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m Z KONVIKTU V LrrOMĚŘICÍCH BUDE DIECÉZNÍ DŮM 
Po přečtení zřizovacího dekretu „Diecézního 

domu kardinála Trochty" vypukl l .září v katedrále 
sv. Štěpána v Litoměřicích veliký jásot. Konečně 
zde bude centrum pastorace, kde bude možno 
rozvíjet život církve! Konečně se naše diecéze 
zařadila rovnoprávně po bok těch ostatních! 

Když jsme o prázdninách chodili kolem opuš-
těné budovy bývalého Konviktu, bylo nám vel-
mi smutno. Proslýchalo se, že nějaké „temné 
síly" usilují o prodej této církevní budovy do 
rukou nevěřících. Zdálo se, že vše skončilo. Pro 
rodiny, děti, mládež, ale i seniory, kteří chápou 
církev jako společenství, už nebude místo, roz-
pustí se sněmovní kroužek,neboť se nebude mít 
kde scházet, společenství rodin a mladých se 
budou konat po bytech a duchovní obnovy 
někde v lese jako za totality... 

Opuštěné litoměřické „děti" se však utíkaly 
o pomoc k Panně Marii, Matce Církve, a také -
jak jinak v naší diecézi-ke svaté Zdislavě, pat-
ronce rodin. Mnoho hodin strávily na kolenou a 

věřily, že Bůh může i tak nemilou věc, jako byl 
odchod konviktu, proměnit v něco pozitivního 
a dobrého. 

Díky, svatá Zdislavo! 
Díky, Otče biskupe, za vaše moudré a osvícené 

rozhodnutí! Věříme, že bude životu církve v naší 
diecézi ku prospěchu, a slibujeme, že svěřené 
„hřivny" nezakopáme. 

/ml/ 

První zatěžkávací zkouška konviktu: povodně 
S koncem školního roku jsme 

se rozloučili s Teologickým kon-
viktem v Litoměřicích. Chodby, 
kde dříve hlaholily mužské hla-
sy, ztichly, inventář byl částeč-
ně odstěhován do Olomouce. 
Opuštěná budova zela prázdno-
tou a mrtvě hleděla do ulice. 
Všem nám, kdo jsme chodili oko-
lo, z toho bylo smutno. 

Déšť padal a voda 
stoupala... 

a najednou bylo potřeba za-
jistit azyl pro evakuované oby-
vatele zaplavených oblastí. 

Byl povolán staronový 
správce, dům začal ožívat. Prv-
ní azylanti přišli 13. srpna, po-
stupně se pokoje začaly plnit a 
za pár dnů zde již bylo na šede-
sát lidí, včetně několikatýden-
ního miminka. Správce Alois 
Kubišta ve dne v noci zajišťo-
val s pomocí Charity vše po-
třebné, včetně výbavičky a va-
ničky pro ono děťátko, dobro-
volníci pomáhali s úklidem a 
nočními hlídkami, s distribucí 
humanitární pomoci. Jídlo pro 
nové obyvatele „konviktu" za-

jistila naštěstí městská centrál-
ní jídelna. 

Mezi nešťastnými azylanty, 
z nichž mnozí přišli o celý svůj 
majetek, neúnavně apoštoloval 
P. Radim Valík, sám evakuova-
ný z farnosti, kde voda v kos-
tele dosáhla do výšky 2,5 met-
ru. Povzbuzoval, vybízel 
k modlitbě, poskytoval útěchu 
a také poukazoval na skutečné 
životní hodnoty a na to, že bez 
Božího požehnání je marné lid-
ské namáhání. 

Nyní se již evakuovaní navrá-
tili do svých poničených do-
movů, v „konviktu" však uby-
tovaných přibylo: hasiči, poli-
cisté, dobrovolníci ze všech 
koutů republiky. Bylo zde na 
nocleh téměř 90 lidí, kteří celé 
dny pracovali v okolních vyto-
pených vesnicích. Bývalájídel-
na a tělocvična se proměnily 
v humanitární sklad, kam pře-
vážně brněnská charita přivá-
žela 2-3 kamiony pomoci den-
ně. Její ředitel přijel, aby přímo 
na místě zmapoval potřeby li-
toměřických kolegů. 

Díky třem mimořádně oběta-
vým zaměstnancům a dobro-

volníkům z řad místní katolické 
mládeže tak dům slouží tomu 
nejdůležitějšímu křesťanskému 
poslání - lásce a pomoci bliž-
ním. Až tento svůj úkol splní, 
bude díky moudrému rozhod-
nutí otce biskupa fungovat jako 
diecézní středisko pastorace a 
dál sloužit věřícím naší oblasti. 
Těšíme se na to a o dění zde 
budeme nadále informovat. 

/M.LJ 

Z textu zřizovací 
listiny otce 
biskupa Josefa 
Koukla 

...zřizuji dnem 1. září 
2002 diecézní Dům kar-
dinála Trochty jakožto pas-
torační centrum naší lito-
měřické diecéze, které 
bude sloužit knéžím 
i věřícím ke společnému 
setkávání. 

V tomto domě budou 
také umístěna všechna di-
ecézní centra - pastorač-
ní, katechetické, mládeže 
i centrum pro rodinu. 

Vyprošuji Boží požehná-
ní všem, kdo do tohoto 
Domu budou vcházet, aby 
tam načerpali nových sil 
i znalostí, stejně tak aby 
svatý Štěpán, nebeský 
ochránce zvěčnělého kar-
dinála Trochty, denně udě-
loval sílu a pokoj těm, kte-
ří tento Dům povedou a 
budou o něj pečovat. 

Mons. ThDr. Josef KOUKL, 
biskup litoměřický 

Zdislava - měsíčník litoměřické diecéze 
Vydává Římskokatolická farnost Smržovka 
Adresa redakce: Kostelní 215 ,468 51, tel./fax. 0428/38 23 65 
e-mail: m i c h a l . p o d z i m e k g t e l e c o m . c z (administrace) 

f a r n o s t . j b c @ p v t n e t . c z (příspěvky) 
Číslo účtu: 963293379/0800 
Řídí redakční rada, šéfredaktor: P. ICLic. Michal Podzimek 
Grafická spolupráce Jan Hrubý, sazba Jan Macek 
© 2002 Corel Corp. a Jan Macek. Jazyková úprava tohoto čísla: Dr. 
Věnceslava Fišerová. Tiskne: Jan Macek, Horní náměstí 12, Jablonec 
nad Nisou. Náklad: 1520 výtisků 
Nevyžádané příspěvky nevracíme. Redakce si vyhrazuje právo 
na zkrácení příspěvků. 
Příspěvek na úhradu nákladů na rok 2002:125 Kč + poštovné 
Ročník VII., číslo 8. Registrace: MK ČR 7397. ISSN 1211-3042 
Datum vydání: 22. 9. 2002. Uzávěrka příštího čísla: 5. 10. 2002 
Distribuci zajišťuje AMIS Praha, N a Nivách 18,141 00 Praha 4 
prostřednictvím České pošty, s. p. 



3 I A Č Í N Á M E 

1 / / v / 1 V V / • / I o 

Výročí knězi a jáhnu 
naší diecéze v říjnu 
narozeniny 

1.10. František Segeťa - 72 let 
5.10. Jacek Wszola - 29 let 
7. 10. Jan Fexa - 58 let 
9.10. Bohuslav Bártek - 42 let 

11.10. Josef Šimon - 79 let 
13.10. Pavel Tichý, SDB - 35 let 
14.10. Pavel Jančík - 57 let 
15. 10. Jaroslaw Borucki, MS - 34 let 
16. 10. Jaroslav Lízner - 47 let 
17.10. Tomáš K u b a - 4 5 let 

svěcení 
1.10. Jan Hrubý, trvalý jáhen - 8 let 
7. 10. Vít Jůza - 7 let 

19.10. Jiří Voleský - 11 let 
21.10. Pavel Tomáš G e n r t O F M - 3 4 let 
26. 10. Petr Kuba, trvalý jáhen - 6 let 
29. 10. Jan Horníček, trvalý jáhen - 8 let 
29. 10. Jaroslaw Borucki, MS - 8 let 

Slovo na úvod. 
Vážení čtenáři, 

Tématika poprázdninového čísla se ne-
vyhne povodním, které zasáhly naší 
zemi. Fotografie kříže, která je na titulní 
stránce, tedy neupozorňuje jen na vyda-
řenou akci mládeže, o které se dočtete 
uvnitř čísla, ale tvoří i jakýsi duchovní 
úvod zprávám o našich postižených far-
nostech. 

Užitečnou dvoj stranou uprostřed čís-
la je jistě aktualizovaný seznam obsaze-
ných far v naší diecézi. Věřím, že tam na-
jdete jen minimum chyb, a pokud se tam 
nějaká vloudila, budu rád, když mi bude 
vynadáno méně než minulý rok. 

Dále bych rád upozornil na rozhovor s 
člověkem z naší diecéze, jehož činnost 
má dnes již celostátní charakter. Je to dílo, 
které vyrostlo ze zcela skromných začát-
ků a nyní se díky Božímu požehnání, úsi-
lí a nadání spolupracovníků, štědrosti 
dárců a zájmu ministrantů z celé naší vlasti 
stále rozvíjí: časopis pro kluky u oltáře, 
Tarsicius. 

Váš P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

Nadčasovost slov 
Motto: „Dovoláváme se častokrát že nás katolíků je přes 
sedmdesát procent To musí být v našich poměrech znát! 
Slyšíte? Nechrne kritizování. Ži jme v první řadě my, katolí-
ci, tak jak je třeba". 

Tato slova byla pronesena na svá-
tek sv. Václava 28. září 1947 na václav-
ském náměstí v Praze v blízkosti sochy 
„vévody české země" před 55 lety. Po 
uplynutí těchto let se stav věřících 
v naší Církvi pod-
statně zreduko-
val. Svědčí o tom 
druhá strana naší 
„Zdislavy" číslo 
sedm. Dovolil 
jsem si použít číslo uvedené kardinálem 
Josefem Beranem a čísel uvedených ve 
Zdislavě. V době svobody poklesl ce-
lorepublikově počet obyvatel hlásících 
se ke katolické Církvi o 33 %, tj. 3,3 % za 
rok. Za totality se tento průměr pohy-
boval okolo 1 %. Tyto dva průměry pře-
ci o něčem svědčí!? 

V jednom kostele naší diecéze jsem 
kdysi slyšel z úst kněze následující slo-
va: „Vy věřící, ptejte se kněží na to, jak 
máte žít svůj křesťanský život". Zeptá-
me se tedy Josefa kardinála Berana. Ten 
by nám odpověděl, jako tenkrát na Vác-
lavském náměstí: 

„Vy věřící, ptejte se 
kněží na to, jak máte 

žít svůj křesťanský život 

ThDr. Josef Beran 

„ Vzor k následování máme ve sv. Vác-
lavu, v jeho ctnostech. V rytířské ctnosti 
ukázněnosti vyžadující smysl pro čest jak 
vlastní, tak druhého, dále v mravní vy-
rovnanosti a pevné charakternosti. Sva-

tý Václav byl vždy 
věrný svým zásadám, 
neslevil v ničem, co 
považoval za svou 
povinnost. Cítil se 
stejně odpovědným 

lidu, jako Bohu a proto, třeba si mohl 
získat popularitu davu. Nedal se zviklat 
ve své zásadovosti a volil raději smrt, 
zdánlivou porážku, než zradu na právu 
a povinnostech. Jedině tehdy, bude-li nás 
oživovat Eucharistie a budeme-li žít a 
pracovat po příkladu našeho národní-
ho patrona, splníme nejúčinněji svou 
vlasteneckou a národní povinnost. Tak 
přispějeme nejlépe k urovnání rozhára-
ných našich vnitřních poměrů, tak svo-
láme hojnost požehnání na svou krásnou 
a drahou vlast." 

František Němeček, Mladá Boleslav 

Oznamujeme s radostí, že naší zemi se dne 21. 
září 2002 slavnostně otevře Dům bible. Dům se 
nachází v Praze 8 - Kobylisích (Náhorní 12) blízko 
zastávky Střelničná. 

Slavnostní otevření začne v 10.00 hod. 
Na programu jsou úvodní promluvy, požehnání 

nového domu a slavnostní přestřižení pásky, pro-
hlídka prodejny Biblické společnosti a odhalení 
plastiky. 

BS 

Slavné sliby 
Královská kanonie pre-
monstrátů na Strahově 
s velkou radostí ozna-
muje, že dne 12. září 
2002 složil náš spolu-
bratr Vilém Marek Ště-
pán slavnostní slavné 
sliby do rukou opata 
Michaela Josefa Pojezd-
ného. Otec Vilém již rok 
působí na mariánském 
poutním místě Liběšice 
u Žatce v naší litoměřic-
ké diecézi. 

red 
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Vše dobře dopadne... 

Nevelká a málo známá obec Počaply leží 
nedaleko Litoměřic. V pondělí 12. srpna po-

vodňová vlna na Labi vytvořila od Roudnice až po 
Litoměřice jedno velké jezero 18 km dlouhé a 8 km 
široké. Pod ním zůstaly desítky obcí a jen střechy 
domků a osamocené věže kostelů ukazovaly mís-
ta, kde ještě před krátkou dobou pulsoval život. 

Postiženy byly i Počaply a 
nedávno opravený kostel 
sv.Vojtěcha a fara byly zapla-
veny do výše 2 metrů. Zeď při-
lehlého hřbitova pobořena, 
pomníky povalené a poškoze-
né. Otec Radim opouštěl již za-
topenou faru na lodičce, která 

pro něho připlula až ke scho-
dišti do horního patra. 

Když se 19. srpna mohl 
P. Radim Valík vrátit, uviděl ve-
likou spoušť. Fara a přilehlé 
objekty zdemolované, všude 
plno písku a bahna, nábytek 
poničený. Nejhorší pohled ho 

čekal v kostele, do kterého se 
mohl dostat až po vypáčení 
dveří. Hlavní i oba boční oltáře 
povaleny, barokní anděl polá-
maný, kolem záplava bahna a 
písku, ve kterém leží socha 
P. Marie Lurdské (těsně před 
povodní se P. Radim vrátil 
z pouti do Lurd). 

Otec sochu zvedá a něžně hla-
dí. Je vyrovnaný a klidně říká: 
„Vše dopadne dobře, a bude-
me-li pilně pracovat, dáme vše 
do pořádku." Na dotaz přihlíže-
jících, zda toto vše, co se stalo, 
je trestem Božím, se rozhovoří: 

„V pozadí celého vesmíru je 
Boží láska. Bůh Otec má zájem, 
aby se jeho dítěti vedlo dobře. 
Ale když syn řekne: Táto, nech 
mě být, tak to otce sice mrzí, ale 
syna nechá a jen přihlíží chy-
bám, které syn dělá, a také tomu, 
jak za ně pyká. Lidé ignorují 
Boha. V našem národě třeba 
není svěcena neděle. Lidé pra-
cují a chtějí co nejvíce vyrobit. 
A teď se jim třeba ty neděle 
vrátily. Když lidé nestojí o Boží 
pomoc a požehnání, Bůh se ne-
vnucuje. Ale třeba na to lidi při-
jdou a pak se to zlepší...". To-
lik Otec Valík. Jeho slova patří 
nám všem. 

Další zatopené kostely v naší 
diecézi byly ve Štětí a v Křeši-
cích - všechny byly nedávno 

opraveny a ve Štětí v den záto-
py mělo být znovuvysvěcení. 
Nepoškozené kostely zůstaly 
na Labi v Roudnici, v Litoměři-
cích a v Lovosicích a na Ohři 
v Terezíně, Bohušovicích, Bro-
zanech i přesto, že tato města 
byla také těžce postižena. 

Dnes jsou Počaply, kostel, 
fara i hřbitov z nejhoršího ven-
ku a tam, kde ještě nedávno 
byla voda, vrací se už život. Na 
všechny však ještě čeká mno-
ho, stále jsou potřeba ochotné 
ruce, materiální a finanční po-
moc, hlavně však pomoc Boží 
- a vše dobře dopadne. 

Milada Veselková, 
foto Jan Rosenauer a repro 

Návštěva otce biskupa Josefa Koukla v zatopených Počaplech 
V pátek 23. srpna letošního 
roku navštívil otec biskup za-
topený kostel v Počaplech a při 
této příležitostí řekl: 

Když jsem byl v tomto kostele posled-
ně, měl jsem zde krásnou mši svatou, plný 
kostel lidí. Dnes je vidět, že zde byla do 
dvou metrů voda. Lidé se ptají, proč toto 
vše Pán Bůh dopouští. Všechno, co se 
děje, je nějaké znamení Boží. Bůh tím chce 
něco říci. Těm, kteří se od něho vzdalují, 
chce říci, co je pravá cesta a co je důleži-
té.Těm, kteří jdou k němu, chce říci, aby se 
ještě více vzchopili, aby mohli pomáhat 
druhým. Vždycky je to, co Pán Bůh do-
pouští, k našemu dobru. On totiž nemůže 
udělat něco, co by nebylo projevem jeho 
lásky. Takže i toto, i když nám to připadá 

těžké a ani to třeba není naše vůle, je to 
vlastně to, za co jsme se modlili: Buď vůle 
tvá. A nemůžeme nic krásnějšího říkat než: 
Bože, co s tím zamýšlíš pro nás? A chce 
nás tím upozornit, že sice sem záplava vody 
zanese špínu, ale záplava Boží milosti při-
nese daleko víc: všechnu tu špínu může 

odstranit a to, co je tak bolestné a těžké, 
může vést k našemu probuzení a dobru. 

Sošku Panny Marie, kterou vidíme na 
oltáři, voda strhla dolů, ležela na zemi a 
nyní stojí zase na oltáři. Možná, že nám 
tímto připomíná to nejkrásnější, čím je pro 
nás Panna Maria vzorem. Ona totiž přijala 
Boží vůli - ne až dodatečně, ale dopředu. 
My o Boží vůli mluvíme tehdy, až když se 
stane něco zlého. Ona přijala Boží vůli do-
předu: „Staň se mi podle tvého slova". 
A věděla, že to, co jí Pán Bůh pošle, vždyc-
ky povede k něčemu dobrému, i když to 
bude bolestné. Bolest pod křížem byla na-
konec pro naše spasení a vykoupení. Toto 
nám připomíná tato soška Panny Marie. 

MV 
P. Radim Valík a biskup Josef Koukl při ob-
hlídce zatopeného kostela v Počáplech 
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Povodeň v Ústí nad Labem 
„Poutní mše svatá ve 
čtvrtek 15. srpna byla 
z chrámu Nanebevze-
tí Panny Marie přesu-
nuta do kostela apoš-
tola Pavla, který je ús-
tecké veřejnosti známý 
pod názvem Červený 
kostel." 

Tato zpráva zazněla z Ústec-
kého rozhlasu, na Radiu Pro-
glas, předávali šiji ústečtí far-
níci telefonicky i pomocí SMS. 

K arciděkanskému kostelu 
totiž nebezpečně stoupala hla-
dina Labe, blízký kostel sv. Voj-
těcha s přilehlým klášterem už 
byl zaplavený. Proto mladý 
kaplan P. Vít Audy vděčně při-
jal nabídku člena staršovstva 
Církve českobratské evange-
lické. Zbývalo jen vyžádat si 
souhlas faráře Církve česko-
slovenské husitské bratra Fied-
lera a uvědomit farářku CČE 
Annu Pavloskovou. V podve-
čer zaplněným kostelem zněly 
modlitby děkovné a hlavně 
prosebné, mariánské písně, 
modlitba sv. růžence. Mši ce-

lebroval P. V. Audy. Koncelebrující P. Jan Pobu-
da v promluvě komentoval nastalou situaci jako 
velice příznivou pro další duchovní růst: „Maria 
je doma, v náručí Otcově. My na cestě. Dočasné 
vyhnání z našeho chrámu nás nutí zamýšlet se, 
zda naše cesta - tak jako Mariina - směřuje 
k Bohu, zda jsme na ní schopni potkávat lidi s 
láskou, zda jsme ochotni podat pomocnou ruku 
či zda umíme pomoc přijímat." 

Ústecká katolická farnost využila pohostin-
ství evangelíků až do sobotního večera. V neděli 
jsme se vrátili domů do chrámu zasvěceného 
P. Marii Nanebevzaté, která si svůj kostel ochrá-
nila před velkou vodou, která se zastavila před 
schody do hlavního vchodu. Vrátili jsme se 
s neskonalou vděčností, obohaceni setkáním 
s láskou, posunuti o krůček blíž k jiným křesťan-
ským církvím, o krůček dál na cestě ke Kristu. 

Již v pondělí 19. srpna dorazila do Ústí n. L. 
pomoc z chotěbořské farnosti. Přivezli dvě tuny 
materiální pomoci, hlavně úklidové i hygienické 
potřeby, trvanlivé potraviny a výtěžek sbírky ve 
farnosti - přes 14 tisíc korun. A hned se společ-
ně s ústeckými věřícími ujali práce na vyčištění a 
zprovoznění zatopeného kláštera s kostelem sv. 
Vojtěcha. 

RN 
Foto Jan Rosenauer a Český rozhlas 

Zaplavené kostely 
Rozvodněné dolní Labe zanechalo 
řadu kostelů pod vodou. Na Děčín-
sku kostely v Hřensku a Dolním Žle-
bu, v Ústí n. Labem kostel sv. Vojtě-
cha s přilehlým klášterem. 

Také na Litoměřicku zasáhlo rozvodněné Labe 
několik kostelů. Škody jsou rozsáhlé. Pod vo-
dou se totiž ocitly svatostánky v Počáplech -
tamější barokní kostel sv. Vojtěcha byl právě čer-
stvě opravený z darů i z Německa - i v Liboteni-
cích. V Křešicích u Litoměřic zaplavila voda 
s bahnem barokní poutní kostel Navštívení Pan-
ny Marie za vsí a také pozdně barokní kostel ve 
Stětí, postavený po povodni na místě původní-
ho v r. 1785. V kostele sv. Šimona a Judy měla 
být dokonce v sobotu 17. srpna po nedávné 
kompletní opravě interérů včetně restaurace ná-
stěnných maleb a fasády znovu sloužena slav-
nostní mše. Povodeň všechno zhatila, nepomoh-
lo ani zazdění dveří do výše oken. Když kostel 
po povodni otevřeli, zjistili, že si voda našla ces-
tu spodem, vyrvala podlahy a vytvořila uvnitř 
doslova krátery. Zničeny jsou boční oltáře a 
obrazy a další vnitřní vybavení štětského kos-
tela. Miroslav Šantin z litoměřického biskupství 
odhaduje škody na 3,3 miliónu korun. Podle něj 
není vyloučeno, že voda - včetně té, kterou ha-
siči použili na čištění, zaplavila podzemí a kostel 
nadále ohrožuje. 

„Z kostela nevyteklo vůbec nic, všechno to 
šlo do podzemí, o kterém nevíme. Takže buď 
tam jsou zbytky starého kostela nebo hrobky, 
to musí teď posoudit statik. Zdá se, že všechna 
voda šla pod základy, takže se bojíme také, aby 
kostel nespadl, " uvedl M. Šantin. 

mz+jr 



Štěpán Pospíšil a časopis pro ministranty - Tarsicius 

Štěpán Pospíšil se narodil v roce 1978 
v Jablonci nad Nisou a po vystudování 
místního gymnázia se stal na rok pastorač-
ním asistentem. Nyní studuje pátý ročník 
FAMU, obor zvuková tvorba... 

Co se stalo během toho roku? Na čem 
a jak jsi pracoval? 

Kromě běžné pomoci při chodu farnosti 
jsem byl P. Bratršovským pověřen vede-
ním mládeže a ministrantů. Při té práci s 
ministranty mi začalo docházet, že je po-
třeba tu práci nějak zkoordinovat a začít 
komunikovat s ostatními skupinkami mi-
nistrantů. Otec biskup Josef Koukl mě po-
věřil vedením ministrantů v naší litoměřic-
ké diecézi proto, abych s jeho souhlasem 
mohl vyzývat kněze a ministranty k aktivi-
tám. Proto jsem se zúčastnil jednání Mi-
nistrantské rady v olomoucké arcidiecézi a 
tam jsem viděl, že to může fungovat. 

Seznámil jsem se tam s praktickým živo-
tem ministrantského hnutí Pueri Domini. 
Po návratu domů jsem se chtěl o tuto zku-
šenost podělit, a proto jsem napsal první 
ministrantský bulletin. Ten jsem rozdal na 
diecézním setkání mládeže s představou, 
že se přihlásí spousta starších ministran-
tů, abychom takovou radu založili také 
v litoměřické diecézi. 

Jaká byla odezva? 
Přihlásil se jen jeden člověk. Spolu s ot-

cem Bratršovským jsme pochopili, že situ-
ace u nás je zcela jiná než na Moravě a že 
při našem počtu aktivních ministrantů za-
tím nemá cenu hledat jejich vedoucí. Proto 
jsme se zaměřili na konkrétního ministran-
ta, který je v našich podmínkách často sám 
bez soustavného vedení. Pro něho jsme 
začali psát dvouměsíčník s názvem Minis-
trantský bulletin, který se po krátkém čase 
přejmenoval na časopis Tarsicius. 

lak jste měli zajištěny finance na vy-
dávám? 

Zpočátku to byla čistě aktivita farnosti 
Jablonec nad Nisou, takže většinu nákla-
dů hradila ona a zbytek byl doplněn dary 

Jak to dopadlo? 
Naše redakce toto spojení uvítala, a pro-

to jsme se v březnu setkali naspolečné re-
dakční radě v Olomouci, abychom si ujasni-
li, jaká bude budoucí podoba společného 
časopisu českých a moravských ministran-
tů. Propojením redakcí jsem získali celou 
řadu kvalitních spolupracovníků a kněží 
(například P. Jiří Kaňa- spirituál celého hnutí 
Pueri Domini...). Při tom klíčovém březno-
vém jednání jsme konstatovali, že je třeba 
vypracovat dobrou propagační strategii, 
protože do té doby nebyl Tarsicius mezi 
všemi ministranty dostatečně známý. 

P. Jiří Kaňa o tomto stavu informoval bis-
kupskou konferenci, která nám na svém ne-
dávném zasedání v Hejnicích schválila 
dotaci na tuto propagaci časopisu 

jednotlivců. Oproti dnešnímu stavu tehdy 
náklady na výrobu nebyly veliké. Jednalo 
se o 200 až 300 kusů několikastránkového 
jednoduchého časopisu malého formátu. 

Postupně jsme začali přikládat jednou za 
rok složenku pro dobrovolné příspěvky, 

které nám Božím řízením 
až do roku 2001 přicháze-
ly v takové výši, která 
byla přesně potřeba. Díky 
tomu jsme v posledních 
letech úplně přestali zatě-
žovat rozpočet farnosti. 

Po prázdninách bych vám rád, drazí čtenáři, představil člověka, 
který pro naše ministranty připravuje celorepublikový časopis. 
Naše diecéze je tedy jakýmsi „centrem ministrantů" a také na 
stránkách tohoto časopisu často vidíte právě tváře ministrantů 
z Jablonce nad Nisou a okolí. 

Jak ses, Štěpáne, dostal do pastorační 
činnosti v církvi? 

Bylo to jistě řízení Boží. Ve čtvrťáku na 
gymnáziu jsem se nedostal na FAMU, a 
tak jsem měl od ledna půl roku na rozmyš-
lení, co dál. P. Bratršovský mi okamžitě 
nabídl variantu, abych šel dělat pastorač-
ního asistenta na jeho faru, a já celkem bez 
přemýšlení odmítl. Na faře jsem už tehdy 
pomáhal, ale chtěl jsem si zachovat tuto 
svoji práci jako koníčka. Představoval jsem 
si, že budu pracovat jako zvukař a na faru 
budu chodit ve svém volném čase. 

Na faře taky pracovala moje maminka 
jako katechetka, a kdo v osmnácti chce pra-
covat s maminkou? Modlil jsem se, abych 
poznal, co mám dělat. A Pán Bůh brzy od-
pověděl. Asi za měsíc se z tohoto absolut-
ního „ne" stalo „ano". 

Nelituji toho, byl to důležitý rok. Práce 
s maminkou byla prima a zpohledu budou-
cího studia jsem zjistil, že studijní ročník, 
do kterého bych býval nastoupil, se roz-
padl a asi bych tam neobstál. 

A jsme u současnosti... 
Během těch pěti let exis-

tence Tarsicia se nená-
padně rozšířil do všech 
diecézí, díky kněžím i mi-
nistrantům. Nyní vychází 
v dvojnásobném formátu 
A4 v nákladu 2500 kusů 
v profesionální grafické 
kvalitě. 

Před Vánoci 2001 nám 
autor mnoha dětských 
knih Josef Janšta, který je 
šéfredaktorem ministrant-
ského instruktážního ča-
sopisu Pueri Domini, na-
bídl, abychom spojili čin-
nost těchto dvou časopi-
sů. Pueri Domini vychází 
totiž především na Mora-
vě a tímto spojením by-
chom nabídli Tarsicia i vět-
šímu počtu moravských 
ministrantů. 



Zlaté stránky * 
Protože od vydání minulých Zlatých stránek litoměřické diecéze 
již uběhl rok a navíc Český Telecom mění telefonní čísla všech 
účastníků, přinášíme aktualizované vydání adresáře a telefonní-
ho seznamu litoměřické diecéze. 

Telefonní čísla jsou uvedena v novém tvaru po přečíslování. 
Prosíme, abyste nás informovali o případných chybách. Elektro-
nická verze bude přítomna i na www stránkách našeho časopisu. 

Farnosti 
Bakov nad Jizerou 
Veith Jiří 
ŘmK farní úřad, Mírové nám. 83, 
294 01 Bakov n.Jiz. 
tel.: 326 782 183 

Bečov u Mostu 
Bečvář Jan 
ŘmK farní úřad, čp. 4,435 26 
Bečov u Mostu 
tel.: 476110185 

Bělá pod Bezdězem 
Jiřiště Jan 
ŘmK farní úřad, 294 21 
Běláp. Bezdězem 
tel.: 326 701 388 

Benešov nad Ploučnicí 
Bártek Bohuslav 
ŘmK farní úřad, Kostelní 70, 
407 22 Benešov nad Ploučnicí 
tel.: 412 586 535 

Bílina 
Hrbatý Eduard 
ŘmK arciděkanský úřad, 
Na zámku 95/2,418 01 Bílina 1 
tel.: 417 823 157 

Bohosudov 
Piroh Josef 
ŘmK farní úřad, Koněvova 113, 
417 42 Krupka-Bohosudov 
tel.. 417 861 363 

Borislav 
Rossler Benno 
ŘmK farní úřad, Bořislav 5, 
417 53p. Žalany 
tel.: 417 872 241 

Bozkov u Semil 
Mikuszewski Krysztof 
ŘmK farní úřad, 
512 13 Bozkov u Semil 
tel.: 481682 156 

Cvikov 
Kubíček Petr 
ŘmK farní úřad, Sad 5. května 127, 
471 54 Cvikov 
tel.: 487 751 101 

Česká Kamenice 
Červený Karel 
ŘmK děkanský úřad, Jakubské 
nám. 110,407 21 Česká Kamenice 
tel.: 412 584 545 

Česká Lípa 
Matějka Viliam 
ŘmK děkanský úřad, Hrnčířská 721, 
47001 Česká Lípa 
tel: 487 822 017 a487 822 929 

Český Dub 
Maňásek Miroslav 
ŘmK děkanský úřad, Kostelní 9/IV, 
463 43 Český Dub 
tel.: 485 147 534 

Děčín I. 
Procházka Pavel 
ŘmK děkanský úřad, Křížová 25, 
405 01 Děčín 1. 
tel.: 412516095 

Děčín IV. - Podmokly 
Jirásek František 
ŘmK farní úřad, Husovo nám. 
99/13,405 02 Děčín IV. -Podmokly 
tel. + fax: 412 531 582 

Dobrovice 
Bednář Štefan 
ŘmK děkanský úřad, 
Mudrochova 405,29441 Dobrovice 
tel.: 326 398 353 

Doksany 
Pintér Michal 
ŘmK farní úřad, čp. 1, 
411 82 Doksany 
tel. fara: 416 861 113 
tel. klášter sester Premonstrátek: 
416861 197 

Doksy 
Dvořáček Leopold 
ŘmK děkanský úřad, 
ul. 5. května 32,472 01 Doksy 
tel.: 487 872 018 

Dolní Poustevna 
Matfíak Milan 
ŘmK farní úřad, čp. 112, 
407 82 Dolní Poustevna 
tel.: 412397234 

Dubá 
Mordačik Milan - jáhen 
ŘmK děkanský úřad, 
Požárníků 120,47141 Dubá 
tel.: 487 870137 

Duchcov - kněz bytem ve farnosti Hrob 
Pilarčík Štefan 
ŘmK děkanský úřad, nám. 
Republiky 212/8,41901 Duchcov 
tel.: 417 875 029 

Frýdlant v Čechách 
Kolář Oldřich 
ŘmK děkanský úřad, Děkanská 85, 
464 01 Frýdlant v Čechách 
tel.: 482 312 202 

Hejnice 
Raban Miloš 
Mezinárodní centrum duchovní obnovy 
Klášterní 1,463 62 Hejnice 
tel.:482 312 202 

Horní Jiřetín 
Čuřík Jaroslav 
ŘmK farní úřad, Školní 124, 
435 43 Horní Jiřetín 
tel.: 476 734 189 

Horní Police 
Stejskal Josef 
ŘmK arciděkanský úřad, 
Křižíkova 49,47106 Horní Police 
tel.: 487 860 294 

Chomutov 
Kozár Jan 
ŘmK děkanský úřad, 
Náměstí 1. máje 2,430 01 Chomutov 
tel.: 474 651396 

Jablonec nad Nisou 
Bratršovský Antonín 
ŘmK děkanský úřad, Horní nám. 12, 
466 01 Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 312 327 
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Jablonné v Podještědí 
Špaček Bernard 
Klášter dominikánů, Klášterní 33, 
471 25 Jablonné v Podještědí 
tel.: 487 762105 

Jestřebí 
Rousek Josef 
ŘmK farní úřad, čp. 90,471 61 
Jestřebí 
tel.: 487 878 443 

Jirkov 
Tomšík František - Dk 
ŘmK děkanský úřad, 
Kostelní ul. 55,431 11 Jirkov 
tel.: 474 659 460 

Jiříkov, Filipov - bazilika Panny Marie 
Tichý Pavel 
ŘmK farní úřad, Náměstí 5/2, 
40753 Jiříkovi 
tel.: 412 337 266 

Jitrava 
Holčíková Ludmila - pastorační asistent 
ŘmK farní úřad, Jitrava, 
463 55 pošta Rynoltice 
tel.: 485 172088 

Kadaň 
Čermák Josef 
ŘmK děkanský úřad, 
Mírové náměstí 85,432 01 Kadaň 
tel.: 474 344463 

Kamenický Šenov 
Bečička Stanislav 
ŘmK farní úřad, Mírové náměstí 80, 
471 14 Kamenický Šenov 
tel.: 487 767 403 

Klášterec nad Ohří 
Wala Rafal 
ŘmK farní úřad, Kostelní 98, 
431.' Klášterec nad Ohří 
tel.: /4 375 367 

Krái \á Lípa u Rumburka 
Kuba Tomáš 
ŘmK farní úřad, Kostelní vrch 3, 
407 46 Krásná Lípa 
tel.: 412 383 260 

Kiyry 
Šimon Josef 
ŘmK farní úřad, Náměstí 35, 
439 81 Kiyry 
tel.:415216067 

Křešice u Litoměřic 
Stříž Jaroslav 
ŘmK farní úřad, Velká náves 1, 
411 48 Křešice u Lit. 
tel.: 416 786 308 

Kytiíce 
Pastorační asistent 
ŘmK farní úřad, Kostelní 50, 
407 45 Kytlice 
tel.: 412 581 173 

Libáň 
Števica Augustin 
ŘmK děkanský úřad, T.G.M. 1, 
50723 Libáň 
tel.: 493 598 136 

Liberec 
Opletal František 
ŘmK arciděkanský úřad, Kostelní 7, 
46001 Liberec 1 
tel.: 485 108 506 

Liberec - Rocbiice 
D^browski Klaret 
Řeholní dům, Na Perštýně 15, 
460 01 Liberec IV 
tel.: 485 104670 

Liberec - Ruprechtice 
Genrt Pavel 
ŘmK farní úřad, Markova 4, 
460 14 Liberec 14-Ruprechtice 
tel.: 485 121293 

Liběšice u Litoměřic 
Zedníček Miroslav 
ŘmK farní úřad, čp. 2, 
41146 Liběšice u Litoměřic 
tel.:416798 117 

Liběšice u Žatce 
Štěpán Marek 
ŘmK farní úřad, čp. 1, 
439 63 Liběšice u Žatce 
tel.: 415 725 006 

Liblice 
Viktorín František - pastorační asistent 
ŘmK farní úřad, Liblice čp. 58, 
277 32 p. Byšice 
tel.: 315 698 000 

Libochovice 
SzeligaJózef 
ŘmK děkanský úřad. Purkyňova 17, 
41117 Libochovice 
tel.: 416 591 061 

Litoměřice sv. Štěpán 
Bezděk Milan 
ŘmK dómský farní úřad, 
Dómské náměstí 4,412 01 Litoměřice 
tel.: 416 731 448 

Biskupství litoměřické - ordinariát, 
Koukl Josef, biskup 
Dómské nám. 1,412 88 Litoměřice 
tel.: 416 731450 

Biskupství litoměřické - kurie, 
Dómské nám. 9,412 88 Litoměřice 
tel.: 416 734 423 

Litoměřice farnost Všech svatých. 
Havelka Karel 
ŘmK děkanský úřad, 
Mostecká 5,412 01 Litoměřice 
tel.: 416 732 559 

Dům Štěpána kardinála Trochty, 
Pastorační centra diecéze 
Komenského 4, 
41201 Litoměřice 
tel.: 416 732 077 

Litvínov 
Vinduška Oldřich 
ŘmK děkanský úřad, Masarykovo 
nám. 38/2,436 01 Litvínov 1 
tel.: 476 753 388 

Loukov u Mnich. Hradiště 
Prchal Rudolf 
ŘmK farní úřad, čp. 5, 
294 11 Loukov u Mnich. Hrad. 
tel.: 326 789 296 

Loukov u Semil 
JůzaVít 
ŘmK farní úřad, Loukov u Semil 
čp. 1,513 01 p. Semily 
tel.: 481685237 

Louny 
Horák Werner 
ŘmK děkanský úřad, 
Beneše z Loun 136,440 13 Louny 
tel.: 415 652 395 

Lovosice 
Košmidek Antoni 
ŘmK farní úřad, Zahradní 32, 
410 02 Lovosice 
tel.: 416 532 281 
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Mcely Novosedlice Rovensko pod Troskami 
Zimandl Rudolf Dudys Jan Kocman František 
ŘmK farní úřad, čp. 20, ŘmK farní úřad, Kostelní 19, ŘmK farní úřad, Na Týně 181, 
289 36 Mcely 417 31 Novosedlice 512 63 Rovensko pod Troskami 
tel.: 325 580 079 tel.: 417 539 602 tel.: 481 382226 

Mělník Nový Bor Rožďalovice 
Jucha Jan Pavlas Josef Segeťa František - Dk 
ŘmK proboštský úřad, ŘmK děkanský úřad, Sloupská 272, ŘmK děkanský úřad, U Barborky 12, 
Na vyhlídce 18,276 01 Mělník 473 01 Nový Bor 289 34 Rožďalovice 
tel.: 315 622 337 tel.: 487 728 808 tel.: 325 593 217 

Mimoň Osek u Duchcova Rumburk 
Horniak Milan Thebes J. opat Saleziánská komunita. 
ŘmK farní úřad, Nádražní 106, Cisterciácké opatství, Dobrovského náměstí 379/11, 
47124 Mimoň Rooseweltova 1,417 05 Osek 40801 Rumburk 
tel.: 487 862 666 tel.: 417 837 127 tel.: 412332413 

Mladá Boleslav Plazy - duchovní bytem Mladá Bol. Semily 
Hlouch Václav Kothaj Peter Gajdošík Jaroslav 
ŘmK arciděkanský úřad, K. Militké ŘmK farní úřad, Plazy, 293 01 ŘmK děkanský úřad, 
58/10,293 01 Mladá Boleslav Havlíčkova 589/40 Ml. Boleslav Komenského nám. 125,513 01 Semily 
tel.: 326 324 115 tel.: 481622563 

Počaply u Terezína 
Mnichovo Hradiště Valík Radim Sobotka 
Kahoun Karel ŘmK farní úřad, Počaply u Terezína, Maryška Zdeněk 
ŘmK děkanský úřad, 1. máje 232/2, 411 55 p. Terezín ŘmK děkanský úřad, 
295 01 Mnichovo Hradiště tel. (mobil):+420 604 961308 Malé náměstí 2,507 43 Sobotka 
tel.: 326 772 814 tel.: 493 571482 

Podbořany 
Mojžíř Siudzik Aleksander Srbská Kamenice 
Hynek Šťastný - Pobuda Jan ŘmK děkanský úřad, Na kopci 108, Hrubý Marcel - past. asistent 
ŘmK farní úřad Mojžíř, Horní 33, 441 01 Podbořany ŘmK farní úřad, čp. 43, 
403 31 Ústí n. L.-Neštěmice tel.: 415 214 098 407 15 Srbská Kamenice 
tel.: 472 733 070 tel.: 412 555 118 

Postoloprty 
Most Prey Rudolf Strenice 
Hurt Josef ŘmK děkanský úřad, Husova 124, Štrumfa Jan 
ŘmK děkanský úřad, U města Chersonu 43942 Postoloprty ŘmK farní úřad, Strenice čp. 4, 
1552/22,434 01 Most tel.: 415 783 183 294 30 p. Dolní Cemo 
tel.: 476 704 606 

Přepere Světlá pod Ještědem 
Mšeno u Mělníka Jurnečka Radek Matura Josef 
Audy Antonín ŘmK farní úřad, čp. 10, ŘmK farní úřad, Světlá pod Ještědem 
ŘmK farní úřad, Masarykova 266, 51261 Přepeře čp. 1,463 43 p. Český Dub 
277 35 Mšeno u Mělníka tel: 481 312030 mobil:+420.606 925 225 
tel.: 315 693 178 

Šluknov Příchovice Šluknov 

Nebužely Novák Vladimír Sucharda Jiří 
Paseka Leopold ŘmK farní úřad, čp. 38, ŘmK arciděkanský úřad, Farní 154, 
ŘmK farní úřad, čp. 46, Interdiecézní centrum mládeže Křižovatka 40777 Šluknov 
277 34 Nebužely 468 48 Příchovice tel.: 412 386 485 
tel.: 315 694428 tel.: 483 399 254 nebo 483 399 218 

Tanvald - Šumburk nad Děsnou 
tel.: 315 694428 

Tanvald - Šumburk nad Děsnou 

Nové Město pod Smrkem Raspenava Podzimek Michal 
Wszola Jacek Raban Miloš ŘmK farní úřad Šumburk nad Děsnou 
ŘmK farní úřad, Myslbekova 2, ŘmK farní úřad, Fučíkova 637, Wolkerova 378,468 41 Tanvald 
463 65 Nové Město p. Smrkem 463 61 Raspenava tel.: 483 394 843 
tel.: 482 325 109 tel. + fax: 482 319 002 



Zlaté stránky 
Teplice v Čechách 
Kujan Jozef 
ŘmK děkanský úřad. Zámecké 
náměstí 71/9,415 01 Teplice v Čechách 
tel.: 417 531041 

Trntice 
Voleský Jiří 
ŘmK farní úřad, Slepá ulice 4,40004 
Trmice 
tel: 475 620 241 

Třebenice 
Kubíček Ladislav 
ŘmK farní úřad, Masarykova 68, 
411 13 Třebenice 
tel.: 416 594 297 

Turnov 
Vlasák Václav 
ŘmK děkanský úřad, Děkanská 87, 
511 01 Turnov 
tel.: 481 321 179 

Újezd pod Troskami 
Hrubý Jan - jáhen 
ŘmK farní úřad Újezd p. Troskami, čp. 40, 
512 63 p. Rovensko pod Troskami 
tel.: 493 591 160 

Ústí nad Labem 
Šimáček Miroslav-Jančík Pavel 
ŘmK arciděkanský úřad, Bílinská 3, 
40001 Ústí nad Labem 
tel.+ fax: 475 209 303 

Varnsdorf 
Baláž Alexej 
ŘmK děkanský úřad, nám. 
E. Beneše 2/471,407 47 Varnsdorf 
tel.: 412 372 761 nebo 412 372 649 

Vratislavice nad Nisou 
Vaněk Václav - jáhen 
ŘmK farní úřad Vratislavice, 
Tanvaldská 51,463 11 Liberec 30 
tel.: 485 160625 

Vysoká u Mělníka 
Říský Drahoslav 
ŘmK farní úřad, čp. 27,277 24 
Vysoká u Mělníka 
tel.: 315 697 524 

Žatec 
Špaček Augustin 
ŘmK děkanský úřad, Hošťálkovo 
nám. 133,43801 Žatec 
tel.: 415 710 306 

Železný Brod 
Jerzykiewicz Piotr 
ŘmK děkanský úřad, Františka 
Balatky 132,468 22 Železný Brod 
tel.: 483 389223 

Katolické školy 
Biskupské gymnázium Bohosudov 
P. Řepka Rudolf - rektor konviktu 
Koněvova 34 
417 42 Bohosudov - Krupka 1 
tel: 417 861 392 

Základní katolická škola Jablonec n.N. 
Kocourková Jana - ředitelka 
Šaškova 34 
466 01 Jablonec n.N. 
tel: 483 319 177 

Biskupské gymnázium Varnsdorf 
Foret Antonín - ředitel 
Střelecká 1800 
407 47 Varnsdorf 
tel: 412 372 329 

Katolická teologická fakulta Univezity 
Karlovy 
Thákurova3, Dejvice 
160 00 Praha 6 
tel: 220 181 111 
fax: 220181215 

Arcibiskupský kněžský seminář v Praze 
Thákurova 3, Dejvice 
160 00 Praha 6 
tel: 220181 600 
fax: 220181205 

Biskupství ČR 
Arcibiskupství pražské 
Adresa: Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1-Hradčany 
Telefon: 220 392 111 
Fax: 220 514 647 
Email: apha@apha.cz 
WWW: http://www.apha.cz 

Biskupství českobudějovické 
Adresa: Biskupská 4, 
370 21 České Budějovice, pošt.schr. 14 
Telefon: 386 102311 
Fax: 386102335 
E-Mail: biskup.cb@volny.cz, 
bisk.cb.kurie@volny.cz 
WWW: http://www.volny.cz/biskup.cb 

Biskupství královéhradecké 
Adresa: Velké náměstí 35, 
500 01 Hradec Králové 
Telefon: 495 512 311 
Fax: 495 512 850 
E-Mail: biskupstvi@diecezehk.cz 

Biskupství litoměřické 
Adresa: Dómské nám. 1, 
412 88 Litoměřice 
Telefon: 416 731448, 416 731 449, 
416 734 423 
Fax:416731449,416731454 
E-Mail: ordinariat@biskupstvi-ltm.cz; 
sekretarbiskup@biskupstvi-ltm.cz 

Biskupství plzeňské 
Adresa: N6mMstH Republiky 35, 
301 14Plzer 
Telefon: 377223 112 
Fax: 377321917 
WWW: http://plzen.cirkev.cz 
E-Mail: biskplz@top.cz 

Arcibiskupství olomoucké 
Adresa: Wurmova 9 
77101 Olomouc 
Telefon: 585 500211 
Fax: 585 224 840 
E-Mail: arcibol@arcibol.cz 
WWW: http://www.ado.cz 

Biskupství brněnské 
Adresa: Petrov 8, 
60143 Brno 1 
Telefon: 543 235 030 
Fax: 543 237 042 
E-Mail: brno@biskupstvi.cz 
WWW: http://www.biskupstvi.cz 

Biskupství ostravsko-opavské 
Adresa: Kostelní nám. 1 
728 02 Ostrava 
Telefon: 596116 522 
Fax: 596114 819 
WWW: http://www.doo.cz 
E-Mail: kurie@doo.cz 

Křesťanské 
internetové stránky 
www.cirkev.cz - oficiální stránky ČBK 
www.vira.cz 
www.katolik.cz 
www.christaet.cz 
www.proglas.cz 
www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz 

mailto:apha@apha.cz
http://www.apha.cz
mailto:biskup.cb@volny.cz
mailto:bisk.cb.kurie@volny.cz
http://www.volny.cz/biskup.cb
mailto:biskupstvi@diecezehk.cz
mailto:ordinariat@biskupstvi-ltm.cz
mailto:sekretarbiskup@biskupstvi-ltm.cz
http://plzen.cirkev.cz
mailto:biskplz@top.cz
mailto:arcibol@arcibol.cz
http://www.ado.cz
mailto:brno@biskupstvi.cz
http://www.biskupstvi.cz
http://www.doo.cz
mailto:kurie@doo.cz
http://www.cirkev.cz
http://www.vira.cz
http://www.katolik.cz
http://www.christaet.cz
http://www.proglas.cz
http://www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz
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zřídili na faře v Jablonci malou redakční 
místnost a vybavili ji tak, aby v ní mohli 
pracovat další pomocníci. S nárůstem čte-
nářů a s tím spojenou agendou je totiž nyní 
v redakci spoustu další práce. Ale díky 
Bohu máme výborné ministranty středo-
školáky, kteří jsou nám velkou oporou. 

Kdo je tedy v současností vydavatelem, 
a jak to bude dále? Založíte nějaké sa-
mostatné vydavatelství? 

Vydavatelem je od letošního března Ob-
čanské sdružení Tarsicius, které díky své 
právní subjektivitě má větší možnosti zís-
kat sponzorské dary, než když byla vyda-

t Redakce Tarsicia v půdní 
vestavbě jablonecké fary. 
-> Poslední balení svépo-
mocí - od září se o distribuci 
bude starat tiskárna Matice 
Cyrilometodějské. 

20 000 Kč. Díky tomuto pří-
spěvku jsme mohli vytisknout 
téměř 15 000 informačních le-
táků a rozeslat je přes diecéz-
ní oběžníky a časopis Světlo 
do všech farností v republice. 
Nyní na konci září propagace Tarsicia na 
Moravě pokračuje při ministrantských 
poutích jednotlivých diecézí. 

Jaká bude budoucnost Tarsicia? 
Budoucnost je jako vše v rukou Božích. 

Nyní se snažíme zprofesionalizovat a ze-
fektivnit naší práci. K tomu postupně bu-
dujeme kvalitní technické zázemí pro celou 
řadu pomocníků. 

Zmínil jsi termín „naše redakce". Re-
dakce časopisu Zdislava například má 
jen jednu místnost s počítačem a dva 
až tři pomocníky. Jak to vypadá u vás? 

Do nedávné doby se redakce skládala 
ze tří lidí, kromě P. Bratršovského, který je 
duchovním otcem a záštitou časopisu. 
Některé rubriky a všechny administrativní 
práce (distribuce, komunikace se čtenáři, 
účetnictví, shánění článků a zpráv...) mám 
na starosti já, mnoho dalších pravidelných 
rubrik, agendu kolem čtenářských klubů a 
soutěží obstarává student Právnickéfakul-
ty UK Jakub Kříž a sazbu s tiskem profesi-
onálně zajišťuje Ing. Jan Macek z Jablon-
ce stejně tak jako váš časopis Zdislava. 

Díky čtenářským finančním darům a do-
taci německé organizace Renovabis jsme 

vatelem farnost v Jablonci nad Nisou. Pro-
fesionální práci na plný úvazek již nelze 
provozovat zadarmo, proto i roční rozpo-
čet stoupne. Nemůžeme chtít po malých 
ministrantech - často z nevěřících rodin, 
aby nám posílali velké finanční dary. Proto 
se snažíme shánět finance od sponzorů. 

Mohou vám jistě pomoci i čtenáři Zdi-
slavy - ale jak? 

Především modlitbou a svojí obětí, pro-
tože v naší situaci nelze pracovat bez Boží 
pomoci. Podle jejich možností uvítáme 
i finanční dary pro naše Občanské sdru-
žení. Nyní peníze opravdu potřebujeme, 
protože s budováním redakce a nárůstem 
nákladu máme velké výlohy. Za všechnu 
pomoc v jakékoliv podobě předem děku-
jeme. 

Budeme také velmi rádi, když nám po-
mohou šířit Tarsicia všude, kde ho ještě 
ministranti neznají. 

Já také děkuji za rozhovor a jako „dar" 
vašemu časopisu uveřejňuji nejen tvá 
slova, ale i následující kontakty a vě-
řím, že koruny a eura se jen pohrnou... 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

M E Z I N Á R O D N Í 
C E N T R U M 
D U C H O V N Í 

O B N O V Y 

Pouť na horu 
V sobotu 14. září uskutečnila farnost 

v Hejnicích již tradiční pouť na horu Palič-
ník v Jizerských Horách. Tato pouť 
k příležitosti svátku Povýšení svatého 
Kříže začala v Hejnicích před bazilikou 
Panny Marie u Mezinárodního centra du-
chovní obnovy a odtud se jelo auty na 
horskou chatu Smědava. Odtud pak věřící 
každoročně putují po hřebenu hor na horu 
Paličník, kde P. ThDr. Miloš Raban z Hejnic 
obnovil před několika lety historický vr-
cholový kříž. Pouť pak byla zakončena od-
polední mší svatou v bazilice v Hejnicích. 

red 

Chomutovská 
ignácká pouť 

V posledních několika letech si v Cho-
mutově rok co rok připomínáme den úmrtí 
svatého Ignáce. 31. července se místní far-
níci scházejí ne ve farním kostele, ale ve 
zrekonstruovaném barokním chrámu za-
svěceném právě zakladateli jezuitského 
řádu. Tato stavbaje součástí poměrně roz-
sáhlého areálu, který nechali na přelomu 
sedmnáctého a osmnáctého století vysta-
vit vyslanci Tovaryšstva Ježíšova. 

V letošním roce byla sláva o to větší, že 
mezi nás zavítal pan biskup Koukl. Spolu 
s arciděkanem a krušnohorským vikářem 
P. Janem Kozárem a kaplanem P. Tomášem 
Dziedzicem celebroval poutní mši svatou 
na starobylém hlavním oltáři. 

Chomutovští farníci děkují Jeho Excelen-
ci za krátkou vizitaci a přejí mu pevné zdra-
ví a hojnost Božího požehnání při vedení 
svěřeného stáda. 

jnš 

Občanské sdružení Tarsicius: 
Horní nám. 12 ,466 01 Jablonec n. N. 
Štěpán Pospíšil; IČO: 265 38 216 
tel: 428 312 327, 777 332 343 
e-mail: email@tarsicius.cz 
web: www.tarsicius.cz 
Raiffeisenbank Jablonec nad Nisou, č.ú.: 
1 0 1 7 5 2 3 5 8 2 / 5 5 0 0 , var. s. 202900. 
Případná složenka v redakci. 
Na požádání vydáme potvrzení o po-
skytnutí sponzorského daru. 

mailto:email@tarsicius.cz
http://www.tarsicius.cz
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Diecézní centrum pro mládež (DCM) 
Ve Žďáru bylo 3. celostátní setkání mládeže 

Celostátní setkání bezprostředně navá-
zalo na 17. světový den mládeže, který se 
konal letos v červenci v kanadském Toron-
tu. Hmatatelným symbolem, který propojil 
obě setkání, byl kříž Světových dnů mlá-
deže (o něm pojednává článek vpravo). 

V průběhu celého týdne se mladí lidé se-
tkali s prakticky všemi 
svými biskupy. Pilířem 
každého dne byla mše 
svatá, katecheze, spo-
lečné chvíle modlitby a 
tiché adorace. Ke svá-
tosti smíření byli den-
ně k dispozici všichni 
přítomní kněží. 

Hosty setkání, kteří 
se s mladými lidmi po-
dělili o svědectví 
z vlastního života, byli 
např. herec a zaslouži-
lý umělec Radovan 
Lukavský, herec a re-
žisér Jiří Strach, posla-
nec Parlamentu ČR a místopředseda KDU 
Tomáš Kvapil, prezidentka Rádia Svobod-
ná Evropa Olga Kopecká, zpěvačka Eva 
Henychová, vedoucí Politického odboru 
Kanceláře prezidenta republiky Pavel Fis-
cher a mnoho dalších. 

Kromě přednášek různých osobností si 
mladí lidé mohli zasportovat, využít široké 
kulturní nabídky, zapojit se do brigády ve 
městě, vyrobit dárky pro radost v rámci tvo-
řivých dílen, navštívit a potěšit staré a ne-
mocné lidi v místním domově důchodců 
nebo v kněžském domově nedaleko Žďáru. 

Během setkání proběhly také tři na sobě 
nezávislé finanční sbírky. První z nich byla 
vyhlášena v rámci mše poté, co vydala svě-
dectví o svém životě mladá pěstounská ro-
dina. Výtěžek (112 tisíc korun) byl určen 
na podporu pěstounských rodin. Druha 
sbírka, na počítač pro tělesně postiženého 
chlapce, proběhla spontánně během před-
nášky Tomáše Řeháka na téma svatosti, 
čistoty a odvahy ,jít proti proudu". Třetí 
sbírka, při závěrečné nedělní mši, byla vy-
hlášena v reakci na povodňovou situaci 
v České republice. Vybraných 240.050 ko-
run bylo převedeno na zvláštní povodňo-
vé konto České katolické charity. 

Třetímu celostátnímu setkání mládeže ve 
Žďáru nad Sázavou předcházel přípravný 

týden. Účastnilo se ho přes 400 mladých 
dobrovolníků z celé České republiky (z naší 
diecéze 20 mladých lidí). Hlavními organizá-
tory celého setkání byly Sekce pro mládež 
ČBK ve spolupráci s Asociací křesťanských 
sdružení mládeže (AKSM). Vlastního setká-
ní, které se konalo od úterý 13. do neděle 

18. srpna se zúčastnilo celkem více než 5 ti-
síc mladých lidí. Mezi účastníky bylo i 70 
vojáků základní vojenské služby spolu se 
svým velitelem a vojenským kaplanem. 
Z naší diecéze bylo přihlášeno 161 mladých 
lidí. Bohužel však především díky povod-
ním se nemohli někteří zúčastnit. 

O 3. celostátním mládeže ve Žďáru nad 
Sázavou byl předem informován i papež 
Jan Pavel II. V průběhu setkání byl zveřej-
něn dopis, který jménem Svatého otce za-
slal účastníkům setkání státní sekretář, kar-
dinál Angelo Sodano. 

Na DCM budou k dispozici různé mate-
riály týkající se setkání: videokazeta, kate-
cheze, brožura o celém setkání... Vše je 
možné již teď si objednat. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem celé setkání 
podpořili. Zvláštní dík patří všem, kteří se 
za setkání modlili a všem starým, nemoc-
ným lidem, kteří své nemoci a těžkosti za 
setkání obětovali. Kéž to, co Bůh zanechal 
v srdcích účastníků, nezanikne, ale šíří se 
dál do jejich domovů, farností, škol a za-
městnání. Modlím se zato. 

Daniela Nešporová 
DCM, Dómské nám. 10, Litoměřice, 
tel. 416 734 423, 603 452 001 
e-na i l : cfenieM.dai^CTrlxiriline.cz 

V pondělí 5. srpna byl na ru-
zyňském letišti v Praze za pří-
tomnosti biskupa Jaroslava 
Škarvady a přibližně sta mla-
dých lidí slavnostně přivítán 
Kříž světových dnů mládeže. 
1/ V/ V V I / | I o 

Kriz světových dnu 
mládeže opět v ČR 

Následovala pěší pouť do nedalekého 
kostela v Liboci, která byla zakončena krát-
kou modlitbou. Kříž pak byl převezen do 
Žďáru nad Sázavou, kde 13.-18. srpna 
proběhlo 3. celostátní setkání mládeže. 

Téměř 4 metry vysoký a 31 kilogramů 
těžký dřevěný kříž byl původně postaven 
v bazilice svatého Petra v Římě. Na konci 
Svatého roku, 22. dubna 1984, jej papež 
Jan Pavel II. daroval mladým lidem se slo-
vy: Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako 
symbol lásky ježíše Krista, která miluje celé 
lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu 
ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykou-
pení a spása." 

První cesta tohoto kříže za hranice Říma 
vedla v roce 1984 do Mnichova, odkud 
byl tajně dovezen do Prahy. Od roku 1985 
doprovází tento obyčejný kříž všechny Svě-
tové dny mládeže. Kříž světových dnů mlá-
deže byl vztyčen i na troskách newyor-
ských dvojčat jako výraz solidarity mlá-
deže celého světa. 

Kateřina Kubíčková, M. Podzimek 
Foto Jan Kundera 
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26. diecézní setkání 
mládeže 

atias „požďárské setkání" 
19. října 2002 v Lounech 

Začátek programu v 9.30 v Kulturním 
domě (Husova2382). Závěrv 15 hodin 
při mši svaté v kostele sv. Mikuláše. 

Na setkání bude přítomen i Jubilejní 
kříž Světových dnů mládeže 

Kdo přijedete již v pátek: Hlaste se na 
recepci na faře naproti kostelu (Beneše 
z Loun 136). Od soboty recepce v Kul-
turním domě. S sebou karimatku a spa-
cák. Sobotní teplý oběd zajištěn. 

Po setkání bude následovat 

3. diecézní ples mládeže 
v Kulturním domě (Husova 2382) 
Začátek v 19 hodin, závěr o půlnoci. 
Bohatá tombola! Půlnoční překvapení! 
Možnost přespání do neděle. 

„Kříž nj ládeže" 

bude přítomí In na těchto 
bohosli 

1 
ižbách: 

1 
Neděle 20. října 2002 při mši sv. 
v 10.30 v katedrále sv. Štěpána v Lito-
měřicích a v 15.00 při adoraci vDie-
cézním domě kardinálaTrochty (LT + CL) 
Pondělí 21. října 2002 při mši sv. 
v 18.00 v kostele sv. Kříže (Malé nám.) 
v Liberci (LI) 
Úterý 22. října 2 0 0 2 při mši sv. 
v 18.00 v kostele sv. Jana Nepomucké-
ho v Mladé Boleslavi (MB + T) 
Středa 23. října 2002 při mši sv. 
v 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Labem (UL + DC) 
Čtvrtek 24. října 2002 při mši sv. 
v 18.00 v kostele sv. Václava v Mostě (KR 
+ TP) 
Poté bude převezen do Prahy na další 
putování po naší republice. 

Další informace na DCM: 
Dómské nám. 10 (od října Komenské-
ho 4), 412 01 Litoměřice 
Tel. 416 73 44 23 (od října 416 732 
077), 603 452 001 
E-mail: daniela.dcm@ worldonline.cz 

Diecézní pastorační centrum Litoměřice 

Většina akcí DPC se koná v novém 

DIECÉZNÍM DOMĚ 
KARDINÁLA TROCHTY 

bývalý teologický konvikt 
Komenského 4, 412 01 Litoměřice 

Telefon 416 732 077 

SETKÁNÍ NOVOKNĚŽÍ A KNĚ-
Ží JEDEN ROK PO VYSVĚCENÍ 
2.10. 2002 Litoměřice - Diecézní dům 
kard.Trochty - za účasti otce biskupa 

SETKÁNÍ STUDENTŮ 
A ABSOLVENTŮ 
TEOLOGICKÝCH FAKULT 
Sobota 12.10. 2002 Litoměřice - Die-
cézní dům kardinála Trochty 
V 9.00 bude mše svatá a odpoledne 
mezi nás přijde otec biskup J. Koukl. 
Přihlášky zasílejte do 4.10. 2002 na DPC 
(adresa viz níže). 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH 
ASISTENTŮ 
1 4 . 1 0 . 2 0 0 2 Litoměřice - Diecézní 
dům kardinála Trochty 
16.10. 2002 Liberec - arciděkanství 
Prosíme, hlaste se do 4.10. 2002 na DPC 
(adresa v rámečku) a nezapomeňte uvést 
na který termín se přihlašujete. 

KURZ ZÁKLADNÍHO 
SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM 
A PRACÍ NA POČÍTAČI 
pro pastorační asistenty, katechety a lai-
ky aktivní ve farnostech 
2 6 . 1 0 . 2002 v Teplicích 
1 4 . 1 2 . 2002 v Teplicích 
Všichni jste srdečně zváni. Přihlášky na 
první termín zasílejte do 18.10. 2002 a 
na druhý termín do 6.12. 2002 na DPC 

KNĚŽSKÝ DEN 
se uskuteční v úterý 29.10. 2002 v Li-
toměřicích - Diecézní dům kardinála 
Trochty 

EXERCICIE 
3 . - 7 . 11 .2002 v Litoměřicích - Diecéz-
ní dům kardinála Trochty 
Exercicie povede P. MUDr. Ladislav Ku-

bíček, duchovní cvičení začínají v neděli 
večer a končí ve čtvrtek ráno. Zveme 
všechny, zvláště pastorační asistenty lito-
měřické diecéze. Přibližná cena 600 Kč. 
Vezměte si, prosím, Písmo svaté. 
Přihlášky zasílejte do 24.10. 2002 na 
DPC (adresa viz níže). 

SETKÁNÍ VARHANÍKŮ 
se bude konat v sobotu 9 . 1 1 . 2 0 0 2 
v Mostě - děkanství 
Cílem je zvyšovat liturgickou a hudební 
úroveň varhaníků, seznámit se s odbor-
nou literaturou a notovými materiály. 
Budete zde mít možnost navázat vzájem-
né přátelské kontakty. 
Přihlášky zasílejte do 1.11. 2002 na DPC 
(adresa viz níže). 

Přihlášky na Diecézním pasto-
račním centru, Dómské nám. 
10, 412 88 Litoměřice nebo 
e-mail: pastoracni.ltm@quick.cz 

Marie Nosková, 
referentka pastoračního centra 

P. Miroslav Šimáček, 
biskupský vikář pro pastoraci 

Vikariátní setkání 
katechetů 
Vikariát liberecký a turnovský - dne 
24. 9. 2002 v 18.00 na faře v Liberci -
Ruprechticích. Informace: Mgr. Veronika 
Pospíšilová (tel. 483 312 327). 
Vikariát krušnohorský a lounský - dne 
1. 10. 2002 v 16.30 na faře v Mostě. Infor-
mace: Jana Mračníková (tel. 476 704 606). 
Vikariát děčínský - dne 8. 10. 2002v 15.00 
na faře v Děčíně IV. - Podmoklech. 
Informace: Marie Jirásková (tel. 412 531582). 
Vikariát českolipský-dne 10. 10. 2002 
v 17.30 na faře v České Lípě. Informace: 
Mgr. Jan Polícer (tel. 487 525 216). 

mailto:pastoracni.ltm@quick.cz
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Přečtěte si... 

Kroll, Gerhard: Po stopách Ježíšových, 
Karmel 2002, 529 Kč 

Nové vydání knihy, pro kterou jsme si 
v době totality jezdili do bývalé NDR. Když 
po změně poměrů vyšla i u nás v několika 
vydáních, jen se po ní zaprášilo. Kniha 
chce pomoci křesťanskému rozjímání 
o konkrétním životě Ježíšově, o jeho utr-
pení a jeho zmrtvýchvstání. 

Lustiger, Jean-Marie: Tajemství eucha-
ristie, Karmel 2002, 80 Kč 

Není to dlouho, kdy sousední hradecká 
diecéze měla svůj eucharistický kongres, 
a právě k němu jim karmelitáni vydali kníž-
ku pařížského arcibiskupa kardinála Lusti-
gera. Je to vynikající průvodce mší svatou 
a pomůže nám pochopit to, že eucharistii 
slaví církev a křesťané jsou na ni zváni Kris-
tem a že Duch svatý je shromažďuje, aby 
vytvořili jedno tělo a vzdali díky Bohu Otci. 

Láufer, Erich: Malí lidé v Novém záko-
ně, Karmel 2002, 95 Kč 

V této knize představuje autor několik 
„malých", ale pro Boží plán spásy nepo-
stradatelných postav Nového zákona. Bliž-
ší seznámení s nimi nás může přimět 
k tomu, abychom se s novým zaujetím po-
nořili do četby Nového zákona. 

Dyckhoff, Peter: Jak nalézt cestu, 
Karmel 2002, 249 Kč 

Tato kniha chce být průvodcem všem 
těm, kdo hledají duchovní cestu nebo kdo 
na svojí duchovní cestě potřebují povzbu-
zení, stvrzení nebo korekturu. Kniha se řídí 
dílem španělského mystika a teologa 
17. století Miguela de Molinose. 

Sehnal, Jiří: Modlitba pro Jitřenku, Kar-
mel 2002, 129 Kč 

Je to již autorova druhá kniha; pojedná-
vá o životních ztrátách a nálezech 
v proměnách času. 

Sv. Terezie od Ježíše: Cesta k dokona-
losti, Karmel 2002,179 Kč 

K a r m e l i t á n s k é k n i h k u p e c t v í 
( K n i h k u p e c t v í J o n á š ) 
M í r o v é n á m ě s t í 1 5 
4 1 2 01 L i t o m ě ř i c e 
Tel ./ fax: 0 4 1 6 / 7 3 2 4 5 8 

Nejznámější a nejrozšířenější dílo svaté 
Terezie Veliké, která v něm uvádí své sest-
ry do duchovního života. 

Ziolkowski, Zenon: O andělech, Karmel 
2002, 95 Kč 

Další svazek oblíbené edice „Autor -
téma", v němž si autor, přední polský biblis-
ta, všímá působení andělů v dějinách spásy. 

Anzenbacher, Arno: Úvod do etiky, Aca-
demia+Karmel 2001,179 Kč 

Autor vyjímá filozofickou etiku z obec-
ného rámce filozofie, zkoumá ji jako samo-
statné téma, a čtenáře tak uvádí do základ-
ních filozofických problémů etiky. 

Vlk, Miloslav kard.: Slova z katedrály, 
Vyšehrad 2002, 78 Kč 

Výběr z úvah kardinála Vlka, které pro-
nesl v letech 1993 až 2000 v Rádiu Svobod-
ná Evropa. 

Eucharistie - Mystérium fidei, Trinitas 
2002,129 Kč 

Sborník přednášek teologické konferen-
ce v Hradci Králové o Eucharistii ve dnech 
18.-20. 2. 2002 v rámci přípravy na Die-
cézní eucharistický kongres. 

Musil, Jiří F.: Tajemný hlas minulosti, 
NLN 2002,169 Kč 

Soubor pověstí ze středního Polabí. Se-
tkáváme se zde s postavami našich národ-
ních světců Ludmily, Václava, Vojtěcha, do-
čteme se o počátcích křesťanství v Čechách. 

Fórum pastorálních teologů II., Refugi-
um 2002,130 Kč 

Tento sborník je pokračováním pastorač-
ních témat z díla širokého spektra dnešních 
teologů. Jsou zde uveřejněny práce M. Al-
trichtera, P. Ambrose, P. Hofírka, 
M. Kaplánka, L. Karczubové, A. Křišťana, 
A. Opatrného, J. Webera a P. M. Zulehnera. 

Božské srdce - teologické reflexe, Re-
fugium 2002,180 Kč 

Čtenáři se představuje v těchto Studij-
ních textech Centra Aletti týmová práce 
v rámci grantu Katedry spirituality, mezi-
náboženského dialogu a studií křesťanské-
ho Východu CMTF Palackého university 
v Olomouci. Mimo jiné obsahuje encykli-
ky Lva XIII.: Annum Sacrum, Pia XI.: Mi-
serentissimus Redemptor, Pia XII.: Haurie-
tis aquas a práce různých autorů. 

-mela-

ČESKA 
KŘESŤANSKÁ 
AKADEMIE 
místní skupina 
Ústí nad Labem 

Čtvrtek 3.10. 2002 v 18.00 
MUDr. Marie Svatošová: Hospice 
a umění doprovázet; sbor Církve bratr-
ské, V Zahrádkách 33, Ústí nad Labem 

Mudr. Marie Svatošová je zakladatelkou 
a propagátorkou hospicového hnutí v naší 
republice a stála u zrodu prvního hospice 
v Červeném Kostelci 

Středa 27.11. 2002 v 19.00 
RNDr. Jaroslav Fuka, CSc.: O vztahu 
vědy a víry; fara Českobratrské církve 
evangelické, Dvořákova 6, Ústí nad Labem 

B Pouť do Mcel 
9. listopadu 2002, tj. druhou sobotu 

v měsíci listopadu, se koná ve Mcelích 
v 10.00 hod. ve farním kostele sv. Václava 
mše svatá, obětovaná za duše v očistci. 

Společný odjezd od hlavního nádraží 
v Nymburku autobusem cca v 8.45 hod. 

VŠ 

^ Farnost Yratisiavice zve 
Farní sál Kaple Vzkříšeni ve Vratislavicích 
nad Nisou; farnost-vrat.hyperlink.cz 

Divadlo jednoho herce: 
Miroslav Gabriel Částek 
Stařec a m o ř e 
Neděle 13. 10. 2002 od 1 8 hodin 

Přednáška ACET: 
Tomáš Řehák 
O přátelstv í 
Pátek 25. 10. 2002 v 18 hodin 

Akce probíhají v rámci projektu MOSTY 
za finanční podpory libereckého krajského 
úřadu 



TRMICKE POUTNÍ TRIDENI fá em m'ad*ch 
Je povzbuzující 

Křestanská zodpovědnost za svět 

JEPRÁVY Z DIECÉZE 

ho okolí, prohlídka trmíckého zámku i spor-
tovní odpoledne na farním dvoře. 

Po mši se konal koncert skupiny Duo 
Solideo, na němž zazněly starobylé decho-
vé nástroje -repliky gotických gemshornů, 
vzdušnicových rohů a barokních fléten a 
po koncertě byla možnost si zblízka repli-
ky starobylých nástrojů prohlédnout. 

V neděli dopoledne proběhla slavná 
poutní mše, během níž byl připomenut sta-
rý apokryf o narození Panny Marie, která 
už jako dítě vnáší do společenství radost, 
jež je základním rysem mariánského du-
chovního života. 

Kateřina Tětivová a Pavel Jůza, 
redakčně kráceno. Foto Jan Rosenauer 

„ V těch dnech se Maria vydala na cestu a 
spěchala do jednoho judského města 
v horách. Maria zůstala u Alžběty asi 
tři měsíce a pak se vrátila domů" 
(Lk 1, 39.56). V tomto duchu proběhly ve 
dnech 6.-8.září v kostele Narození Pan-
ny Marie v Trmicích poutní oslavy. 

Po úvodní mši v předvečer poutních 
oslav se na farním dvoře probíhal táborák 
a protože byl pátek, neopékaly se buřty, 
ale k večeři byly pečené ryby. Program 
pokračoval u ohně i v místnostech fary 
písničkami a povídáním, vzdálenější měli 
možnost přespat na faře. 

Sobota začala ranními chválami a po-
kračovala promluvou, jejímž tématem byla 
křesťanská zodpovědnost za svět. P. J. 
Pobuda upozornil, že slovo odpovědnost 
vzniklo ze slova odpovídat, proto ji chápe-
me jako odpověď na Boží volání. 

Program pokračoval na faře diskuzí 
s křesťany působícími v různých oblastech 
společenského života. Hovořilo se o vzá-
jemném vztahu křesťanství a profesionali-
ty, víry a civilního života 

V sobotu dopoledne se v kostele Naro-
zení Panny Marie konala bohoslužba pro 
bývalé trmické občany odsunuté po vál-
ce. Ti se posléze společně s trmickým sta-
rostou odebrali na místní hřbitov, kde P. J. 
Pobuda vysvětil opravený hrob sester 
řádu Chudých služebnic Ježíše Krista, kte-
ré zde působily v letech 1887-1945, kdy 
provozovaly starobinec a další sociální 
služby. 

Po společné modlitbě následoval spo-
lečný oběd na farním dvoře a odpolední 
program - setkání seniorů, výlet do blízké-

Znovuvysvěcení svatojánského kostela v Mladé Boleslavi 

V krátkém úvodním slovu byla připo 
menuta nejstarší historie tohoto 

kostela a provedené práce od roku 1988, 
které si vyžádaly celkové náklady 14 mi-
lionů korun. Na nich se podílel stát, měs-
to i církev. 

Dlouho očekávanému slavnostnímu vysvěcení sv. Jana Nepo-
muckého, které se konalo v neděli 25. srpna 2002, předchá-
zel též nezapomenutelný varhanní koncert. 

V příjemném prostředí zrestaurovaného 
interiéru kostela umocňovaly pak celkový 
dojem i líbezné tóny klasické duchovní 
hudby. Na programu byly skladby G. F. 
Handela, B. M. Černohorského a dalších, 
které na varhany mistrně zahrál F. Trhoň, a 
v podání žákyň boleslavské umělecké ško-
ly i Dvořákovy Biblické písně, které zazpí-
vala mezzosopranistka H. Kerdová. Dále 
zazněla varhanní Chorálová předehra a 
fuga J. S. Bacha zahraná T. Janečkovou a 
Synfonie in F od G. B. Somise na zobco-
vou flétnu M. Kulíškové. 

Nedělní pontifíkální mši sv. celebroval 
litoměřický biskup ThDr. Josef Koukl spo-
lu s panem arciděkanem v P. Václavem 
Hlouchem a P. Janem Štrumfou ze Strenic. 
Celou liturgii též doprovázel zpěv chrámo-
vé scholy. Po Asperges a vysvěcení no-
vého oltářního stolu upoutala pozornost 
zcela zaplněného kostela především pro-
mluva otce biskupa. 

Otec biskup připomněl nejprve osobu 
patrona zdejšího kostela sv. Jana Nepo-
muckého, jehož sochy jsou rozšířeny po 
celém světě. Dále pokračoval porovnáním 
opravy kostela a cesty k osobní svatosti, 
když mimo jiné řekl: „... Zatímco při stavbě 
anebo opravě pomáhá celá řada lidí nej-
různějších profesí, na cestu za svatostí 
zůstává člověk sám. Jen na něm závisí, jestli 
se vydá na cestu honby za úspěšností a 
kariérou, anebo cestou drobných dobrých 
skutků ve prospěch druhých, jak jsme toho 
nyní svědky při povodňových zápla-
vách..." 

Zpestřením slavnosti byla též účast po-
četné krojové delegace baráčníků, kteří se 
po skončení obřadů ochotně ujali i rozdá-
vání pravých posvícenských koláčů. 

Vyhlášená celonárodní sbírka na pomoc 
postiženým povodní vynesla celkem 60.115 
korun. 

Jiří Král, Mladá Boleslav 
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Jákob - z á p a s n í k o Boží požehnání * p. m voiesky - třmíce 
Postava praotce Jákoba je ve staré izraelské tradici opředena 
celým množstvím na dramatický děj bohatých příběhů. V násle-
dující úvaze se však zaměřme pouze na náboženský význam 
Jákobovy životní pouti víry, která se stala pro budoucí národ 
Izrael natolik důležitá, že své vlastní jméno - jako Božího vyvole-
ného národa - odvozuje právě od tohoto muže. Podobně jako 
u Abraháma, i zde nám pomůže etymologie Jákobova jména a 
jeho změna, kterou uskuteční samotný Hospodin. 

Úskočný, lstivý 
Co tedy znamenájméno „Jákob"? O jeho 

původním smyslu si dodnes biblisté lámou 
hlavu. Nás však zajímá spíše jeho výklad 
tak, jak nám jej předkládá bible. Zde se 
dozvídáme o dvojím vysvětlení praotcova 
jména. Obojí má vnitřní souvislost a obojí 
je zároveň vloženo do malebných příběhů. 
Jméno „Jákob" se totiž podle biblické ety-
mologie vykládá jako „pata" nebo jako 
„úskočný", „lst ivý". Jákob je počat 
v neplodném lůně Izákovy ženy Rebeky po 
Božím milostivém zásahu. Není však sám. 
V těle matky společně vyrůstají dvojčata. 
Ještě před příchodem na svět se již vzá-
jemně handrkují. 

Druhorozený 
Pro budoucnost muže bylo ve staré ori-

entální semitské kultuře nesmírně důležité, 
který ze synů se narodil jako první. Prvo-
rozený dědil největší část otcova majetku, 
těšil se už za života otce zvláštnímu čest-
nému postavení v rodině a po otcově smr-
ti nastoupil co do autority na jeho místo. 
Prvorozený syn byl totiž považován za 
zosobnění otcovy životní síly a autority. 
Při porodu mužských dvojčat pak záleželo 
na tom, kdo z matčina těla vyjde jako prv-
ní. Jákob měl v tomto ohledu „smůlu". Při 
porodu přišel na světlo tohoto světa až 
jako druhý. Podle biblického vyprávění se 
však už při porodu projevila jeho bojovná, 
nevzdávající se povaha. Držel totiž svého 
„staršího" bratra za patu. Toto gesto ne-
znamená zoufale beznadějný pokus zachrá-
nit, co se ještě dá, ale má svůj výrazný 
významový podtext. Pata je totiž u člově-
ka to poslední, co při útěku „vyklízí pole", 
a zároveň pata je nejméně chráněna, ne-
boť je ve stavbě lidského těla vzadu a úpl-
ně dole, nejdále od bdělých očí a obrany-
schopných rukou. Vzpomeňme jen v této 

souvislosti na „Achillovu patu". „Činit 
úklady či útočit na patu" člověka, obrazně 
znamená být mu nepřátelsky nakloněn, 
bojovat proti němu. A to lstivě a úskočně. 

V tomto smyslu je na začátku bible řeč 
o hadově zhoubném nepřátelství vůči člo-
věku právě s pomocí tohoto obrazu. Had 
bude „drtit" patu člověka, bude tedy neu-
stále v nesmiřitelném ne-
přátelství vůči němu. I na 
jiných místech bible se 
s tímto obrazem setkává-
me, sám Ježíš jej používá 
pro popsání Jidášovy 
zrady: „Ten, kdo jí můj 
chléb, zvedl proti mně 
patu." 

Jestliže tedy Jákob již 
při narození ohrožuje 
patu prvorozeného bra-
tra, naznačuje to celý 
následný životní boj 
mezi starším Ezauem, 
praotcem Edomitů, a Já-

kobem, praotcem Izraelitů. I slovo „lstivý", 
„úskočný" má stejný slovní kmen jako Já-
kobovo jméno. Tato nechvalná vlastnost 
Jákoba je červenou nití celého pestrého 
vyprávění jeho životních příběhů. 

Boj o požehnání 
Něco je však na této vlastnosti přece 

jen pozitivní. Jákob ji totiž nevyužívá pro 
ryze pozemské a sobecké zájmy, ale pro 
dosažení Božího požehnání. Že zde však 
ani ve Starém Zákoně neplatí zásada „účel 
světí prostředky", to se nám snaží svato-
pisec na Jákobových příbězích ilustrovat. 
Jákob svou lstivostí nakonec dosáhne 
toho, po čem touží. Získá lstivě prvoroze-
necká práva, odcizí úskočně svému bratru 
otcovské požehnání. Jákob je až posud 
útočným, lstivým a do značné míry bezo-
hledným bojovníkem o Boží přízeň a po-
žehnání. Čeká ho ještě dlouhá a bolestná 
Boží výchova, která jej očistí od lstivosti, 
úskočnosti a učiní z něj pokorného a po-
ctivého muže, který získává Boží požehná-
ní nezištně, zodpovědně a obětavě. 

Bůh si Jákoba proměňuje 
Zlom v celém vyprávění nastává brzy po 

neoprávněném získání provorozeneckého 
otcova požehnání. Zde už je Ezauova trpě-
livost vyčerpána, rozhoduje se svého bra-
tra násilně sprovodit ze světa. Jákob je nu-
cen k útěku. Útočiště nalézá v domě své-
ho strýce, který mu pak po celých 20 let 
bezděčně oplácí to, co Jákob sám dříve 
dělal. 

Reprofoto Jan Rosenauer podle kreseb 
Luca Giordano a Andrea Appini 


