leckde nesrozu-
mitelná, rozhodl se přeložit ji do moderní 
češtiny. Můžete posoudit sami, jak se mu 
to, jako věřícímu židu, podařilo. 

Dawkins, Richard: Slepý hodinář. Pa-
seka 2002, 249 Kč 

Jak vznikl člověk a proč tady vůbec 
jsme? Na tuto nejzákladnější lidskou 
otázku odpovídá významný britský zoo-
log a myslitel. Brilantní způsobem vyvra-
cí řadu rozšířených představ o evoluci 
člověka a dalších organismů. Ukazuje 
oprávněnost evolučního pohledu na 
vznik živého světa, aniž by přitom umen-
šoval náš údiv nad jeho tajemstvím. Za 
tuto knihu, která patří k nejzákladnějším 
publikacím o darwinismu, získal autor 
cenu Royal Society. 

Angeles Times. Čep, lan: Umění a mi-
lost Vetus via 2001,155 Kč 

Kniha esejů Jana Čepa, které nebyly 
dosud u nás uveřejněny a které nejsou ani 
zařazeny ve Spisech Jana Čepa. 

Flusser, David: Ježíš, Oikoymenenh 
2002, 318 Kč 

Autor, který se narodil ve Vídni, vyrůs-
tal v Příbrami v české židovské rodině a 
vystudoval klasickou filologii v Praze a 
během svých pražských studií navázal 
kontakt s křesťany a to znamenalo počá-
tek jeho cesty k ortodoxnímu židovství. 
Musel dvakrát opustit Č S R - před nacisty 

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

r. 1939 a v r. 1950 před komunisty. Působil 
na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde 
se vypracoval na předního znalce rabín-
ské literatury a svitků od Mrtvého moře. 
Kniha Ježíš vyšla původně v němčině; 
naše vydání je překlad z přepracovaného 
a rozšířeného anglického vydání. 

Brldel, Fridrich: Básnické dílo, Torst 
1999, cena neuvedena 

Souborné vydání díla našeho největší-
ho barokního básníka jezuity Bedřicha Bri-
dela, které připravil, zasvěceným úvodem, 
poznámkami, vysvětlivkami a slovníčkem 
opatřil Milan Kopecký. 

Ševčík, Jiří: Album svatoivanské, Vyše-
hrad 2002, 218 Kč 

Kniha je úplným zpracováním všech 
dostupných podkladů o postavě prvního 
českého poustevníka svatého Ivana. Jsou 
zde uveřejněny krásné svatoivanské le-
gendy, básně a staré modlitby v průřezu 
celého tisíciletí. V knize nalezneme jedineč-
né ukázky starých rytin, kreseb a fotogra-
fií. Jednotlivé kapitoly mapují historický 
vývoj Svatého Jan pod Skalou. 

Schatz, Klaus: Dějiny papežského pri-
mátu, CDK 2002, 230 Kč 

Kniha jezuity P. Kluse Schatze, profesora 
církevních dějin na jezuitské Vysoké škole 
filosofickoteologické St. Georgen ve Frank-
furtu nad Mohanem, provází čtenáře histo-
rií papežství od počátků římské obce až po 
nové podněty 2. vatikánského sněmu. 

Biavaschi, Stefano: Prorok větru, Kar-
mel 2002, 85 Kč 

Tento příběh připomíná vzdáleně výroky 
autorů D. Gibrana, Hesse či R. Tágora. Jeho 
básnicko-prorocký jazyk člověka pozvedá 
ke kontemplativnímu pohledu na věci. 

Feehan, James A.: Bůh ukrytý 
v příbězích, Karmel 2002,95 Kč 

Soubor příběhů z pera irského kněze. 

Gilbert, Guy: Setkání s Marií, Karmel 
2002, 75 Kč 

Kniha známého francouzského kněze, 
která se může stát základní a přístupnou 
informací o mariánské spiritualitě a která 
nás naučí modlit se růženec. 

DoppeHed, Basilius: Odpoutanost, Kar-
mel 2002, 95 Kč 

Tato kniha se zabývá tématy „začínat, 
zůstávat a opouštět". To jsou tři základní 
lidské postoje, které na sebe navazují, jsou 
na sebe závislé a navzájem se doplňují. 

Torkington, David: Mystika všedního 
dne, Karmel 2002, 95 Kč 

Jak se lépe připravit na den, který je před 
námi, než tím, že si stanovíme cíle nebo 
výsledky, jichž chceme před skončením 
dosáhnout. Učinit si z vratké lávky kamen-
ný most, který tě přenese přes příval zrád-
ných vod. 

Torkington, David: O modlitbě, Karmel 
2002, 95 Kč 

Další svazek edice Autor - téma, kteiý 
obsahuje 40 krátkých meditací věnova-
ných modlitbě a jejímu místu v duchovním 
životě. 

Sión, Victor: Cesta k duchovnímu rea-
lismu, Karmel 2002,195 Kč 

Kniha se věnuje šancím, které jsou nám 
nabízeny k prohlubování duchovního ži-
vota. Touto šancí může být, podle autora, 
dokonce i hřích jako hranice, která oddě-
luje nepřátelství a důvěrnost a jejímž pře-
kročením nalézáme Krista a vlastní pod-
statu života. 

Sudbrack, Josef: Náboženská zkušenost 
a lidská duše, Karmel 2002,149 Kč 

Obsah této knihy je vymezen svým ná-
zvem, ale všechny její tématické okruhy 
směřují ke středu, jím je křesťanská zku-
šenost. 

Škarvada, Jaroslav: Svedl jsi mne, Hos-
podine, Karmel 2002,199 Kč 

Kniha rozhovorů pražského světícího 
biskupa Škarvady, které s ním vedl novi-
nář Bohumil Svoboda. 

Ziescheová, Maria Calasanz: Velká od-
vaha, Karmel 2002, 239 Kč 

Románové zpracování života Julie Billi-
artové, zakladatelky kongregace Sester 
Naší Paní. 

-mela-
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zjevně samy dojaty z bouřlivého potlesku, 
který za svůj zpěv pod vedením paní vy-
chovatelky Aleny Niševové sklidily. Bo-
hužel s námi letos již nebyl pan VíťaNěm-
ěanovský, který skupinu dětí vždy dopro-
vázel na kytaru a který před krátkým ča-
sem předčasně zesnul po těžké nemoci. Na 
začátku koncertu jsme si ho připomenuli 
a i jemu jsme věnovali toto odpoledne. Vý-
těžek 3070 Kč z dobrovolného vstupného 
jsme tradičně hned po skončení předali paní 
ředitelce PhDr. Boženě Lányové. 

Důležitým prvkem setkání je také jedno-
ta křesťanů z různých církví. Během něko-
lika posledních let se vytvořila těsná přá-
telská pouta nejen mezi zpěváky a hudeb-
níky, ale i mezi řadovými členy. Při letoš-
ním dvouhodinovém (!) koncertu byla tato 
myšlenka zdůrazněna i výběrem biblických 
textů, které byly čteny mezi jednotlivými 
vystoupeními. 

V několika případech interpreti spojili 
své síly bez ohledu na příslušnost k církvi, 

na závěr se dokonce spojili všichni v písni 
„Laudate omneš gentes". 

Při každém z těchto jarních koncertů vzni-
ká atmosféra, která by si možná zasloužila 
ještě širší zájem ze strany veřejnosti. Ale i 
v tomto stávajícím rozsahu si každý mohl 

domů odnést příjemné zážitky. Dá-li Pán, 
sejdeme se zase za rok. Všichni jste již teď 
srdečně zváni! 

-Lib-
Děti z diagnostického ústavu, pro které 
byl koncert pořádán • Trio hudebnic 
z církve českobratrské 

Dne 19. 5. 2002 se v ruprechtickém kos-
tele sv. Antonína Paduánského konal již 5. 
ročník benefičního ekumenického koncer-
tu pro Dětský diagnostický ústav v Liberci 

(DDÚ). Hlavní myšlenkou těchto akcí je 
solidarita s dětmi, které nemají příležitost 
prožívat své dětství v harmonických rodi-
nách. Děti kromě krásného a dojemného 
vystoupení přinesly jako dárky pro divá-
ky drobné keramické upomínkové předmě-
ty, které samy vyrobily. Kromě toho byly 

Máme radost, že mů-
žeme přijít za panem 
Felixem Patrákem 

z Libochovic, abychom mu po-
blahopřáli k jeho sedmdesáti-
nám. 
Přejeme mu stálou pomoc a 
ochranu Boží a aby se mu do-
stalo od Pána v hojné míře vše-
ho, co prospívá tělu i duši. 

Součastně mu děkujeme za 
dlouholetou varhanickou služ-
bu pro kostel v Libochovicích 
a okolí. Ať jeho ruce ještě dlou-
ho rozeznívají píšťaly varhan 
pro větší čest a slávu Boží a 
k naší radosti. 

Dětský den 
„U Obrázku" 

Slunečné počasí podpořilo práci libereckých 
farností při přípravě oslavy Dne dětí. Tématem 
dopoledne byl život patronky naší diecéze, sva-
té Zdislavy. Odpoledne se přenesli účastníci do 
země pohádkových soutěží. 

Do dalších let (Q) Jáhenské svěcení 

P.Józef Szeliga a farníci 
z Libochovic 

V sobotu 15. června vysvětil v lito-
měřické katedrále otec biskup Jo-
sef Koukl nové jáhny litoměřické 
diecéze: 

Pavel Ajchler 
Ing. Antonín Sedlák 

Marcin Saj 

Vyprošujme jim vytrvalost a odhod-
lání jít po náročné cestě Kristova 
kněžství v dnešní době, 

Foto Jan Rosenauer 
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IZÁK - praotec naděje a útěchy ^ P. JiříVoleský, Trmice Strach Izákův 

Dokončení z minulého čísla 

...Když čteme vyprávění o Izákovi po-
zorněji a pokusíme se vniknout do jeho vnitř-
ního duševního života, může se stát právě 
on postavou velice zajímavou a oslovující. 
Samozřejmě však musíme mít na mysli, že 
biblické svědectví o životě praotců nechce 
psychologizovat, nýbrž podat teologickou 
výpověď o životní pouti víry konkrétních 
lidí, kteří mají své přednosti, ale též veliké 
chyby, slabosti a nedostatky, které 
však neznamenají překážku pro Boží 
mocné a milostivé působení v jejich 
konkrétním světě. My se však o ja-
kousi psychologizaci Izákovy posta-
vy pokusíme. Vždyť psychologický 
výklad bibleje jedním z mnohých vý-
kladů, kteiý umožňuje aktualizaci a 
konkrétní oživení biblické zvěsti 
i v dnešním moderním světě. Vyjdě-
me tedy z toho, co v bibli o Izákovi 
čteme, a pokusme se psychologicky 
vžít do vnitřního světa jeho vztahů a 
pocitů. 

Bolest a útěcha 

Zaměřme se na dvě základní strán-
ky Izákova života: na jeho bolestné 
traumatické zkušenosti s lidmi 
i s Bohem a na druhé straně na jeho 
hledání nové útěchy a naděje, které 
mají jeho vnitřní zranění léčit. Z tohoto po-
hledu se Izák může stát postavou opravdu 
živou a plnokrevnou, i když se při povrch-
ním čtení zdá být vyhaslým a neživotným. 

Je-li Izák skutečnou postavou, pak má též 
svůj bohatý vnitřní život, který jejistě umoc-
něn prostředím a kulturou, ve které Izák žije. 
Je kočovným pastevcem a dědicem převrat-
ných zaslíbení Božích vůči jeho otci Abra-
hamovi. Má tedy dostatek času a klidu 
k přemýšlení, rozjímání a modlitbě. Hlubo-
ké a živé tajemství přítomnosti a působení 
Boha, které zdědil po svém otci Abrahámo-
vi, jistě též mocně oplodňovalo a oživovalo 
jeho vnitřní prožívání. 

Izák, jak jsme výše uvedli, je postavou 
s hlubokým traumatem, bolestí, která může 
být příčinou jeho pasivity a zdánlivé vy-
haslosti. Člověk, který je bolestně zraňo-
ván od druhých lidí, může ztrácet důvěru 
k lidem a nakonec i naději v dobro života. 
Důvěra je však základním kamenem všech 
mezilidských vztahů. Jestliže člověk není 
schopen důvěry k druhým, nedokáže s nimi 

ani navázat živý a radostný vztah. To jistě 
vede k vnitřní osamocenosti a nakonec 
i k depresivní beznaději. Z krátkých zmínek 
o praotci Izákovi se zdá, že mohl trpět po-
dobnými pocity a problémy. 

Základem důvěry pro dítě a nedospělého 
člověka jsou jeho vlastní rodiče. Jestliže 
však Izákův otec vztáhne na svého syna 
ruku, sváže ho, položí na oltář a vytáhne 
nůž, aby jej rituálně zbavil života, jistě to 
muselo na Izáka jako nedospělého chlapce 

působit traumaticky. Jeho matka Sára snad 
pro něho i nadále byla osobou, u které čer-
pal útěchu a důvěru. Ale Sára je už stařena 
aještě v Izákově mládí umírá. 

Bolest nad ztrátou matky je vyjádřena 
v Izákově reakci na příchod jeho budoucí 
nevěsty Rebeky: Izák pak uvedl Rebeku do 
stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se 
jeho ženou. A zamiloval šiji. Tak našel útě-
chu po smrti své matky. Jako by byla matka 
důležitější v jeho vztahu k Rebece, než sa-
motná Rebeka. Že Izák hledá ve své manžel-
ce útěchu, je též přinejmenším podivné. 
Zamilovanost, manželský život ze strany 
muže Izáka je popsána spojením „nalezení 
útěchy" po smrti matky. Hledá v manžel-
ském vztahu útěchu dítěte, Rebeka je pro 
něj spíše něžnou matkou než rovnopráv-
nou partnerkou. Jako by se Izák ani ve své 
dospělosti ještě nevyrovnal se svými vnitř-
ními zraněními a neschopností důvěřovat, 
a tím sám v sobě nalézat pramen útěchy při 
konfrontaci s problémy a utrpením. 

I ve vztahu k Bohu můžeme předpoklá-
dat, že jeho důvěra byla silně zraněna. Na 
jednom místě v bibli, které vypráví o příbě-
zích Jakubových, čteme označení Boha jako 
„Strachu Izákova": Kdyby se mnou nebyl 
Bůh mého otce, Bůh Abrahámův a Strach 
Izákův,.. .říká Jákob. A Jákob se zapřísáhl 
při Strachu svého otce Izáka. Toto označe-
ní Boha je v celém Písmu jedinečné a jistě 
chce něco důležitého vyjádřit. Bůh je pro 
Izáka „Strachem", ne útěchou, radostí a na-
dějí. Pravděpodobně se zde opět odráží Izá-
kova otřesná zkušenost s Bohem, který žádá 
jeho krvavé obětování rukama vlastního 
otce Abraháma. 

Snad tedy na základě těchto zmínek mů-
žeme Izáka chápat jako člověka bolestně 
vnitřně zraněného od lidí i od Boha. By-
tostně postrádá důvěry, intenzívně vyhle-
dává útěchu. Lidé i Bůh pro něj znamenají 
v hloubi duše životní ohrožení a nedůvěru. 

Stavitel studní 

Nyní však přejděme ke skutečnosti Izá-
kova vyrovnání se s touto vnitřní trauma-
tickou bolestí. Čím je Izák specifický na své 
cestě víiy za Bohem? Příliš konkrétního toho 
z jeho příběhů nevyčteme. Jedno však ano. 
Izák hloubí všude, kde přebývá, studně. Je 
to přirozené, neboť žije převážně v pouštní 
krajině, ale v Izákově případu má toto hlou-
bení studní silně náboženský charakter. 
Studně, které zbuduje, totiž nazývá nábo-
ženskými jmény. Základní studna, u které 
se usazuje, je „Studnice Živého, který mě 
vidí". Jak krásné a nadějeplné jméno! Jako 
by Izák právě v tomto jménu a ve skuteč-
nosti studně hledal svou nedostatečnou 
důvěru a naději. Studna je skutečně velice 
výrazným symbolem nezničitelnosti života, 
naděje a důvěry v životodárné dobro. 

Jestliže tedy Izák lemuje svou životní 
pouť, která je výrazně zároveň poutí víry, 
stavbou studní, pak to může charakterizo-
vat jeho duchovní zaměření vztahu k Bohu. 
Izák usilovně hledá v Bohu svou ztracenou 
důvěru v život a naději v dobrou budouc-
nost. 

Co nám tedy v tomto kontextu Izák odka-
zuje? Důvěra v dobro a naděje v nezničitel-
ný život je nenaplněnou touhou Izákovy 
duše. Přesto se však nevzdává, hledá 
s pevnou vírou tyto hodnoty v Bohu. Sta-
ví studně a do nich vkládá veškerou svou 
touhu po pevné důvěře a živé naději. 

Eliezer a Rebeka u studně (Gn 24), mal. Antoine Coypel. 


