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Mládež v diecézi
Naše prázdninové cestování by mělo být opravdové putování
a přitom poznávání přírody, která je podivuhodnou otevřenou
knihou Boží.
Pavel VI.
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DĚNÍ V DIECÉZI
Rozloučení
s nunciem
(Jan Nepomuk Šobáň Chomutov): Jak již informovalo minulé číslo Zdislavy, ve
čtvrtek 28. června se v pražské katedrále svatých Víta,
Václava a Vojtěcha loučil při
slavné mši svaté velvyslanec
Vatikánu v České republice,
Jeho Excelence Giovanni
Coppa. Jako osoba mezi širokou katolickou veřejností velmi oblíbená přitahoval vždy
velkou pozornost, avšak pohled, který se mi naskytl při
příchodu do katedrály, překonal všechna m o j e očekávání.
Prostor byl zaplněn natolik,
že j s e m seděl až ve třetí lavici odzadu, a tak j s e m byl nucen celou tu nádheru odehráv a j í c í se u o l t á ř e s l e d o v a t
z veliké dálky.
Majestátný průvod vycházející ze sakristie celý v červeném (slavila se vigilie slavnosti svatých apoštolů Petra
a Pavla) za mocného hlaholu
Pražského katedrálního sboru, právě tato scenérie navnadila s h r o m á ž d ě n é věřící na
očekávání vrcholného zážitku. Zamrazilo mě, když j s e m
si uvědomil, že dnes naposledy vyslechnu tradiční úsměvnou výzvu pana nuncia k úkonu kajícnosti. A nezklamal
mě. Zaznělo jeho: „Přistupme
k vyznání hříšů."
Ze to s lidmi umí, ukázal
nuncius při homilii, za kterou
si n ě k o l i k r á t v y s l o u ž i l p o tlesk. Ten byl asi nejsilnější
v o k a m ž i k u , kdy vyprávěl,
jak ve svých začátcích na diplomatické misi v České republice znal p o u z e j e d i n o u
v ě t u a tu s t á l e o p a k o v a l .
A řekl j i n ě k o l i k r á t i zde:
„Mám vás rád !"
Liturgie vigilie vskutku
gradovala, když ihned po prefaci začal nuncius následný
kánon recitovat latinsky. Díky
tomu se mohli přítomní diplomaté-katolíci bohoslužby aktivně účastnit, n e b o ť i pan

kardinál Vlk pokračoval
v tomto jazyce církvi římskokatolické vlastním.
Na konci slavné mše svaté,
kterou koncelebrovali všichni naši biskupové a které se
účastnili i diplomaté, se zpívala papežská hymna. Naposledy celá katedrála tleskala
odcházejícímu vyslanci Jeho
Svatosti, když po první sloce
„skočil" do hymny a pozval
všechny přítomné na recepci
do Arcibiskupského paláce.
Je jisté, že se tato osobnost
trvale zapsala do mysli každého českého věřícího. Jsem
v e l m i rád, že j s e m se této
slavnosti mohl osobně zúčastnit.

§

Mladá
Boleslav
uvítala

(P. Václav Hlouch - Mladá
Boleslav): Na neděli 1.7. odpoledne j s e m byl pozván na
společenství mladých rodin
do Sýčiny ve farnosti Dobrovice. Setkání začalo v kostele, k a m m e z i n á s z a v í t a l
P. Henryk Kuman. Ten nyní
zastává významné místo na
generalátu Misionářů Panny
M a r i e La Sallete ( M S )
v Římě.
V letech 1995 až 1998 působil jako farní vikář v Mladé
Boleslavi. V sýčinském kostele sloužil 1.7. mši svatou a
pokřtil dítě, jehož rodiče bydlí v Mladé Boleslavi. P. Henryk h o v o ř i l ve své homilii
o křtu j a k o o vzácném pokladu, o který j e třeba pečovat.
Bylo to radostné společenství
víry a naděje pro budoucnost.
Následovalo poté pohoštění u
další naší obětavé křesťanské
rodiny z nedaleké obce Nep ř e v á z k a . Na s l a v n o s t sv.
Cyrila a Metoděje j s e m pozval našeho vzácného hosta
do Mladé Boleslavi, kde sloužil hlavní mši svatou. Vzpomínal j s e m ve svém úvodním
proslovu na naši společnou
pastorační činnost, kdy j s m e

spolu vycházeli v duchu
opravdové lásky a shody.
P. Henryk byl mezi věřícími oblíbený a vážený. V promluvě otec Henryk hovořil
0 evangelijním úryvku, který
se týká poslání učedníků, a to
1 v dnešní době. Při mši svaté
ú č i n k o v a l c h r á m o v ý sbor.
Všichni jsme byli plni radosti z tohoto setkání, a proto
j s m e pokračovali v oslavě
ještě na faře s vděčností, že
P. Henryk udržuje s naší farností vřelé styky.
Podobně rádi vítáme v naší
farnosti P. Jana Juchu, ze stejné misijní společnosti, který
zde s P. Henrykem také rok
působil a nyní j e správcem
poutního místa v Božkově.

o i Mostecká
farnost
(Dr. Věra Rokoská - Most)
D n e 2 9 . 6 . 2 0 0 1 j s m e se
v kostele sv. Václava v Mostě
loučili při mši sv. s naším panem farářem, otcem Bohuslavem Bártkem, který odcházel
na nové působiště v Benešově nad Ploučnicí. Byl tu velmi oblíbený pro svojí přímou
povahu, vstřícnost, měl po-

chopení pro všechny generace. Proto ten smutek a slzy.
Jsme mu moc vděční za vše,
co pro nás i celou farnost udělal. Nelze všechno vyjmenovat. N á š kostel zvelebil od
oltáře až po zvony. Staral se
pečlivě i o další kostely ve
farnosti, vyučoval, připravoval nové farníky na svátosti...
Byla to p r á c e n a m á h a v á ,
ale otec Bohuslav j i vykonával bez reptání a stěžování,
vždy v dobré náladě, i když
se občas ozval j e h o zdravotní stav a varoval.
Otče B o h u s l a v e , p ř e j e m e
Vám v novém působišti pevné zdraví, sílu, ale i pohodu,
hojnost Božích milostí,
ochranu Panny Marie a zdar
pro v š e c h n o vaše konání díky za vše.
1. 7. 2001 nastoupil do naší
farnosti nový pan farář P. Josef Hurt, který dosud působil
v Duchcově a okolí. Přejeme
mu Boží o c h r a n u a p o m o c
Panny Marie pro všechnu
j e h o práci.
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Vyroci knězi a jáhnu
naší diecéze v srpnu
narozeniny
8.8.
9.8.
12.8.
15.8.
16.8.
21.8.
25.8.
28.8.

Andrej Bakoň, 49 let
Josef Čermák, 49 let
Mons.F. Koutný, 51 let
Eduard Hrbatý, SDB, 78 let
Václav Dvořák, SDB, 68 let
Miroslav Dvouletý, jáhen, 28 let
Jozef Kujan, SDB, 44 roky
Augustin Števica, 49 let

výročí svěcení
4.8.
6.8.

22.8.
22.8.

25.8.
28.8.

|
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Jaroslav Vyterna, 47 let
Vilém Vraný, trvalý jáhen, 7 let
Josef Pavlas, SDB, 31 rok
Jaroslav Pekárek, jáhen, 6 let
Václav Vaněk, jáhen, 11 rok
Luděk Téra, jáhen, 7 let
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Vazem ctenari,
dnešní číslo praská ve švech aktualitami z naší
diecéze. Dokonce i protější strana, kterou tradičně věnujeme zprávám ze světa, je dnes zaplněna
děním v naší diecézi.
Jistě vás zaujme prostřední list, jehož oddělením od časopisu získáte aktuální seznam obsazených far v diecézi. Minulé vydání telefonního seznamu v roce 1997 - tehdy podrobnějšího - se
setkalo s velikým úspěchem, proto doufám, že
i nyní vás potěšíme.
Rozhovor se zajímavými lidmi vás tentokrát
zavede do Sobotky, která v tomto měsíci oslaví
400 let od posvěcení farního kostela sv. Máří Magdalény.
Omlouváme se všem, jejichž příspěvky jsme pro
nedostatek místa nemohli uveřejnit, v příštím čísle je již jistě přečtete.
P. Michal Podzimek
šéfredaktor

Neděle
Slyšel jsem před lety písničku, kterou zpívala jedna naše známá populární zpěvačka. Píseň se jmenovala
Neděle a z celého textu i výrazu bylo
patrné, že interpretka (či spíše autor
skladby, abych jí nekřivdil) má s nedělí potíže. K neděli byly kladeny přívlastky jako smutná, šedivá a dokonce i blbá a pitomá. Zpěvačka na neděli
jako takovou zkrátka nadávala, snažila se ji mít co nejrychleji za sebou a
zjevně se těšila
na n á s l e d u j í c í
všední den, který
jí vyhovuje mnoh e m více. U ž
když jsem slyšel
píseň poprvé, zaujala mne jednak
svou sugestivní
interpretací zpěvačky, j e d n a k
obsahem textu,
který nutí k zamyšlení. Co autorce písně tolik vadí
na neděli, na dni, na který se většina
lidí těší - když už na nic jiného, tak
alespoň jako na den odpočinku? Zpěvačka i svým hlasovým projevem představovala prototyp dnešního člověka,
který je zvyklý být od rána do večera
v jednom k o l e j e „moderně uhoněný",
ale se svým nervózním způsobem života v podstatě smířený. Neděle představuje nežádoucí vybočení ze stereotypu, který je sice nepříjemný, ale který je hojen silou zvyku. Neděle se pak
jeví jako něco horšího než tento stereotyp. Představuje v této písni totiž vytržení z vyjetých kolejí, den prázdnoty a nudy. Interpretka v písni je konfrontována sama se sebou, je zřejmě
nucena o sobě přemýšlet. Chybí jí ten
šum všedního dne, který je schopen
každou takovouto, pro ni nepříjemnou
myšlenku zaplašit. Je to potíž lidí světa, že si neustále stěžují na spoustu práce, shon a nestíhání, ale v podstatě jsou
těmto elementům vděční, protože jim
pomáhají utéci od sebe samých. V neděli se sice nepracuje, neznamená to
ovšem, že se nemá vůbec nic dělat.
Zorganizovat si svůj volný čas vyžaduje však určitou intelektuální námahu. A do té se každému nechce, zvláště, chybí-li mu motiv. Věřícímu člově-

ku je tímto motivem ke dni odpočinku sám Bůh, který hovoří ústy Písma
svatého: „Pamatuj na den odpočinku,
že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale
sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé
dobytče ani tvůj host, který žije v tvých
branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe a
zemi, moře a
všechno, co j e
v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin
den odpočinku a
oddělil jej jako
svatý." (Ex 20,
8-11)
České
slovo neděle je
dosti nešťastné.
Zavání nicneděláním, lenošením,
prázdnotou. Vždycky jsem se podivoval tomu, že ruština si i přes tolik let
ateistické společnosti bývalého Sovětského svazu zachovala pro tento den
výraz „voskresénije" - vzkříšení.
A jedná se samozřejmě o Kristovo
vzkříšení, protože pro křesťana je každá neděle „malými Velikonocemi",
svátky Vzkříšení. Den odpočinku je
den, který nám Starý zákon ukazuje
jako den Boží, den, ve kterém bychom
měli více přemýšlet o smyslu svého
života, o věčnosti a ve chvíli zaslouženého klidu hlubším zrakem vnímat
skutečnost Božího stvoření. A Nový
zákon nám staví před oči skutečnost
Kristova zmrtvýchvstání. Fakt pochopitelný jen očima víry s vědomím Boží
všemohoucnosti. V kalendáři nám týden nedělí končí. V liturgickém kalendáři však týden tímto dnem začíná. Položme si otázku: Je pro mne neděle den
nicnedělání a nepřemýšlení nebo příležitostí k hlubšímu zamyšlení o smyslu stvoření, o smyslu vlastního života,
příležitostí k promyšlení věcí duchovních, neviditelných, ale přesto existujících?
P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný
farář ve ZruČi nad Sázavou
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Biskup požehnal znak
a prapor Horní Police

O Třešňové
pouti, která
letos připadla na 1.
červenec,
H O R N Í P O L I C E bylo
opět
v Horní Polici živo. Během česko-německé mše v poutním kostele Navštívení Panny Marie
zde biskup Josef Koukl udělil
svátost biřmování čtyřem
dospělým křesťanům. Před
začátkem mše svaté biskup
požehnal symboly obce znak a prapor.
Hornopolický znak stylizovaně zpodobňuje místní chloubu - opravený kamenný

letí rozvodněná řeka Ploučnice. Sochu pak
v kostele postavili na oltář a ta dala později v z n i k n o u t p o u t n í m u místu, kam
v době jeho největší slávy proudily ročně
desetitisíce poutníků, zejména z německy
hovořících oblastí Čech. U paty mostu,
tedy v místech, kde byla socha vylovena, dnes stojí zajímavé barokní sousoší, z a v r š e n é o b o u s t r a n n o u p o s t a v o u
Hornopolické Madony se sepjatýma rukama. Ta j e d n o u tváří hledí k zámku,
druhou ke kostelu.
Znak a prapor byl Hornopolickým udělen letos 4. června předsedou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Z rukou Václava Klause převzal listinu starosta obce
Lubomír Sulc, který se také zasadil o obnovu tradičních „Třešňových poutí". Ta letošní byla jubilejní, desátá, a zúčastnila se
jí, stejně jako v předchozích letech, řada
zdejších rodáků, odsunutých po válce do
Německa.
text a foto Jan Oulík

Dubá má
trvalého jáhna
Na poslední redakční poradu (8.6.) jsem se
dostával s potížemi, a tak jsem měl velké obavy, stihnu-li v poledne vlak do Lípy. Měl jsem
totiž v plánu cestu do Zeliva na jáhenské svěcení. Všechno vyšlo a já jsem šťastně dorazil
večer do kláštera v Želivě. Tam druhý den
v sobotu udílel jáhenské svěcení dvěma premonstrátům otec biskup Duka. Pro mne to byla
vlastně taková generálka na jáhenské svěcení
o týden později - 16. června v Dubé v našem
českolipském vikariátu.
Když nastal tento den, sjíždělo se do Dubé
mnoho lidí, takže se děkanský kostel Nalezení
sv. Kříže téměř zaplnil; tento kostel svojí velikostí patří totiž mezi největší v naší diecézi.
Na kůru byl českolipský sbor Musica Caecilia
se svým sbormistrem Mgr. J. Zadinou, který
zpěvem a hrou na varhany doprovázel obřady.
Otce biskupa přivítal v kostele českolipský vikář P. Pavlas. Kandidáta jáhenského svěcení
představil děkan v České Lípě P. Matějka, který je administrátorem zdejší farnosti. Novým
trvalým jáhnem, či jak někteří říkají žertovně
„trvanlivým", se stal dosavadní pastorační asistent pan Milan Mordačik. Českolipský vikariát má tedy nyní celkem tři trvalé jáhny. Obřadů se zúčastnili kněží i ze sousedních farností
a byly přítomny i Sestry křesťanské lásky
z Přepych.
Po skončení svěcení jsme se sešli v Tuháni,
kde jsme měli možnost poznat maminku nového dubského jáhna.
P. Jan Chmelař, Česká Lípa

most, ozdobený velkým kovovým krucifixem. „Ještě si vzpomínám, jak jsme ho
před lety vztyčovali," poznamenal biskup
v narážce na kříž, na jehož rekonstrukci
se biskupství podílelo. Samotnému mostu
hrozila úplná zkáza, ale nakonec byl díky
paličatosti místních občanů počátkem devadesátých let zachráněn a vzorně upraven na pěší zónu s lavičkami a litinovými
lucernami.
„Plovoucí" lilie v patě štítu hornopolického znaku zobrazuje řečí heraldiky legendu o vzniku zdejšího poutního místa (lilie
= Panna Maria). Mariánskou sochu prý do
Horní Police přinesla na počátku 16. sto-
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Gratulace

V neděli 24. června v den
slavnosti Narození sv. Jana
Křtitele si připomínal náš pan
kanovník P. Václav Hlouch 40
let svého kněžského působení.
Oslava tohoto výročí zcela zaplnila boleslavský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním
celebrantem byl generální vikář litoměřické diecéze mons.
P. Karel Havelka, který zde
v naší farnosti působil před lety

jako farní vikář. Homilii provedl P. Jan Jiřiště OCr, který
působí v nedaleké Bělé pod
Bezdězem.
Před závěrem mše sv. využil
pan generální vikář několik
minut k poděkování P. Hlouchovi, který zde již působí 18
let. K přání darů Ducha Svatého a Božích milostí se připojuje celá naše farnost.
Ing. Jaroslav Tojšl
Mladá Boleslav

16. ročník koncertů varhanní a
duchovní hudby v basilice
Navštívení P. Marie v Hejnicích

H

Koncerty jsou pořádány ve spolupráci s
Okresním úřadem Liberec - referát kultury, s Farním úřadem Hejnice a Mezinárodním centrem duchovní obnovy Hejnice.
Vstupné: 70 Kč, důdodci, studenti, učni, invalidi 50 Kč, děti 1015 let 20 Kč (v prodeji též abonmá)
Prodej vstupenek 1 hodinu před koncertem.
Programy koncertů obdrží každý návštěvník u vchodu do basiliky.

Datum a čas

26. 5. 15:45 Edita Randová - soprán, Jan Kalfus - varhany
9. 6. 15:45 Martin Jakubíček - varhany, Jan Škrdlík violoncello
16. 6. 15:45 Andreas Schróder - varhany
30. 6. 15:45 Smyčcový ansámbl Filharmonie Hradec Králové dirigent Leoš Svárovský,
7. 7. 15:45 Jiřina Pokorná - varhany, Miroslav Kejmar - trubka,
Jan Kejmar - trubka
21. 7. 15:45 Adolf Melicha - varhany, Jan Berko - tenor
28. 7. 15:45 britský sbor Bath Chorál Society - 80 členů
4. 8. 15:45 Liberecký komorní soubor umělecký vedoucí František Bulva
18. 8. 15:45 Gutta Musicae - umělecký vedoucí Svatopluk Jányš
1. 9. 15:45 Adamusovo trio - Jan Adamus - hoboj, Jitka
Adamusová - housle, Květa Novotná - cembalo, klavír
15. 9. 15:45 Collegium Musica Sakra umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil
22. 9. 15:45 Pro Arte Antiqua Praha - umělecký vedoucí Jan Šimon
29. 9. 15:45 Otomar Kvěch - varhany, Pavel Červinka - baryton
13. 10. 15:45 Schola gregoriana Pragensis umělecký vedoucí David Eben
27.10. 15:45 Petr Rejnoha - varhany, Eva Janěíková - flétna

PRAVÝ Z DIECEZE

Perla české šlechty
V neděli 1. července
se
v Jablonném
uskutečnila
pouť ke svatéZdislavě - „Perle české šlechty". Tak ji nazývá jedna z invokacív litaniích
k její poctě. Této pouti se zúčastnilo jí asi 25 příslušníků
některých šlechtických rodů.
Po bohoslužbě si prohlédli baziliku s klášterem,
navštívili
hrad Lemberk a společně se
pomodlili v kapli Svatého Ducha za duchovní a mravní obnovu národa.

z nich zůstala pochopitelně laiky v církvi, a tam pracovali na
poli politickém, hospodářském, kulturním, a také na poli
duchovním a mravním. Sama
svatá Zdislava je vzorem angažovaného křesťana. Mnozí
z naší aristokracie m u s e l i
v tomto století opustit vlast a
přesto zůstali Bohu věrní stejně jako národu a církvi.
„Nobilita" (šlechtictví) není
pouze otázkou starobylosti rodokmenu sahajícího do dávné
minulosti, ale společně s ní se

Často oslovujeme ochránkyni naší diecéze jako paní Zdislavu a ani si neuvědomujeme,
že se nejedná o pouhé zdvořilostní oslovení, ale o označení
příslušnosti k panskému stavu.
Kronikář ji výstižně líčí jako
„paní svatého života". Pocházela z významné rodiny pana
Přibyslava, pána na Křižanově,
a provdala se za jednoho z nejpřednějších rytířů ve službě
krále, za pana Havla Markvartice, pána na Lemberku.
Již první republika zrušila
šlechtické tituly a v době nedávné jsme si zvykli šlechtictví spojovat v lepším případě
s pohádkami nebo románem
Babička od Boženy Němcové
— v tom h o r š í m p ř í p a d ě
s označením „zrádci národa".
Někteří si těžko zvykají na přítomnost příslušníků šlechtických rodin v naší současnosti.
Je zde mnoho uměle vytvořených předsudků jak ze strany
komunistické propagandy, tak
nacionalismu již z doby první
republiky. Šlechtici však byli a
jsou součástí naší společnosti.
Mnohdy si ani ve své neznalosti historie neuvědomujeme,
jak významnou úlohu ve společnosti splnili jejich předkové v minulosti. Mnoho příslušníků aristokracie vykonávalo
v církvi nenahraditelné služby,
a to nejen jako vysocí církevní
preláti. Mnohdy pomáhali těm
n e j p o t ř e b n ě j š í m - většina

má snoubit i šlechtictví ducha.
Žijeme v době lži, přetvařování, bezzásadovosti a prospěchářství. O to víc si uvědomujme, jak je potřebné naší společnosti šlechtictví ducha. Také
aristokracie znovu hledá své
místo v naší vlasti a netouží
pouze po navrácení nějakého
majetku - navrácení zničených
panství a vyrabovaných hradů
a zámků. Šlechta chce znovu
budovat kulturu ducha a ztělesňovat ono duchovní šlechtictví.
Proto také někteří z nich přistupovali ke hrobu svaté paní Zdislavy - Perle české šlechty - a
prosili za sebe, za národ i za
církev v naší vlasti. My, když
o p a k u j e m e tuto invokaci
v litaniích, vzpomeňme si i na
šlechtice, aby při obnově svých
sídel nezapomínali na náboženské a duchovní hodnoty.
B.M.
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A ZAJÍMAVÝMI LIDMI

pK V Sobotce na jihu Českého ráje...
„Je prokletím

lidí, že tak často

nají. " Tímto mottem od antického

zapomíautora

bych rád uvedl rozhovor, který naší redakci poskytl pan děkan Zdeněk Maryška

ze

Sobotky, která také patří do naší litoměřické diecéze, ačkoliv je již v okrese Jičín na
samém jihu Českého Ráje. Slova o minulosti nedávné, a přesto již neznámé - i o
současném

životě na Sobotecku

zaujmou a připomenou
rou by církev neměla

vás jistě

dobu obětí, na ktezapomínat

Jak byste, otče děkane,
představil svůj život?
Pocházím z Železného Brodu, kde jsem
také vyrostl. V roce 1939 nastoupil do naší
farnosti kněz, který se stal m ý m učitelem
i vychovatelem P. Červinka, a který byl pro
mne velkým duchovním vzorem. Myslím,
že pomáhal nejen mně, ale i celé farnosti,
protože z jeho působení žije tato farnost
v jistém ohledu dodnes. Bohužel v roce
1955 dva měsíce před mou primicí, musel
P. Červinka z rozhodnutí státních úřadů
odejít do Cviková a za měsíc ztratil tzv.
státní souhlas. Po svém vysvěcení na kněze (26.6.1955) jsem nastoupil jako kaplan
v Březně u Mladé Boleslavi u pana děkana Alfréda Kostky. Po půl roce j s e m byl
přeložen na více než dva roky do Bečova
u Mostu, kde jsem získával první samostatné pastorační zkušenosti.
Foto u článku Michal Podzimek

V kostele tam sice nebývalo mnoho dospělých, zato velký počet dětí a mládeže,
které jsem učil ve škole náboženství. Určitý kontakt s těmito dnes již dospělými
farníky udržuji dodnes. V roce 1958 jsem
se dostal do Tanvaldu, a to nikoliv kvůli
pastoraci ve farnosti, kterou spravoval farář ze smržovky P. Obruča, ale kvůli řeholnicím, které nuceně pracovaly v textilní
továrně Seba. Měly sice svého kněze jezuitu, ale tomu byl také sebrán státní souhlas, a tak s nimi jenom bydlel. Bylo mi
řečeno, že až sestry odejdou, budu také
přeložen. Sestry odešly já jsem tam zůstal
sedmnáct let.
V roce 1968 j s e m měl v náboženství
celkem 105 dětí ve svých čtyřech farnostech. Byla to doba rozkvětu farnosti. Podle matrik jsem dopisem oslovil pokřtěné
občany a vybídl je, aby se vrátili k životu
s Bohem a poslali své děti do náboženství. S tím prvním jsem moc neuspěl ale
zato mi téměř všichni poslali své děti do
náboženství. V roce 1972 přijel pan biskup Štěpán kardinál Trochta a biřmoval
přes padesát lidí.

Vaše jméno je u mnoha
věřících také spojeno
s poutní bazilikou ve Filipově, kterou jste v nelehké době rozvinutého socialismu s obětmi opravil?
Jak to bylo?
Začátkem března roku 1975 mi telefonoval do Tanvaldu vikář P. Josef Dobiáš,
abych ho navštívil, a já jsem vytušil, že
půjde o něco vážného. Nabídl mi možnost,
zda bych nebyl ochoten ujmout se poutního místa ve Filipově, které potřebuje generální opravu. Měl jsem sídlit v Jiříkově,
kde byl zrovna tamější farář ve vězení, a
sháněla se za něj náhrada. Opravy kostelů
v Tanvaldu a okolí byly jen kostelíčky
oproti Filipovu. Na faru jsem se se svou
hospodyní nastěhoval až před zimou spolu s jednou tanvaldskou rodinou, která byla
ochotna nám pomáhat. Velkou pomocí
v nelehkých začátcích mi byly i řeholnice
v tamním domě sociální péče.
První prací byla obnova milostné kaple
v poutní bazilice ve Filipově, což jsme

provedli svépomocí. Kapli jsme ještě totéž roku otevřeli. V té době bylo již ve Filipově velmi málo místních obyvatel, většina jich byla po válce odsunuta do Německa. Na toto poutní místo přicházeli farníci jak z okolních farností tak z dálky a zejména z Německa, kteří, ačkoliv měli baziliku pár metrů za hranicemi, museli používat hraniční přechod až ve Varnsdorfu.
V Jiříkově samotném - centru farnosti také neexistovat nějaký aktivní duchovní
život až na některé staré neodsunuté občany německé národnosti, kteří byli nepostradatelní pro průmysl. Proto jsme míval
každou neděli dvojjazyčné bohoslužby a
ve všední dny dvakrát úplně německou
mši. Aby v neděli vůbec chodili nějací Češi
na bohoslužby, přicházely řeholní sestry
s důchodci.
Německy mluvící poutníci byli nesmírně vděční za německé bohoslužby. Hospodyně z Tanvaldu, kterou jsem zmínil, mi
perfektně překládala promluvy do němčiny, a to byla pro mne nesmírná pastorační
pomoc.
poněvadž začínal v té době i bližší kontakt s německými sousedy (do té doby byli
obě země odděleny ostnatými dráty) musel jsem se sám velmi zdokonalovat v němčině. Dokonce jsme si pořídil i německý
breviář. Na faru začalo putovat i spousta
německých poutníků i mimo bohoslužby.

Zní to ideálně, ale samotné zvelebení Filipova
nebylo tak snadné.
Jelikož se blížilo sté výročí posvěcení
Baziliky v roce 1985 a o generální opravu
byl u věncích značný zájem, rozhodl jsem
se začít s tím, kvůli čemu jsme byl původpokračování

na straně 11
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Zlaté stránky našich farností
Přinášíme adresář farností, které jsou v diecézi obsazeny duchovními nebo pastoračními asistenty. Nejedná se tedy o personální
telefonní seznam, proto v něm naleznete jen ta jména duchovních, kteří tu kterou farnost zastupovali - jako faráři nebo administrátoři
- k datu vydání (léto 2001). Seznam dále neobsahuje fary pronajaté, pouze ty, které jsou obsazeny osobami zapojenými do duchovní
správy v litoměřické diecézi. Omlouváme se předem za případné nepřesné nebo zastaralé údaje.

Bakov nad Jizerou
Veith Jiří
ŘmK farní úřad, Mírové nám. 83,
294 01 Bakov n.Jiz.
tel.: 0 3 2 9 / 7 8 21 83

Bozkov u Semil
Jucha Jan
ŘmK farní úřad,
512 13 Božkovu Semil
tel.: 0431 / 6 8 21 56

Doksanv
Pintér Michal
RmK farní úřad, čp. 1,
411 82 Doksany
tel.: 0411 / 8 6 11 13

Bečov u Mostu
Bečvář Jan
ŘmK farní úřad, čp. 4, 435 26
Bečov u Mostu
tel.: 035 / 6 3 0 01 85

Cvikov
Pohl Jan
ŘmK farní úřad, Sad 5. května 127,
471 54 Cvikov
tel.: 0 4 2 4 / 7 5 11 01

Doksv
Dvořáček Leopold
RmK děkanský úřad,
ul. 5. května 32,472 01 Doksy
tel.: 0 4 2 5 / 8 7 20 18

Bělá pod Bezdězem
Jiřiště Jan
ŘmK farní úřad, 294 21
Bělá p. Bezdězem
tel.: 0 3 2 6 / 7 0 13 88 - 7 0 23 70

Česká Kamenice
Červený Karel
RmK děkanský úřad, Jakubské
nám. 110, 407 21 Česká Kamenice
tel.: 0 4 1 2 / 5 8 45 45

Dolní Poustevna
Horniak Václav
ŘmK farní úřad, čp. 112,
407 82 Dolní Poustevna
tel.: 0 4 1 3 / 3 9 72 34

Benešov nad Ploučnicí
Bártek Bohuslav
ŘmK farní úřad, Kostelní 70,
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel.: 0 4 1 2 / 5 8 65 35

Česká Lípa
Matějka Viliam
ŘmK děkanský úřad, Hrnčířská 721,
470 01 Česká Lípa
tel. + fax: 0425 / 82 20 12 -53 30 93

Dubá
Mordacik Milan - jáhen
ŘmK děkanský úřad,
Požárníků 120,471 41 Dubá
tel.: 0 4 2 5 / 8 7 01 37

Bezno
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, Šmerhovská 78,
294 29 Bezno
tel: 0326/39 55 19

Český Dub
Maňásek Miroslav
ŘmK děkanský úřad, Kostelní 9/IV,
463 43 Český Dub
tel.: 0 4 8 / 5 1 4 75 34

Duchcov - kněz bvtem ve farnosti Hrob
Pilarčík Štefan
RmK děkanský úřad, nám.
Republiky 212/8,419 01 Duchcov
tel.: 0 4 1 7 / 8 3 56 4 0 - 8 7 50 29

Bílina
Hrbatý Eduard
ŘmK arciděkanský úřad,
Na zámku 95/2,418 01 Bílina 1
tel.: 0 4 1 7 / 8 2 31 57

Děčín I.
Procházka Pavel
ŘmK děkanský úřad, Křížová 25,
405 01 Děčín I.
tel.: 0 4 1 2 / 5 1 60 95

Frýdlant v Čechách
Kolář Oldřich
RmK děkanský úřad, Děkanská 85,
464 01 Frýdlant v Čechách
tel.: 0 4 2 7 / 3 1 22 02

Bohosudov
Brtva Miroslav
RmK farní úřad, Koněvova 113,
417 42 Krupka -Bohosudov
tel.. 0 4 1 7 / 8 6 13 63

Děčín IV. - Podmoklv
Jirásek František
ŘmK farní úřad, Husovo nám.
99/13, 405 02 Děčín IV. - Podmokly
tel. + fax: 0 4 1 2 / 5 3 15 82

Hejnice
Wszola Jacek - Raban Miloš
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Klášterní 1, 463 62 Hejnice
tel.: 0427 / 36 02 21 fax: 36 02 99

Bořislav
Róssler Benno
RmK farní úřad, Bořislav 5,
417 53 p. Žalany
tel.: 0 4 1 7 / 8 7 22 41

Dobrovice
Bednář Štefan
ŘmK děkanský úřad,
Mudrochova 405, 294 41 Dobrovice
tel.: 0326 / 39 83 53

Horní Jiřetín
Čuřík Jaroslav
ŘmK farní úřad, Školní 124,
435 43 Horní Jiřetín
tel.: 035 / 7 7 2 41 89
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Horní Police
Stejskal Josef
ŘmK arciděkanský úřad,
Křižíkova 49,47106 Horní Police
tel.: 0 4 2 5 / 5 9 12 94

Jiříkov. Filipov - bazilika Panny Marie ;
Tichý Pavel
ŘmK farní úřad, Náměstí 5/2,
407 53 Jiříkovi
tel.: 0 4 1 3 / 3 3 72 66

Liberec
Opletal František
RmK arciděkanský úřad,
Malé náměstí 2 , 4 6 0 01 Liberec 1
tel.: 0 4 8 / 5 1 0 85 06

Horní Vidim
Spol. sv. Kláry
ŘmK farní úřad,
Horní Vidim čp. 4, 277 21 p. Liběchov
tel.: 0206 / 69 50 05

Jitrava
Pastorační asistent
RmK farní úřad, Jitrava,
463 55 pošta Rynoltice
tel.: 0 4 8 / 5 1 7 20 88

Liberec - Rochlice
fíqbrowski Klaret
Řeholní dům, Na Perštýně 15,
460 01 Liberec IV
tel.: 0 4 8 / 5 1 0 46 70

Hrádek nad Nisou
Pastoračn í asistent
RmK farní úřad, Liberecká 76,
463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: 048 / 283 34 62

Kadaň
Čermák Josef
ŘmK děkanský úřad,
Mírové náměstí 85,432 01 Kadaň
tel.: 0 3 9 8 / 3 4 44 63

Liberec - Ruprechtice
Genrt Pavel
ŘmK farní úřad, Markova 4,
460 14 Liberec 14 - Ruprechtice
tel.: 0 4 8 / 5 1 2 12 93

Hřivice
Kousal Karel
ŘmK farní úřad, čp. 43,
439 65 Hřivice

Kamenický Senov
Bečička Stanislav
ŘmK farní úřad, Mírové náměstí 80,
471 14 Kamenický Šenov
tel.: 0 4 2 4 / 2 9 24 03

Liběšice u Litoměřic
Zedníček M.
ŘmK farní úřad, čp. 2,
411 46 Liběšice u Litoměřic
tel.: 0 4 1 6 / 7 9 81 17

Chcebuz
Plhal Ferdinand
ŘmK farní úřad, Kostelní 61,
411 73 Chcebuz
tel. 0411 / 50 08 70 (až po 10. hod.)

Klášterec nad Ohří
Wala Rafal
RmK farní úřad, Kostelní 98,
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 0 3 9 8 / 3 7 53 67

Liběšice u Žatce
Záleha Marek
RmK farní úřad, čp. 1,
439 63 Liběšice u Žatce
tel.: 0 3 9 7 / 7 6 50 06

Chomutov
Kozár Jan
RmK děkanský úřad,
Náměstí 1. máje 2, 430 01 Chomutov
tel.: 0 3 9 6 / 6 5 13 96

Krásná Lípa u Rumburka
Matfiak Milan
ŘmK farní úřad, Kostelní vrch 3,
407 46 Krásná Lípa
tel.: 0 4 1 3 / 3 8 32 60

Liblice
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, Liblice čp. 58,
277 32 p. Byšice
tel.: 0 2 0 6 / 6 9 80 00

Jablonec nad Nisou
Bratršovský Antonín
ŘmK děkanský úřad, Horní nám. 12,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 0 4 2 8 / 3 1 23 27

Krvry
Šimon Josef
ŘmK farní úřad, Náměstí 35,
439 81 Kryry
tel.: 0 3 9 9 / 2 5 60 67

Libochovice
Szeliga Józef
ŘmK děkanský úřad. Purkyňova 17,
411 17 Libochovice
tel.: 0 4 1 9 / 5 9 10 61

Jablonné v Podještědí
Špaček Bernard
Klášter dominikánů, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podj.
tel.: 0 4 2 4 / 7 6 21 05

Křešice u Litoměřic
Stříž Jaroslav
ŘmK farní úřad, Velká náves 1,
41148 Křešice u Lit.
tel.: 0 4 1 6 / 7 8 63 08

Jestřebí
Bakoň Andrej
ŘmK farní úřad, čp. 90, 471 61
Jestřebí

Kvtlice
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, Kostelní 50,
407 45 Kytlice
tel.: 0 4 1 2 / 5 8 11 73

Litoměřice sv. Štěpán
Bezděk Milan
RmK dómský farní úřad,
Dómské náměstí 4 , 4 1 2 0 1 Litoměřice
tel.: 0 4 1 6 / 7 3 14 48
Biskupství litoměřické - ordinariát.
Koukl Josef, biskup
Dómské nám. 1,412 88 Litoměřice
tel.: 0 4 1 6 / 7 3 14 50
Biskupství litoměřické - kurie.
Dómské nám. 9,412 88 Litoměřice
tel.: 0 4 1 6 / 7 3 14 48-9, 73 44 23
Litoměřice farnost Všech svatých.
Havelka Karel
RmK děkanský úřad,
Mostecká 5,412 01 Litoměřice
tel.: 0 4 1 6 / 7 3 25 59

tel.: 0425 / 87 74 43
Jirkov
Tomšík František - Dk
ŘmK děkanský úřad,
Kostelní ul. 55,431 11 Jirkov
tel.: 0 3 9 6 / 6 5 94 60

Libáň
Števica Augustin
ŘmK děkanský úřad, T.G.M. 1,
507 23 Libáň
tel.: 0433 / 5 6 11 36
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Teologický konvikt.
Koutný František
Komenského 4,
412 01 Litoměřice
tel.: 0 4 1 6 / 7 3 20 77, 73 60 03

Mnichovo Hradiště
Kahoun Karel
ŘmK děkanský úřad, 1. máje 232/2,
295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: 0 3 2 9 / 7 7 28 14

Plazy - duchovní bytem Mladá Bol.
Kothaj Peter
ŘmK farní úřad, Plazy, 293 01
Havlíčkova 589/40 Ml. Boleslav
tel:0326/20 855

Litvínov
Vinduška Oldřich
RmK děkanský úřad, Masarykovo
nám. 38/2,436 01 Litvínov 1
tel.: 0 3 5 / 7 7 53 388

Mojžíř
Hynek Šťastný - Pobuda Jan
ŘmK farní úřad Mojžíř, Horní 33,
403 31 Ústí n. L.-Neštěmice
tel.: 047/27 33 070

Počaplv u Terezína
Valík Radim
ŘmK farní úřad, Počaply u Terezína,
411 55 p. Terezín
tel. (mobil): 0 6 0 4 - 9 6 1 308

Loukov u Mnich. Hradiště
Prchal Rudolf
RmK farní úřad, čp. 5,
294 11 Loukov u Mnich. Hrad.
tel.: 0329 / 78 92 96

Most
Hurt Josef
ŘmK děkanský úřad, U města
Chersonu 1552/22,434 01 Most
tel.: 0 3 5 / 7 7 04 606

Podbořany
Siudzik Aleksander
ŘmK děkanský úřad, Na kopci 108,
441 01 Podbořany
tel.: 0 3 9 9 / 2 1 40 98

Loukov u Semil
Jůza Vít
ŘmK farní úřad, Loukov u Semil
čp. 1, 513 01 p. Semily
tel.: 0431 / 6 8 52 37

Mšeno u Mělníka
Audy Antonín
ŘmK farní úřad, Masarykova 266,
277 35 Mšeno u Mělníka
tel.: 0 2 0 6 / 6 9 31 78

Postoloprtv
Prey Rudolf
ŘmK děkanský úřad, Husova 124,
439 42 Postoloprty
tel.: 0 3 9 7 / 7 8 31 83

Louny
Horák Werner
ŘmK děkanský úřad,
Beneše z Loun 136,440 13 Louny
tel.: 0395 / 65 23 95

Nebočadv
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, Kostelní 1,
407 11 Děčín 33 - Nebočady
tel.: 0 4 1 2 / 5 4 87 97

Přepeře
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, čp. 10, 512 61
Přepeře

Lovosice
Košmidek Antoni
RmK farní úřad, Zahradní 32,
410 02 Lovosice
tel.: 0 4 1 9 / 5 3 22 81

Nebuželv
Paseka Leopold
RmK farní úřad, čp. 46,
277 34 Nebužely
tel.: 0 2 0 6 / 6 9 44 28

Příchovice
Novák Vladimír
RmK farní úřad, čp. 38,
468 48 Příchovice
tel.: 0 4 2 8 / 3 9 92 18

Mcelv
Zimandl Rudolf
ŘmK farní úřad, čp. 20,
289 36 Mcely
tel.: 0 3 2 5 / 5 8 00 79

Nové Město pod Smrkem
Michal Pavel
ŘmK farní úřad, Myslbekova 2,
463 65 Nové Město p. Smrkem
tel.: 0 4 2 7 / 3 2 51 09

Raspenava
Raban Miloš
RmK farní úřad, Fučíkova 637,
463 61 Raspenava
tel. + fax: 0427 / 31 90 02

Mělník
Vyterna Jaroslav
RmK proboštský úřad,
Na vyhlídce 18, 276 01 Mělník
tel.: 0 2 0 6 / 6 2 23 37

Novosedlice
Dudys Jan
RmK farní úřad, Kostelní 19,
417 31 Novosedlice
tel.: 0 4 1 7 / 2 9 205

Rovensko pod Troskami
Kocman František
ŘmK farní úřad, Na Týně 181,
512 63 Rovensko pod Troskami
tel.: 0 4 3 6 / 3 8 22 26

Mimoň
Kuba Tomáš
ŘmK farní úřad, Nádražní 106,
471 24 Mimoň
tel.: 0 4 2 5 / 8 6 26 66

Nový Bor
Pavlas Josef
ŘmK děkanský úřad, Sloupská 272,
473 01 Nový Bor
tel.: 0 4 2 4 / 2 2 48 08

Rožďalovice
Segeťa František - Dk
ŘmK děkanský úřad, U Barborky 12,
289 34 Rožďalovice
tel.: 0 3 2 5 / 5 9 32 17

Mladá Boleslav
Hlouch Václav
ŘmK arciděkanský úřad, K. Militké
58/10, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 0 3 2 6 / 3 2 41 15

Osek u Duchcova
Thebes J. opat
Cisterciácké opatství,
Rooseweltova 1,417 05 Osek
tel.: 0 4 1 7 / 8 3 71 27

Rumburk
Saleziánská komunita.
Dobrovského náměstí 379/11,
408 01 Rumburk
tel.: 0 4 1 3 / 3 3 24 13
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Semily
Gajdošík Jaroslav
RmK děkanský úřad,
Komenského nám. 125,513 01 Semily
tel.: 0431 / 6 2 25 63

Tanvald - Šumburk nad Děsnou
Plonka Marian
RmK farní úřad Šumburk n. D.
Wolkerova 378, 468 41 Tanvald
tel.: 0428 / 39 48 43

Ústí nad Labem
Dominikánský klášter sv. Vojtěcha,
Hradiště 4 , 4 0 0 01 Ústín. L.
tel.: 0 4 7 / 5 2 2 08 53,522 08 31

Smržovka - diecézni časopis Zdislava
Podzimek Michal
RmK farní úřad, Kostelní 215,
468 51 Smržovka
tel/fax.: 0428 / 38 23 65

Tatobitv
Ruisl Klement
ŘmK farní úřad, čp. 79,
512 53 Tatobity
tel.: 0436 /

Varnsdorf
Baláž Alexej
ŘmK děkanský úřad, nám.
E.Beneše 2/471,407 47 Varnsdorf
tel.: 0 4 1 3 / 3 7 27 61, 37 26 49

Sněžná u Krásné Lípy
Pastorační asistent
RmK farní úřad, Sněžná u Kr. Lípy
čp. 55,407 46 p. Krásná Lípa
tel.: 0413 / 383 120, 0606 - 83 44 02

Teplice - Trnovanv
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad Trnovany,
Thámova 20,415 01 Teplice v Č.
tel.: 0 4 1 7 / 5 3 10 41

Velký Šenov
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, Smetanova 324,
407 78 Velký Šenov
tel.: 0 4 1 3 / 3 9 11 10

Sobotka
Maryška Zdeněk
RmK děkanský úřad,
Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka
tel.: 0 4 3 3 / 5 7 14 82

Teplice v Čechách
Kujan Jozef
ŘmK děkanský úřad, Zámecké
náměstí 71/9, 415 01 Teplice v Č.
tel.: 0 4 1 7 / 5 3 10 41

Vratislavice nad Nisou
Vaněk Václav - jáhen
ŘmK farní úřad Vratislavice,
Tanvaldská 51, 463 11 Liberec 30
tel.: 0 4 8 / 5 1 6 06 25

Srbská Kamenice
Pastorační asistent
RmK farní úřad, čp. 43,
407 15 Srbská Kamenice
tel.: 0 4 1 2 / 5 5 51 18

Trmice
Voleský Jiří
ŘmK farní úřad, Slepá ul.4,40004
Trmice
tel: 0 4 7 / 5 6 20 241

Vysoká u Mělníka
Ríský Drahoslav
ŘmK farní úřad, čp. 27, 277 24
Vysoká u Mělníka
tel.: 0 2 0 6 / 6 9 75 24

Staňkovice u Žatce
Pastorační asistent
RmK farní úřad, čp. 161,
439 49 Staňkovice u Žatce
tel.: 0397 / 72 12 00

Třebenice
Kubíček Ladislav
ŘmK farní úřad, Masarykova 68,
411 13 Třebenice
tel.: 0 4 1 9 / 5 9 42 97

Žatec
Špaček Augustin
ŘmK děkanský úřad, Hošťálkovo
nám. 133, 438 01 Žatec
tel.: 0 3 9 7 / 7 1 03 06

Stráž nad Nisou
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, Majerova 160,
463 03 Stráž nad Nisou
tel.: 0 4 8 / 5 1 5 92 16

Třebívlice
Pastorační asistent
ŘmK farní úřad, čp. 77,411 15
Třebívlice
tel.: 0 4 1 9 / 5 9 6 022

Železný Brod
Kuman Henryk
ŘmK děkanský úřad, Frant.
Balatky 132,468 22 Železný Brod
tel.: 0 4 2 8 / 3 8 92 23

Strenice
Štrumfa Jan
ŘmK farní úřad, Strenice čp. 4,
294 30 p. Dolní Cetno
tel. k sousedům: 0326 / 95 61 56

Turnov
Vlasák Václav
ŘmK děkanský úřad, Děkanská 87,
511 01 Turnov
tel.: 0 4 3 6 / 3 2 11 79

Světlá pod Ještědem
Matura Josef
RmK farní úřad, Světlá p. Ještědem
čp. 1,463 43 p. Český Dub
mobil: 0606 - 925 225

Újezd pod Troskami
Hrubý Jan - jáhen
ŘmK farní úřad Újezd p. Tr., čp. 40,
512 63 p. Rovensko p. Tr.
tel.: 0 4 3 3 / 5 6 81 60

Šluknov
Sucharda Jih
ŘmK arciděkanský úřad, Farní 154,
407 77 Šluknov
tel.: 0 4 1 3 / 3 8 64 85

Ústí nad Labem
Jančík Pavel
ŘmK arciděkanský úřad, Bílinská 3,
400 01 Ústí nad Labem
tel.+ fax: 047 / 52 09 303

Katolické školství v diecézi
Biskupské gymnázium Bohosudov
ředitel - Mgr. Eva

Leixnerová

Končvova 34,417 42 BOHOSUDOV - Krupka 1
tel.: 0 4 1 7 / 8 6 1 3 92,

0 4 1 7 / 8 6 1 9 81

Základní katolická škola Jablonec n.N.
ředitel - Mgr. Jana

Kocourková

Šaškova 34, 466 01 JABLONEC nad Nisou
tel.: 0 4 2 8 / 3 1 91 77
Biskupské gymnázium Varnsdorf
ředitel - Mgr. Antonín

Foret

Střelecká ul. 1800, 407 47 VARNSDORF
tel. + fax: 0413 / 3 7 2 3 29
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ně do Filipova přeložen. Již od samotného počátku jsme nebyli odkázáni na jednotlivé věřící, ale přijíždělo množství zájezdů, u kterých jsem dělal propagaci blížícímu se výročí. To byl také začátek získávání finančních prostředků. Jelikož se
nejednalo tehdy o objekt kulturně zapsaný, nebyla žádná šance na získání příspěvku od socialistického státu. To mi také bylo
od státních úřadů stále zdůrazňováno. Měl
jsme však tu východu, že mi do opravy nikdo nezasahoval. Museli jsme si poradit
sami. Ale nemohu si stěžovat na to, že by
byl nedostatek. Věřící měli takový zájem o
toto poutní místo, což mě povzbuzovalo.
V roce 1979 jsme opravili střechu okna
a omítku na kapli. V roce 1980 věže a
portál, za dva roky kompletně celý vnějšek baziliky. V roce 1983 na podzim jsme
baziliku uzavřeli a bohoslužby byly jen v
milostné kapli. Přes zimu jsme začali elektroinstalaci a postavili jsme ohromné lešení přes polovinu baziliky a v roce 1984
jsme začali malovat.
Nakonec jsme instalovali nový obětní
stůl, který je z betonu a mramoru. Všechny estetické návrhy (barvy, nové kněžiště)
provedl Ing. arch. Pavel Bohuslav ze Železného Brodu, který se mnou opravoval
všechny kostely od Tanvaldu až po dnešní
Sobotku.
Otevření baziliky bylo plánováno už
dlouho dopředu na mariánský měsíc květen 1985. Na otevření měl přijet pan kardinál Tomášek. Avšak 14 dní před tím si
mne zavolali na okresní národní výbor v
Děčíně, kde mi bylo sděleno, že pan kardinál nemůže přijet - vymluvili se na něj.
Dokonce se najednou okolo začátku května objevily silniční značky zákazu zastavení do dálky jednoho kilometru od baziliky, aby poutníci nemohli parkovat. Bylo
to zastrašování věřících. Nejprve to vypadalo, že na ohlášený den nebudu smět ani
otevřít baziliku, ale Bohu díky církevní tajemník se nakonec nechal přesvědčit. A tak
jsem nakonec dosáhl dokonce i toho, že
se mohla sloužit mše svatá. Jak mě ale sám
církevní tajemník „poučil", mohl jsem
sloužit jen u starého oltáře zády k lidu, protože nový obětní stůl ještě nebyl posvěcen.

Bazilika se zaplnila do posledního místa, sjelo se až na padesát kněží (i pan biskup Otčenášek), ale ti měli zakázáno koncelebrovat.

Abychom nezůstali jen
u Filipova... Seznamte nás
nyní s vaší současnou
farností - Sobotkou
Ano, od otevření baziliky ve Filipově se
život poutního místa několikanásobně rozrostl a pastorační práce přibývalo. Čím
více se blížila doba
politické proměny,
tím více byly otevřeny hranice a přicházeli lidé z celé
Evropy. Seznámil
jsem se s ohromným množstvím
o s o b n o s t í . Sám
jsem
přestával
zvládat
takové
množství pastorační práce, zejména
zpovídání.
Po
poutní slavnosti v
lednu 1990 j s e m
začal mít i větší
zdravotní potíže z vyčerpání. Ucítil jsem,
že musím odejít na méně exponovanou
farnost. Pan biskup Koukl mi pak jednoho dne navrhl Sobotku po P. Petru Němcovi, který odcházel jako salesián do společenství v Teplicích.
Po všech zkušenostech s opravami jsem
se zařekl, že se nedám do žádné velké stavební akce. Ale když jsem do Sobotky
poprvé přijel, zjistil jsem, že okolo zdejšího kostel stojí lešení. V té době byl již
od roku 1987 kostel opravován, tak jsem
pokračoval. Původně bylo zamýšleno, že
se opraví jen exteriér ze státních příspěvků - a tím to zhasne. Když jsem ovšem
zjistil, že v roce 1996 bude kostel slavit
400 let od vysvěcení, rozhodl jsem se pokračovat i uvnitř. I když jsem nemohl očekávat, že bude interiér financovat stát,
myslel jsme původně, že tyto práce provedu z vlastních sil za pomoci zahraničních organizací v minimálním rozsahu.
Památkový úřad rozhodl nakonec o tom,
že si kostel zaslouží tu nejlepší opravu a
že se stát o dostatek financí postará.

To je tedy kamenné
dědictví církve

A ZAJÍMAVÝMI LIDMI

z minulosti. A co farnost a
její duchovní život?
Ve srovnání s farnostmi, které jsem spravoval předtím, je zde značný rozdíl. Žijí
tu starousedlíci, Sobotka byla vždy čistě
česká. Na druhou stranu je třeba přihlédnout k tomu, že Sobotka je město převážně starých obyvatel. Mladí se většinou stěhují do větších měst. Zůstalo tady mnoho
dobrého od předchůdce P. Němce. Získal
několik rodin s dětmi a tyto rodiny a děti
byly základem pro moji pastorační činnost.

Ze začátku jsem měl téměř třicet dětí na
náboženství. Mnozí dnes již studují na
vysokých školách nebo se odstěhovali.
Bohužel mnoho z těch, kteří by mohli být
novým základem dalších rodin, žije dnes
jinde... V neděli přichází tak 50 až 60 věřících na bohoslužby - většinou lidé středního věku a mládež. Musím říci, že na
všechny se mohu spolehnout, především
bych rád zmínil ministranty. Za mého působení v Sobotce jsme měli již třikrát biřmování naším otcem biskupem.

Vy ale máte i jiné
pastorační aktivity
V roce 1993 jsme založili třídu křesťanské mateřské školy, která je součástí městské mateřské školy. V této naší třídě vyučuje skutečně věřící a schopná paní učitelka, která pečuje i o víru ve své vlastní
rodině. Má k sobě v současnosti i další
dobrou pomocnici. O tuto třídu je velký
zájem ze strany obyvatelstva. Ročně zde
míváme až 25 dětí. Řekli jsme si, že jestliže je Sobotka městem starých lidí, musíme nejvíce sil vkládat do nové generace -
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a to vidím právě v této třídě. Je zde však
jeden problém: Máme málo dětí, které jsou
pokřtěné. Jen mizivé procento prvňáčků
dochází na výuku náboženství. Děti jsou
sice někdy nadšeni, ale nemají pochopení
a podporu u svých rodičů.
Kromě klasických farních aktivit zde
působí velmi aktivně od rodu 1992 oblastní
charita, kterou vede moje hospodyně, která založila v roce 1993 také penzion pro
přestárlé lidi v Libošovicích. V charitě pomáhá několik ochotných žen ze sobotecké
farnosti, a tím se aktivně zapojují do života církve.

Jak vnímáte celkový život
naší církve? Abych byl
konkrétnější, mám na
mysli tuto diecézi, její
priority, koncepci
pastorace...?
Konkrétně jsou priority na každém místě jiné. V pohraničí to bylo jiné a tady také.
Já osobně jsem již před sedmdesátkou svého věku, a tak se přirozeně začínám soustředit na pastoraci starších farníků.... mládež potřebuje přirozeně někoho mladšího.
Člověk - kněz se musí umět přizpůsobit
konkrétním možnostem, ale nesmí se tím
nechat ovlivnit. Politické pozadí společnosti by nemělo kněze ovlivňovat, i když
je to pro něj velmi těžké. Oslovit lidi lze
všude. Třeba takové pohřby, to je příležitost ke konkrétnímu oslovení duchovním
způsobem mnoha lidí.... ajsou i jiné příležitosti: Třeba taková mezinárodní spolupráce. Naše farnost má jako partnerské
město Wadern v Německu (u hranic s Lucemburskem), kde jsou téměř všichni praktikujícími katolíky. A tak, když přijedou
sem na návštěvu a celé waldernské zastupitelstvo i se starostou přistoupí v neděli
ke svátostem, může to oslovit i někoho z
místních občanů.

Tento časopis dává
jedinečnou možnost
promluvit k celé diecézi...!
Promluvit k diecézi - nevím jestli mám
na to právo. Jistě je zde zaběhnutý určitý
systém pastorace a měnit ho musí spíše
samotné vedení diecéze. Odsunem původního obyvatelstva z pohraničí naše diecéze ztratila spoustu kvalitních křesťanů a
náhrada je minimální. Uvedu příklad: Zde

na sobotečku nyní spravuji Malé Řitonice. Je to opravdu malá vesnička, ale těch
pár lidí je zde velmi vděčných za každou
mši svatou. A na druhou stranu měl jsem
i farnosti, kde lidé nejenom nechodí do
kostela, ale ještě se udiveně ptají, proč tam
farář ještě jezdí na bohoslužby. Je to velmi rozmanitá diecéze a pastorace v ní.
Kněz určitě ovlivňuje život farnosti a
obce. Ovšem je to i obrácené!!! Například
znám případ již ze šedesátých let, kdy spolubratr kněz požádal o uvolnění z duchovní služby z důvodu, že jeho farnost byla
k němu tak lhostejná, že neměl sílu dál
v takovém prostředí sloužit.

Na úplný závěr: Jindřich
Šimon Baar napsal ve
svém románu Holoubek
tuto myšlenku: „Každá
osada má takového kněze,
jakého si zasluhuje. Zbožná
osada činí i lhostejného
kněze zbožným. Osada
lhostejná udělá časem i
z nadšeného kněze člověka
lhostejného. Je to jako
s ohněm. Kde všichni hoří,
mohutní i požár a chytají
i duše ledové. Plamének
osamocený však dohoří a
uhasne".
Děkuji za rozhovor
P. Michal

Podzimek

Mons. Václav
Červinka - 55
let kněžství
Když jsem letos začátkem února přišel
do Litoměřic jako kostelník katedrály sv.
Štěpána, byl mi tehdy představen starší
kněz Kanovník Václav Červinka, který
slouží ve všední dny mši svatou ráno v šest
a v neděli o půl osmé a to bylo vše, co jsem
se o tomto knězi dozvěděl.
Netrvalo dlouho a uvědomil jsem si, že
ve všední dny jsou jen ranní mše svaté,
které slouží právě otec kanovník Červinka. Při společných cestách na konzistoř začal nejednou otec Červinka o sobě vyprávět. Velice mě potěšilo, když jsem se od
něho dozvěděl, že jsme rodáci z kraje pod
Ještědem - já z Liberce a on z druhé strany z Českého Dubu, kde se také 16. ledna
1922 narodil a vyrůstal spolu se svou sestrou a se svými dvěma bratry, kteří se
také stali kněžími.
Velmi brzy jsem poznal, že otec Červinka není jen tak nějaký kněz, který je
v Litoměřicích na odpočinku. Je jistě osobností, které naše litoměřické diecéze přirostla k srdci a vychoval nejednoho kněze
a dokonce pro nejednu diecézi i biskupa.
Je to člověk, který spolupracoval s takovými duchovními osobnostmi, jakými byl
kardinál Josef Beran, kardinál Štěpán
Trochta a jiní.
A dnes, ve svých devětasedmdesáti letech, stále oslovuje ve svých kázáních lid
Boží a stal se jistě nepostradatelnou osobností katedrály sv. Štěpána, ve které o slavnosti svatých Petra a Pavla oslavil 55. výročí svého kněžského života.
M. Olekšák,

Litoměřice
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Týden otevřeného nebe aneb Manželská setkání
Milí přátelé - čtenáři, s obrovskou radostí v srdci oznamujeme,
že od soboty 30.6. do soboty 7.7.
2001 proběhl kurs Manželských
setkání pořádaný ve Stráži pod
Ralskem.
Tento kurs byl již po deváté pořádán pod
hlavičkou občanského sdružení - Centrum
pro rodinu Liberec, ale jeho skutečným režisérem byl Duch Svatý. Nad pořádáním
tohoto kursu viselo mnoho otazníků a kursu se účastnilo jen 84 účastníků, z toho
20 manželských párů, 31 dětí, 10 pečovatelů, tři kněží. V porovnání s jinými kursy
byl tedy kursem malým. Jeho průběh vzal
do svých božských rukou organizátor tak
mocný, že se nám účastníkům tento týden
stal hlubokým zážitkem.

On a ona na lodi
V praxi tak náš manželský život vypadá, jako když se na mělčině náhodně potulují dvě lodičky jedna se jmenuje ON a
jedna ONA. Někdy má pocit ON, že je na
cestě od pobřeží dále, jindy zase ONA. Ve
skutečnosti obě lodičky se pohybují jen
podél pobřeží a často dřou o dno a vesla
bezmocně plácají do mělké vody. ON i
ONA mají pocit, že se něco děje. ON i
ONA se ve směru kam plout shodnou jen
náhodně, neboť přes hukot vln se jen těžko slyší. Jejich setkání jsou do jisté míry
též jen náhodná. Toto platí nejen pro náš
manželský život, ale i pro život duchovní.
Co to jsou tedy kursy Manželských setkání? Je to cesta a hlavně návod, jak ze
dvou lodiček přestoupit na jednu loď společnou, kterou nazýváme partnerským
vztahem, manželstvím.

Stráž pod Ralskem
Společně na hlubinu
Co znamená v lidském životě jeden týden či jedna vteřina, to ať si každý odpoví
sám, ale pro nás, účastníky kursu, byl tento prázdninový čas požehnanou dobou,
kterou nikdo z nás nemohl využít lépe.
Boží láska dávala tím, že brala, a to především neodpuštění, sebelítost, tvrdost, nedostatek sebedůvěry a další projevy nemocných srdcí. Za jediný zlomek vteřiny
byly životy mnohých z nás, na základě lidské pokory, prozářeny novým světlem a
celý pobyt jsme cítili nádhernou Boží přítomnost. Snad nejlépe tuto skutečnost vystihuje konstatování:" Manželská setkání
2001 ve Stráži pod Ralskem bylo místem,
kde nebe bylo dokořán".
Někteří lidé možná řeknou, že žádná
Manželská setkání nepotřebují, neboť jsou
se svým partnerským vztahem celkem spokojeni. Slyšel jsem i názor, že na těchto
Manželských setkáních se láska vyznává
na povel. Musím uznat, že mě nejvíce rozesmál názor jedné nezúčastněné ženy,
která suše konstatovala: " Manželská setkání jsou jen pro slabochy". My lidé však
často podléháme falešnému pocitu dokonalosti, a to v rovině lidských vztahů i v
rovině duchovní. Jsme příliš zahleděni do
svých pravd, názorů, přesvědčení a pocitů
a nemáme chuť ani odvahu podívat se
pravdě do očí. Co k této odvaze potřebujeme, j e jen "obyčejná" lidská pokora.

Naší společnou lodí je svátost manželství.
Našimi vesly je hluboká pokora před
Boží tváří.
Naším cílem není zahynout na mělčině, ale dospět na hlubinu k Bohu.
Oči ženy jsou schopny vidět všechny
potřeby, ale i nástrahy zrádných útesů.
Ruce ženy jsou našim lékem a její klín
i našim lidským bezpečím.
Oči muže hledí nejen na cestu zpět, ale
hlavně ženě do očí.
Díky pozornému sluchu je muž schopen nasměrovat manželství ke správnému cíli.
Díky svým pažím je muž schopen poskytnout oporu a darovat ženě bezpečí.
Jedním tělem se v manželství
stáváme,
čím více se k sobě navzájem blížíme.
Hlubina Ducha Svatého je manželům
skutečným
bezpečím.
Na této cestě nás svou láskou a obětí
provází Ježíš Kristus.
Cílem je konečné manželské
splynutíAGAPE - úplné spočinutí v Bohu.

Ráno, šestý den Manželských setkání,
když jsem se modlil a rozjímal v kapli,
jsem ve svém nitru uviděl tento následujíBezpečnou plavbu vyprošují
cí obraz: Se svojí ženou Ivou jsme seděli
František a Iva Růžičkovi
spolu na jedné lodi. Já jako muž byl u vesel a vesloval mocnými záběry na hlubinu
za láskyplným hlasem. Iva seděla na zádi El
lodi a vzájemně jsme si hleděli do očí. Protože příď lodi směřovala k hlasu a j á byl
ke směru jízdy zády, tak jsem vlastně na
cestu neviděl. Na cestu ovšem viděla Iva a
tak j s m e se vyhýbali všemu nebezpečí
zrádných útesů. Když jsem se cítil unaven,
Dne 16. 7. 2001 se dožil svých 70. nalehl jsem si do jejího klína a ona mě hladirozenin P. František Svercl OP, který po
la po vlasech a já sbíral síly na další veslodlouhá léta věrně spolu s P. Jindřichem Gavání. Díky této vzájemné pomoci se naše
jzlerem OP strážil hrob patronky diecéze
cesta stala bezpečnější. Společně jsme plua ochránkyně našich rodin v Jablonném
li na hlubinu. Na této hlubině jsme již zcela
v Podještědí. Vzhledem ke zhoršenému
spočívali n e j e n v sobě, ale především
zdravotnímu stavu vyžadujícímu soustavv Bohu.
nou lékařskou péči, žije nyní v Kněžském
domově ve Staré Boleslavi. Ve středu 18.
července připutovali kněží důchodci a řádové sestry, které j e ve Staré Boleslavi
ošetřují na pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného. V 11 hodin společně s jubilantem
slavili v bazilice nejsvětější Oběť, při které farníci poděkovali P. Františkovi za
dlouholetou službu ve farnosti a za příklad
věrné a neochvějné kněžské služby.

Viera a Josef Gutovi při přednášce: rozdíly mezi mužem a ženou

P. František
Švercl

Ad multos annos - otče Františku - vaši
spolubratři z Jablonného
Připojuje se i redakce.

ASLÁNO REDAKCI
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Přečtěte si...

Wiesel, Ellie: Příběhy o důvěře,
Portál 2001, 185 Kč
V tomto souboru esejů představuje autor postavami Hagar, Mojžíše, Arona,
Mirjam a dalších starou židovskou národní historii. Živým jazykem a přitažlivou
formou interpretuje biblické příběhy a svými otázkami zapojuje čtenáře do svých
úvah. Tuto knihu uvítají jistě ti čtenáři,
kteří se zajímají o duchovní literaturu o
bibli a všichni ti, kdo si oblíbili tohoto
autora.
Kaplan, Karel: Těžká cesta, CDK
2001, 159 Kč
Kniha známého historika mapuje průběh
j e d n á n í k o m u n i s t i c k é vlády ČSSR
s Vatikánem v letech 1963 až 1973. Tato
jednáni se týkala zejména jmenování nových biskupů, „případu" arcibiskupa Berana a obsazení pražského arcibiskupství,
situace řeckokatolické církve. Příloha obsahuje autentické protokoly o výsledcích
jednání.
Gregori, Aido mons.: Na prahu nové
éry, MCM 2001, 136 Kč
Auto této knihy říká, že ji nepsal pro
filozofy, i když zkoumá kriticky jejich
myšlenky, nepsal ji rovněž pro teology, i
když vyjadřuje smutek nad úchylkami některých z nich. Tuto knihu napsal pro
všechny: pro křesťany aktivní i vlažné, pro
prosté věřící i pro duchovní - pro ty především. Autorovým přáním je, aby četba
této knihy zatřásla spícími, povzbudila
dobré a přivedla k Bohu ty, kdož se od
něho vzdálili.
Františkánské prameny I., MCM
2001, 520 Kč
Někdy v osmdesátých letech se mi dostala do rukou knížka, kterou vydala Křesťanská akademie v Římě. Byly to Františkánské prameny I. Byl jsem jí uchvácen a
velice jsem litoval, že jsem musel knihu
po přečtení vrátit. Uvítal jsem proto, že
Prameny teď vycházejí znovu. Vedle knižní podoby je k dispozici vydání i s kompaktním diskem, který obsahuje oba díly
Pramenů i další františkánskou literaturu
dostupnou v českém jazyce. Cena vydání
s CD je o 100 Kč dražší.

Berďajev, Nikolaj: Filosofie svobody, Votobia 2000, 139 Kč
Stěžejní dílo ruského křesťanského filozofa.
Lobkowicz, Mikuláš: Duše Evropy,
Vyšehrad 2001,138 Kč
Kniha prezidenta Katolické univerzity
v Eichstattu, pražského rodáka. Jeho publikace vstupují velmi podnětně do vědeckého a veřejného dialogu o závažných problémech současnosti. Kniha mimo jiné
obsahuje jeho autobiografii a bibliografii
všech jeho vydaných prací.
Augustyn, Józef: Viděli jsme Pána,
Karmel 2001, 220 Kč
Jsou to rozjímání na základě 4. týdne
ignaciánských exercicií. Kniha je závěrečnou částí čtyřdílného kompletu na základě Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly
z pera polského jezuity. V tomto svazku
autor medituje utrpení a vzkříšení Ježíše
Krista.
Cantalamessa, Raniero: Dech božského Ducha, Karmel 2001, 329 Kč
Třetí tisíciletí bylo zahájeno zpěvem
hymnu Veni Creator Spiritus. Tento hymnus zaznívá od svého vzniku jako nikdy
nekončící slavnostní modlitba k Duchu
Utěšiteli. Autor čerpá z Písma sv., z děl
církevních otců, liturgie, katolické, pravoslavné a protestantské teologie a věnuje
každému verši či oslovení zvláštní úvahu.
Výsledkem je ucelený výklad - opravdová teologická a duchovní Summa o Duchu sv.
-mela-

Knihy uvedené v recenzích a
anotacích našeho časopisu si
můžete zakoupit v prodejně:
Karmelitánské
nakladatelství s.r.o.
Knihkupectví Jonáš
Mírové náměstí 15
412 01 Litoměřice

Prodejna Karmelitánského
nakladatelství Vás zve
k návštěvě.
Co nabízíme?
Kompletní produkci z Karmelitánského
nakladatelství.
Širokou nabídku knih.
Velký výběr dětských knih
Audiokazety - hudební i s mluveným
slovem,CD, videokazety
Svíce kostelní i dárkové, mešní vína,
hostie, růžence, kříže, ikony, devocionálie a další.
Zboží Vám můžeme zaslat, pokud budete mít zájem, poštou, na dobírku, fakturu, nebo se složenkou.
Aktuální nabídku knih najdete vždy na
www.kna.cz

Co nabízíme farním úřadům?
Farním úřadům poskytujeme desetiprocentní slevu na knihy a kalendáře.
K letošní nabídce kalendářů nabízíme
i možnost platby fakturou, která má splatnost koncem října popř. začátkem listopadu.
Je možné zřídit po dohodě farní komisní prodej. V praxi to znamená, že jsme
ochotni poskytnout na určitou dobu určité
množství knih pro prodej ve farnosti. Tato
forma prodeje se osvědčuje zejména ve vánočním období.
Chápeme, že cesta do Litoměřic pro Vás
může být časově příliš náročná. Nabízíme
proto dodávku zboží autem přímo k Vám.

Kontakty:
Adresa: Karmelitánské nakladatelství,
Knihkupectví Jonáš, Mírové náměstí 15,
412 01 Litoměřice
Telefon, fax: 0416/73 24 58, mobil:
0602/550 108
e-mail: ionas@cmail.cz, www.kna.cz
Otevírací doba:
Od pondělí do pátku: 8,30 - 17,30h
Sobota: 9 - 12h
Najdete nás přímo v centru města na
Mírovém náměstí č.p. 15.

Těšíme se na Vaší návštěvu!
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PRAVÝ Z DIECEZE

Dětská pouť do Božkova
Dětská pouť k Panně Marii
„Královně hor" v Božkově se
stává tradicí. Svědčí o tom zvyšuj ící se počet dětí a kvalita
programu po mši svaté. Letos
děti zaplnily lavice bozkovského kostela do posledního místa.
Protože jsem se několika
poutí v minulosti zúčastnil,
mohu napsat slova tradice a
kvalita. Program připravuje katechetka Barbora Kurfiřtová se
svými spolupracovníky. Předností také je, že se zde děti setkávají s mladými knězi.
My boleslaváci v počtu 40
jsme jeli do Božkova nejen na
pouť, ale také na návštěvu za
otcem Janem Juchou, který
v Mladé Boleslavi v minulosti
působil. Já jsem měl v sobě
navíc ještě jedno tajné přání,
ale o tom později.
Tentokrát nám nepřálo počasí, ale v místní sokolovně nás
čekalo překvapení. Pět tanečních párů polských dětí nám
v krojích předvedlo čtyři lidové tance včetně české polky.
Možná, že pro mnohé české
dítě vystoupení tanečníků přineslo i první setkání s krojem.
V nepřízni počasí začaly
Bárou pečlivě připravené soutěže s biblickou náplní. Děti
sice absolvovaly víc než polovinu soutěží, ale vyhodnocení
bylo provedeno spravedlivě,
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bez určení pořadí. Tak vlastně
zvítězili všichni. Na několik
boleslavských dětí však čekal
ještě jeden zážitek a pro mne
splněné přání.
Nedaleko Božkova je vesnice Jesenný. Z ní paní Laurynová jako první poslala do Zdislavy určení autora „Modlitby
za vlast".(viz příspěvek „Modleme se..." 3/2001) Spaní Toničkou jsme se v květnu písemně domluvili, že každé pondělí v 15.15 se bude na dálku
s boleslavskými dětmi tuto
modlitbu modlit.
Protože do odjezdu domů
zůstal v Božkově volný čas,
otec Jan Jucha nás zavezl
k paní Laurynové. Právě domyla chodbu, když k ní přišla
nečekaná návštěva... Za doprovodu kytary jsme jí zazpívali písničku a potom se společně pomodlili za blaho národa a ještě přidali mariánskou
píseň. Paní Tonička mi ještě
stačila ukázat památku po mamince, modlitební knížku od
V.B. Třebízského a dětem dát
na cestu sladkosti.
Nepřidáte se k nám? Každé
pondělí v novém školním roce
bude z Jesenného a z Mladé
Boleslavi znít „Modlitba za
vlast." A odkud ještě?
František Němeček
Mladá Boleslav

Poutní místo Květnov
Počátkem července se opět
jako každý rok na poutním místě Krušnohorského vikariátu
sešli věřící z tohoto západního
koutu naší diecéze. Tradice sahající několik století zpátky
velí po první tři prázdninové
neděle věřícím putovat k naší
Ochránkyni a vyprošovat její
přímluvy u svého Syna. Neboť
v období tak mravně prázd-

ném, jak zdůraznil správce
k v ě t n o v s k é h o kostelíka P.
František Tomšík, je třeba nesvěsit pasivně hlavu a především tímto způsobem se přičinit o alespoň malé zmírnění
duchovní ubohosti lidí na severozápadě Čech.
Na třetí neděli, 15. července, byl posvěcen obraz Panny
Marie s Ježíškem a svatou Alž-

Prázdninové aktivity
chomutovských Orlů
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Všemi Orly z jednoty Chomutov dlouho a
toužebně očekávaný čas prázdnin nás podnítil ke zvýšení nejen sportovních aktivit.
Poté, co jedna ze zakládajících členek jednoty dosáhla na
konci června titulu doktora medicíny, jiná se se svým snoubencem rozhodla vzájemně si
udělit svátost m a n ž e l s t v í .
K tomu jí při mši svaté zpívalo několik Orlů v chrámovém
sboru. Odpoledne se svou přítomností postarali o trochu
vzruchu mezi svatebčany.
Jelikož je Orel organisací
především sportovní, naprostá
většina našich aktivit se týká
vzpruhy těla. Z organisačních
důvodů jsme byli nuceni přerušit naše pravidelné cvičení
v tělocvičně chomutovského
Domu dětí a mládeže, s nímž
často spolupracujeme. Proto se
naše činnost přestěhovala pod
širé nebe. Plánujeme (a s tím
j s m e už začali) se zlepšit
v plážovém volejbale a díky
příhodným podmínkám v jednom sportovním areálu se nám
to snad podaří.

do rakouských Alp, který nám
dá možnost prozkoumat svět
z trošku vyšší perspektivy, než
nabízí naše vlast. Tři nebo čtyři členové se potom v srpnu
vydají na cyklistickou pouť po
České republice, v jejímž rámci chtějí poznat, jak funguje náš
potravinářský průmysl.
Věříme v Boží přízeň po celé
prázdniny a také v jeho pomoc
při návratu k všedním úkolům.
P.S.: Naše jednota děkuje
panu Františku Němečkovi za
nezištné poskytnutí
historických orelských materiálů.
Jan N. Šobáň,
místostarosta Pospíšilovy
župy

Mezi organizačně náročnější záležitosti patří především
orelský tábor v západních Čechách, jehož se zúčastní především naši nej menší členové.
Dále sem řadíme několikadenní putovní tábor starších Orlů

bětou v y t v o ř e n ý j e d n í m
z farníků z Kadaně. Ten původní byl totiž při jednom
z mnoha nešetrných vloupání
spolu s několika dalšími předměty bohapustě odcizen.
Během příštího roku by měl
být kostel přechodně kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Připojte se, prosím, s modlitbami
k věřícím Krušnohorského vikariátu, aby se našlo dost peněz na jeho rekonstrukci.
jns
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Mariánská
sklářská pouť
v Kristiánově

Jubilejní 10. ročník pouti se
bude konat 15. září v Kristiánově v Jizerských horách (doprava z Bedřichova autobusem, na kole nebo pěšky asi
5 km).
P o u t n í m š e svatá začne
v 9.30, dále je organizován stylový a dobový doprovodný
program.

ÚČASTNĚTE SE
POZVÁNKY DIECÉZNÍHO
CENTRA PRO MLÁDEŽ
(DCM)
21. - 23. září: Víkendovka nejen pro
animátory společenství, ale i pro
všechny mladé lidi, kteří mají chuť
společně pobýt, něco se dozvědět...

29. září: Diecézní fotbalový turnaj
v Litoměřicích
Týmy se mohou hlásit na adrese DCM.
Možnost přespání.

Místo konání: Hrádek nad Nisou
Bližší informace vyjdou v zářijovém čísle Zdislavy.

Římskokatolická farnost sv.
Antonína Velikého v Liberci
arciděkanství

dovoluje si Vás pozvat do poutního kostela Panny Marie
U Obrázku

v neděli 12. srpna 2001 v 16 hodin,
v neděli 9. září 2001 v 16 hodin a
v neděli 14. října 2001 v 16 hodin

Poštovní služby
• \ ' i:'- ,,

•

'

-

Během hudebních slavností pokračuje finanční sbírka na
opravu kostela sv. Václava
Garantem Paseckých hudebních slavností je Obecní úřad
v Pasekách nad Jizerou.
Převzato z věstníku v Pasekách nad Jizerou
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(Autobusové spojení: MHD č. 18, zastávka Blanická)

•

Neděle 12. srpna 2001 v 15. hod.
Slavnostní mše svatá
W. A. Mozart - Mše C dur (Korunovační)
pro sóla, sbor a orchestr
Svatováclavský sbor a orchestr
řídí Josef Waldmann

Poutní dům Bozkov u Semil

na poutní mše svaté ke cti Panny Marie
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Sobota 11. srpna 2001 v 10.30 hod.
Hudební matiné, členové Akademie sv. Václava
F. X. Thuri, A. Dvořák, B. Martinů
Z toulek krajem zapadlých vlastenců - Vernisáž kreseb
Josefa V. Scheybala

13. října: XXIV. diecézní setkání
mládeže a II. diecézní ples mládeže

H

Kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou
Pátek 10. srpna 2001 v 19.30 hod.
Koncert Akademie sv. Václava
Jan Machat - flétna Mluvené slovo: Jiří Hlaváč
dirigent: Ondřej Kukal
J.V. Stamic, W.A.Mozart, J.Suk

Téma: „Bůh je Láska." (1 Jan 4, 8)
Program: Boží slovo, katecheze, modlitba, hry...
Místo bude ještě upřesněno.
Zájemci se mohou přihlásit na adrese DCM.
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Svatováclavský sbor
^
^^
v Pasekách nad Jizerou
vás zve na 11. ročník
Paseckých hudebních slavností

Podkrkonošské poutní místo Panny Marie
Královny v Božkově nabízí své služby:

Poutní dům má kapacitu 30 míst, malou kuchyň, společenský
sál vhodný pro jídelnu a ping-pong.
Je zde 5 pokojů vybavených palandami. V každém pokoji je
umyvadlo s teplou vodou. Jsou 3 sprchy a 6 záchodů.
Je možné strávit v Božkově víkend nebo i delší dobu. Mohou
přijíždět skupiny, rodiny nebo jednotlivci. Můžeme zajistit podle
přání duchovno v různým rozsahu a obsahu. Blízko je kostel, ve
kterém se pravidelně slouží mše sv.: úterý až pátek v 18 hod. a
v sobotu a neděli v 10 hod. V místě bydlí kněz.
Bozkov se nachází v atraktivní turistické oblasti. Jsou tady
jeskyně a turistické stezky. V blízkém okolí jsou lyžařské vleky.
Cena pobytu je podle dohody a pohybuje se kolem 50 Kč, za
den za osobu. Nejlepší je přijet se svým spacákem, aleje možné
dostat i povlečení a deku.
Kontaktní adresa:/* Jan Jucha, MS 512 13 Bozkov 37,
tel. 0431 68 21 56, mobil 0605 712 866

