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Pastýři „spěchali a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do 
jeslí." (Lk 2, 16) My jsme jesličky sice obklopili krásnými koledami, 
ale ztratily se nám i s Dítětem, Marií a Josefem. Jsme moudří - ale 
jsme mudrci, kteří se neklaní a nic neobětují. Zapomněli jsme vejít 
do domu, kde je Dítě a jeho Matka. P J zvěřina 

X OBSAHU: 

Jmenování nových 
kanovníků 

STRANA 4 

Připravované 
setkání varhaníků 

STRANA 4 ~ 5 

Zasedala pastorační 
rada diecéze 

STRANA 7 

0 mariánském 
poutním místě 
Květnov 

STRANA 8 - 9 

Kam se ztrácejí 
muži 

STRANA 1 2 

www.qwert.cz/zdislava 

http://www.qwert.cz/zdislava


ZÚČASTNĚTE SE 

Duchovní obnovy v roce 2002 na Velehradě - Stojanově 
22. 1. - 26. 1. Duchovní obnova pro laiky podávající sv. přijímání, pastorační 

asistenty a pomocníky P. Jan Pavlík, SJ 
3. 2. - 9. 2, Kněžské exercicie Mons. Karel Simandl 

17. 2. - 20. 2. Postní duchovní obnova P.Miloslav Kabrda, SDB 
25. 2. - 1.3. Postní duchovní obnova P.Jan Pavlík, SJ 

1. 3. - 5. 3. Víkendová postní duchovní obnova P.Josef Chyba 
4. 3. - 8. 3. Postní duchovní obnova P. František Petřík 

13. 3. - 16. 3. Duchovní obnova pro snoubence P.Jakub Berka, OPraem 
15. 3 . - 17. 3. Víkendová duchovní obnova formou večeřadla P. Štěpán M. Filip, OP 
28. 3. - 31. 3. Velikonočnítriduum - duchovní obnova pro vysokoškoláky P.Michal Altrichter, SJ 
15.4 . - 19. 4. Duchovní obnova pro muže a ženy žijící v manželství P. Ladislav Kubíček 
19. 4. - 21. 4. Panna Maria - „Cesta ke kráse" P. Stanislav. Weigel 
20, 4. - 24. 4. Duch. obnova pro pracovníky Charity Mons. Josef Šich 

7. 5. - 11.5. ingnaciánské exercicie pro ženy a muže P.Jan Pavlík, SJ 
20. 5. - 24. 5. Duchovní obnova pro mariánské ctitele P. Josef Hladíš, SJ 

2. 6. - 6. 6. Duchovní obnova pro důchodce, osamělé a nemocné P. Josef Čupr, SJ 
1 1 . 6 . - 15. 6. Exerciční základ podle sv. Ignáce pro muže a ženy P.Pavel Koudelka, SJ 
14. 6. - 16. 6. Víkendová duchovní obnova formou večeřadla P. Štěpán M. Filip, OP 

7. 7 . - 1 3 . 7. Kněžské exercicie Mons. Josef Hrdlička 
14. 7. - 18. 7. Duchovní obnova pro učitele a vychovatele P. Petr Šustáček 
16. 7. - 19. 7. Duchovní obnova pro mladší muže a ženy žijící v manželství P.Vladimír Málek 
19. 7. - 21. 7. Duchovní obnova pro podnikatele a veřejně činné pracovníky P.Vladimír Málek 
21. 7. - 26. 7. Duchovní obnova pro trvalé jáhny P. Aleš Opatrný 
26. 7. - 29. 7. Duchovní obnova pro lékaře a zdravotní sestry P.Aleš Opatrný 
29. 7. - 2. 8. Duchovní obnova pro katechety P. Rudolf Smahel, SDB 

2. 8. - 6. 8. Duchovní obnova pro mladé lidi, kteří hledají svou životní cestu P. Josef Čunek, SJ 
4. 8. - 7. 8. Duchovní obnova pro muže a ženy žijící v manželství P.Miloslav Kabrda SDB 

15. 8. - 19. 8. Duchovní obnova pro vysokoškoláky P.Michal Altrichter, SJ 
18. 8. - 22. 8. Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky P. Vlad.Tomeček, SJ 
21. 8. - 25. 8. Duchovní obnova pro mladší muže a ženy žijící v manželství P. František Sedláček 
25. 8. - 29. 8. Duchovníobnova pro mládež od 16 let (středoškoláci) P. Petr Vaculík, SDB 
25. 8. - 29. 8. Duchovníobnova pro důchodce, osamělé a nemocné P. Stan. Peroutka, SJ 

8. 9. - 11.9. Duchovní obnova pro vysokoškoláky P.Michal Altrichter, SJ 
1 7 . 9 . - 21.9. Ignaciánské exercicie pro muže a ženy P. Jan Pavlík, SJ 
20. 9. - 22. 9. Víkendová duchovní obnova formou večeřadla P. Štěpán M. Filip, OP 
22. 9. - 26. 9. Duchovní obnova-františkánská spiritualita P.Ant. Dabrowski OFM 
23. 9. - 27. 9. Exerciční pokračování podle sv. Ignáce pro muže a ženy -

2. týden (pokračování z roku 2001) P. Pavel Koudelka, SJ 
13. 10. - 19. 10. Kněžské exercicie.. P.Jan Pavlík, SJ 
22. 10. - 26. 10. Mariánská duchovní obnova P. Josef Hladiš, SJ 
25. 10. - 27. 10. Panna Maria-„Cesta ke kráse" P.Stanislav Weigel 
27. 1 0 . - 30. 10. Duchovní obnova pro muže aženyžijícív manželství.... P.Miloslav Kabrda SDB 

3. 11. - 8. 11. Kněžské exercicie P.Jozef Augustyn.SJ 
11. 1 1 . - 15. 11. Duchovní obnova pro muže a ženy žijící v manželství P. Ladislav Kubíček 
15. 11. - 19. 11. Duchovníobnova pro mladší muže a ženy P.Josef Chyba 
20. 11. - 23. 11. Duchovníobnova pro snoubence P.Jakub Berka, OPraem 
21. 1 1 . - 24. 11. Duchovníobnova-příprava na ADVENT P. Angelik Mička, OP 

4. 12. - 7. 12. Adventní duchovní obnova P. František Petřík 
10. 12. - 14. 12. Adventní duchovní obnova P.Jan Pavlík, SJ 
30. 1 2 . - 1. 1 .03 Duchovní obnova formou večeřadla P. Štěpán M. Filip, OP 

Ubytování: 
dvoulůžkový pokoj 150 Kč / osoba 
jednolůžkový pokoj 180 Kč /osoba 
Strava na den: 100 Kč 

pokoj s příslušenstvím pro dvě osoby 
pokoj s příslušenstvím pro jednu osobu 

180 Kč / osoba 
280 Kč / osoba 

Přihlášky posílejte na adresu: 
POUTNÍ A EXERCIČNÍ DUM STOJANOV 687 06 Velehrad 62 
telefon: 0632 /57 14 20 a 57 15 31, e-mail: velehrad@stojanov.cz 

mailto:velehrad@stojanov.cz
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Výročí knězi a jáhnu 
naší diecéze v lednu 
narozeniny 

1.1 
1 .1 
3. 1 
4. 1 
4. 1 
6. 1 
7. 1 

16. 1 
16. 1 
20. 1 
20. 1 
21. 1 
21. 1 
24. 1 
24. 1 
31. 1 

Antoni Košmidek - 37 let 
Rudolf Prchal - 70 let 
Ladislav Kubíček - 76 let 
Oldřich Vinduška - 84 roky 
Miroslav Gabriel Kubík, OFM - 47 let 
Hynek Šťastný - 68 let 
Stanislaw Bochenek - 55 let 
Mons. Václav Červinka - 80 let 
Milan Matfiak - 49 let 
Jiří Sucharda - 44 let 
Vilém Vraný, trvalý jáhen - 69 let 
Mons. Josef Stejskal - 80 let 
Rafal W a l a - 32 let 
Krzysztof Mikuszewski, MS - 33 let 
František Tomšík - 81 rok 
Jan Chmelař - 71 let 

výročí svěcení 

4.1 . Josef H u r t - 5 let 

Zemřel P. Bříza 

Pán si povolal svého kněze a varhaníka, autora nejznámějšího 
ordinaria které používáme pravidelně při liturgickém slavení mše 
svaté, P. Karla Břízu. 

Narodil se 14. 10. 1926 v Krucemburku na Vysočině. Kněžské 
svěcení přijal tajně 15. září 1951 během vojenské služby u PTR Po 
odchodu do civilu pracoval jako lesní dělník v Oslavanech, kde 
byl zároveň varhaníkem a sbormistrem, a pak v rodném Krucem-
burku. V letech 1968-1973 působil jako ředitel kůru na Svaté Hoře. 
Po nuceném odchodu se v Krucemburku opět věnoval hře na 
varhany, kompoziční a sbormistrovské práci a v neposlední řadě 
také stavbě varhan. Od roku 1991 působil deset let znovu jako 
ředitel kůru na Svaté Hoře. Kromě své práce se věnoval vyučová-
ní mladé varhanické generace a kompozici lidové i sborové litur-
gické hudby. 

Zemřel po těžké nemoci v pražské nemocnici Na Homolce. 

Zdislavě do dalšího ročníku 
Vážení čtenáři, 

příštím číslem začneme vydávat již sedmý ročník našeho die-
cézního časopisu Zdislava. Dovolte, prosím, malé poděkování 
všem, kteří odběrem tohoto díla pomáháte nejen sobě, ale celé 
litoměřické diecézi. Vždyť diecézní časopis je do jisté míry „vý-
kladní skříní" diecéze. 

Při dnešní drahotě se nám daří vydávat toto „papírové médi-
um" velmi levně, a to především z toho důvodu, že časopis niko-
ho neživí a všichni zúčastnění pracují pro skromnou redakci zdar-
ma. Samozřejmě s přibýváním předplatitelů by mohla být ekono-
mická situace ještě příznivější. 

Obsahově časopis za svých šest ročníků prodělává neustálé 
změny. Vy, kteří si zakládáte ročníky a máte nyní při ruce některá 
stará čísla, jistě dáte za pravdu, že i grafická stránka zaznamenala 
svůj velký vývoj vpřed, a to především zásluhou pana Ing. Jana 
Macka, který nám časopis nejenom tiskne, ale dává mu i jeho 
konečnou podobu. 

Vánoce, které jsou před námi, jsou nazývány svátky radosti a 
vděčnosti Bohu, který se nestyděl přijmout na této zemi svůj 
první příbytek v chlévě - v nuzných podmínkách. 1 náš časopis 
se téměř číslo od čísla rodí z nuzných podmínek, a možná právě 
proto je stále dílem více Božím než lidským. 

Proto prosím všechny, kteří tento úvodník čtete, abyste se nad 
tímto číslem také pomodlili za nás všechny, kteří pro vás vydává-
me časopis k našemu společnému obohacování ve víře, úctě a 
lásce. 

Děkuji otci biskupovi, otcům spolubratrům kněžím, dobrovol-
ným spolupracovníkům redakce i vám, drazí čtenáři, za zájem, 
podporu i trpělivost s nedostatky. 

P. ICLic Michal Podzimek-šéfredaktor 

Zdislava - měsíčník litoměřické diecéze 
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PRAVÝ Z DIECEZE H* 

Domek u pramene 
^ V obci Nová Ves u Jablonce nad Nisou - tedy v naší 

diecézi - prameni známá velká řeka střední Evropy - Lužická 
Nisa. V této romantické lokalitě velmi hezky upraveného pra-
meniště se pan Jan Verl rozhodl pro následující aktivitu, kterou 
nabízí především věřícím lidem: 

Domek u pramene pro skupinu až 15 osob 

Vzhledem k blízkosti kostela s farou a Parkhotelu Smržovka, 
kde je velký sál a tělocvična, a krásných, klidných přírodních míst 
s dalekými výhledy, jsou zde vhodné podmínky pro soustředění 
a setkávání křesťanských hudebních skupin a sborů. První roč-
ník takového setkávání uspořádáme v posledních dvou týdnech 
prázdnin ve dnech 17.8.-1.9.2002. 

Je to dobré místo i pro festival křesťanských hudebních skupin 
a sborů, který uspořádáme na závěr tohoto setkání, poslední ví-
kend prázdnin (28.8.-1.9.2002). 

Nově zrekonstruovaný domek téměř na samotě přímo u prame-
ne Nisy. Nenabízíme velký komfort, ale pohodlí a pohodu ANO. 
V objektu jsou teplá voda, sprchy, zařízená kuchyň, krb s teplo-
vzdušnými rozvody po domku. V blíz-
kosti je osvětlený svah pro lyžování, 
5km sjezdařské středisko Špičák a 
20km Harrachov. 

Nájem domku je asi 1500 Kč/den 
-d l e počtu osob a sezóny 

Věřím, že domek 
„U pramene" se může stát 
místem dobrých setkání 

Nabízíme týdenní pobyty převážně mladým lidem, svobodným 
i manželům. Během pobytu se budou moci navzájem seznámit při 
sportovních činnostech, kulturních aktivitách i při studiu Bible... 
Zároveň uvítáme jejich názory a hlavně spolupráci při rozvíjení 
našich programových záměrů na území bezprostředně ležícím 
v okolí pramene řeky Nisy... Záměry jsou naznačeny dále: 

Nejen skupinám, ale i jednotlivcům z katolických farností nebo 
sborů nekatolických církví budou poskytovány významné slevy 
- podle dohody i přes 20 %. 

V případě zájmu o duchovní program je zajištěna i součinnost 
křesťanských církví z Jablonecka (římskokatolická a starokatolic-
ká církev, církev bratrská...) i spolupráce jejich duchovních. 

Prvních šest týdnů prázdnin nabízíme své kapacity pobytům ! 
dětských kolektivů. Rádi bychom v členech křesťanských sborů 
a církví nalezli dobré partnery, kteří by nám pomohli s uspořádá-

ním „integrovaných tábo- ' 
rů" dětí z křesťanských 
církví s dětmi z romského 
prostředí, táborů inspiro-
vaných hlavně hudební a 
výtvarnou činností. Uví-
táme v tomto smyslu spo-
lupráci všech křesťan-
ských společenství při or-
ganizaci, vlastním provo-
zu a hlavně PŘI NÁBORU 
účastníků a financování 

takových pobytů. Šlo by o tábor s pobytem dětí najeden i více 
týdnů. 

Plánů (zaměřených i na mezinárodní spolupráci) máme mnohem 
více. Podstatou těch plánů je však především stálé hledání. Po-
můžete nám hledat a snad i nalézat soulad cílů i vzájemné poro-
zumění v odlišnostech? 

PRAMEN BUDE VELMI DOBRÉ MÍSTO-budou-li lidé chtít. 
PRAMEN BUDE VELMI DOBRÉ MÍSTO -DÁ-LI BŮH. 

Jan Verl 
Kontaktní spojení: 
jv5p@iol.cz * http://webpark.cz/upramene 

Hospic 
WěĚ děkuje 

' ' t u l í * 

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 
děkuje všem sponzorům a dárcům 
za poskytnutí finančních i věcných 
darů v roce 2001. Rovněž děkuje za 
nezištnou službu dobrovolníků a 
všech dalších příznivců, kterou naše-
mu nestátnímu zdravotnickému zaří-
zení obětovali. Za všechny zaměstnan-
ce a pacienty přeje mnoho radosti, 
zdraví, štěstí a osobní pohody i Božího 
požehnání v nastávajícím roce 2002. 

Pavel Česal, ředitel hospice 

Setkání 
varhaníků a 

varhanic v Mostě 
Milí varhaníci a varhanice, 

v našich kostelích má při liturgii své dů-
ležité místo varhanní hudba. Může pčispět 
k hlubšímu setkání s Bohem, neměla by 
samozřejmě bohoslužbu narušovat. 

Jistě se také potýkáte s určitými problé-
my, jako jsou opravy varhan, jejich ladění 
a podobně. To všechno je potřebné, ale 
peněz je tak málo... 

Další otázkou do diskuse by mohlo být 
vyhledávání a vyučování mladších varha-

níků, aby až někdo z vás varhaníků nebu-
de moci hrát pro pokročilý věk nebo ne-
moc, varhany ve vašem kostele natrvalo 
neumlkly. 

Je zde i další námět k zamyšlení. Zlepšo-
vat se v každé činnosti, tedy i ve hře na 
varhany, lze po celý život. Jakým dostup-
ným způsobem to konat? To vše jsou otáz-
ky, o kteiých bychom si mohli promluvit 
spolu s ukázkami varhanní tvorby a sbo-
rového zpěvu 

16. února 2002 v Mostě na faře 

Předpokládaný začátek setkání 9.30, 
předpokládaný závěr 16.00 hod. 

Moderace setkání: P. Miroslav Šimáček, 
biskupský vikář 

mailto:jv5p@iol.cz
http://webpark.cz/upramene


Z P R Á V Y Z DIECÉZE 5 MUNMŠMiM 

Jmenování nových kanovníků 
Kapitula při katedrále sv. Ště-
pána v Litoměřicích přijala tyto 
své nové členy. Je to 

a dále 

P. Karl KINDERMANN a 
P. ThDr. Vladislav KARA 

P. Stanislav BEČIČKA, 

který byl jmenován novým sídelním ka-
novníkem katedrální kapituly sv. Štěpána 
v Litoměřicích a dne 24. října 2001 byl slav-
nostně instalován biskupem litoměřickým. 

oba původem z Československa, po 
II. světové válce vysídlení - byli jmenováni 
čestnými kanovníky katedrální kapituly sv. 
Štěpána a slavnostně ustanoveni litoměřic-
kým biskupem dne 28. listopadu 2001. 

-ACEL-

Římskokatolická far-
nost Přepeře prožila 
v měsíci listopadu vel-
kou radost, když mezi ně 
zavítal náš otec biskup 
ThDr. Josef Koukl, aby 
místnímu pastoračnímu 
asistentovi Mgr. Radku 
Jurnečkovi udělil svá-
tost jáhenského svěcení. 

Tato slavnost se kona-
la v neděli 18. listopadu 
2001 v 10 hodin za účasti 
mnoha věncích z Čech 
i z Moravy a také za účas-
ti několika kněží a jáhnů. 

-jur-

Pater Horniak 
čestným 
občanem 
Mikulášovic 

Koncem září slavil mikulášovický kostel 
výročí - 450 let od položení základního 
kamene původního kostela. V posledních 
sedmi letech se vykonalo v kostele mnoho 
záslužné práce, rekonstruoval se presby-
tář původního kostela, opravovalo a ma-
lovalo se v presbytáři, v hlavní lodi, na 
kůru a na balkónech. Vyměňovaly se oka-
py a čistila kanalizace, opraven byl hlavní 
a boční vchod a schodiště na kůr. Velkou 
část práce odvedl P. Horniak. 

Biskup ThDr. Josef Koukl, který celeb-
roval mši svatou, vyzdvihl zásluhy P. Hor-
niaka na rekonstrukci kostela. Také zástup-
ci města přínos P. Homiaka ocenili a sta-
rosta mu na slavnosti udělil čestné občan-
ství. 

Sbírka pro 
Ekvádor 

Už je tomu více než rok, co k nám 
z Ekvádoru zavítal P. Jan Koczy a my mu 
předali výtěžek naší farní sbírky. Farníci 
přispívali postupně, malými I většími část-
kami, až se asi po roce nashromáždilo 
třicet tisíc korun. Pater Jan byl tenkrát 
velmi překvapen a dojat Obnos, převe-
dený na dolary, si odvezl do Ekvádoru. 
Použil jej pro zřízení dílny, ve které se 
chudé farnice zabývají ručními pracemi. 
Svoje výrobky pak mají možnost prodat 
a tak si vydělají trochu peněz. 

V minulých Farních informacích jsme 
vyhlásili pokračování sbírky. Nyní je na 
kontě již přes pět tisíc korun. Osvědčil 
se tento způsob dlouhodobé sbírky, kdy 
je možné přispět častěji malou částkou. 
Za rok, případně za delší období se část-
ka zmnohonásobí, a když každý měsíc 
víc farníků věnuje malý obnos, výsledkem 
bude jistě znovu překvapující výtěžek. 

Převzato z Farních informací 
Šluknovská 

Nově vysvěcený jáhen Mgr. Radek Jurnečka (s konvičkami) 
při mši svaté spojené se svěcením. 

Odborné vedení setkání: pan ing. J. Bří-
za, varhaník v Mostě 

Přihláška na adrese: 

P.Miroslav Šimáček, Dómské nám. 1, 
412 88 LITOMĚŘICE 

Přeji vám všem požehnaný advent, váno-
ce naplněné radostí z Kristova narození. 
Ať On vám odplatí vaši věrnou službu 
v často vymrzlých kostelech. 

Na setkání s vámi se těší 

P. Miroslav Šimáček 

Jáhenské svěcení u Turnova 
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Mezináboženský dialog v Ústí 
nad Labem 

Setkání pěti zástupců náboženství - křesťanství, islámu 
a východních náboženství u jednoho stolu 

Ve čtvrtek 29. listopadu uspořádala ús-
tecká Česká křesťanská akademie společ-
ně se Sdružením Jóga v denním životě ve 
velkém sále Domu kultury chemiků pro své 
členy i veřejnost Mezináboženský dialog 
2001 na téma Víra v denním životě. Na pó-
diu zasedli Paramhans svámí Mahéšvará-
nanda - hinduistický mnich,autor systé-
mu Jóga v denním životě, Bhante Yatirawa-
na Wimala buddhistický mnich ze Srí Lan-
ky, Muhamed Ali Šilhavý -
přestavitel muslimské obce v 
České republice. Majoritní 
křesťanství zastupovali Al-
fréd Kocáb - emeritní duchov-
ní Českobratrské církve evan-
gelické z Prahy a Jindřich Kot-
vrda - katolický kněz a spiri-
tuál litoměřického konviktu. 
Celý pořad citlivě moderoval 
Richard Kavan. 

V prvé části podali zástupci 
jednotlivých náboženství a 
církví svědectví o stěžejních 
zásadách svého náboženství 
a své víry a osobní svědectví 
o tom, co jim víra dává v životě, a po pře-
stávce odpovídali na dotazy posluchačů. 

S uspokojením vyslechli účastníci slo-
va Koránu, že džihádje válka proti zlu, ne 
válka se zbraněmi, neb kdo zabil jednoho 
člověka, jako by zabil celé lidstvo. Kdo 
zachrání jednoho člověka, jako by zachrá-
nil celé lidstvo. Hinduismus byl předsta-
ven jako umění vést svůj život. Nejvyšší 
princip je nenásilí, úcta ke všemu,co Bůh 
stvořil. Buddhismus doplňuje: Jestliže da-
ruji dobro druhým,obdaruji tím sám sebe. 

Křesťanští zástupci konstatovali, že vý-
chodní spiritualita má někdy většího du-
cha tolerance než křesťané. 

Setkání bylo zakončeno společnou mot-
litbou. 

Ústecký dialog ukázal maximální míru 
tolerance mezi představiteli jednotlivých 
směrů i jejich zájem o vzájemná setkávání a 
hlubší poznávání. K otázce z publika, proč 
jsou náboženské války z netolerance, se 

všichni vyjádřili shodně: V základě jde 
o netoleranci u některých lidí a v důsledku 
o zneužití náboženství.Vzájemné pozná-
vání a pochopení jsou tou nejlepší zbraní 
proti netolerantnosti i válkám. 

Mezináboženský dialog ukázal ještě jed-
no. I v Ústí n.L. se podařilo uspořádat 
v této oblasti organizačně náročnou akci 
zejména zajištění účasti vrcholových za-
hraničních hostů. A to byla v této oblasti 
zatím doména pouze Prahy. 

M Charitní mls 
Dobrovolnice ústecké charity dříve získávaly finanční prostředky na svoji činnost 

z výtěžku burz ošacení, konaných dvakrát ročně. Pro získání dalších financí připravily 
v listopadu „1. charitní mls". Napekly drobné i větší sladkosti i „slanosti" a nabízely je 
po nedělních ranních bohoslužbách v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Labem farníkům. Do připravených kasiček přibyly peníze na pořádání pravidelného 
měsíčního setkávání seniorů, na drobné pohoštění i jiné pozornosti pro ně i na 
letošní vánoční dárečky. 

Byla představena nová 
webová stránka 
www.signaly.cz 
pro mládež 

Na 7. konferenci o mládeži, která se ko-
nala od 31. 11 do 1. 12. v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejnicích na 
Liberecku, představil P. Jan Balík-ředitel 
Sekce pro mládež - novou internetovou 
stránku www.signaly.cz 

Jedná se o vývěsku akcí, které pořádají 
nejrůznější subjekty katolické církve, jako 
jsou diecézní centra mládeže, hnutí, komu-
nity a řády. Zájemci zde mohou najít infor-
mace o plánovaných setkáních a nabíze-
ných pořadech, jako například o 2. celo-
státním fóru mládeže v dubnu a 3. celo-
státní setkání mládeže v srpnu 2002 ve 
Žďáru nad Sázavou nebo o XVII. světo-
vém dni mládeže v červenci v Torontu. 

Na stránce budou k dispozici i články a 
závěry akcí již proběhlých setkání. 

Skupiny, které budou mít zájem 
zveřejňovat své akce, se mohou 
přihlásit o své přístupové heslo na 
adrese: mladez@cirkev.cz. 

Konferenci o mládeži, na které byla tato 
webová stránka zveřejněna, svolal biskup 
- delegát České biskupské konference pro 
mládež- Mons. Jiří Paďour a organizovala 
ji Sekce pro mládež české biskupské kon-
ference. Zúčastnilo sejí na 50 delegátů z 33 
církevních organizací. Hlavním tématem 
byly dvě otázky: 

1. Co potřebují mladí lidé a co od nás 
očekávají? 2. Jak předávat víru a jaké cesty 
k tomu volit 

Závěry z celé konference a mnoho dal-
ších informací najdete na výše zmíněné 
webové stránce. 

Lucie Koutová - tisková mluvčí 
konference 

http://www.signaly.cz
http://www.signaly.cz
mailto:mladez@cirkev.cz
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H Písní, nejen 
modlitbou 

Povznést mysl k Bohu lze, jak dokazují 
dějiny lidstva, nejen modlitbou, ale i jiný-
mi prostředky. Expresivním účinkem se vy-
značuje zpívané slovo, které je ve své sak-
rální podobě zvláště v poslední době vy-
hledáváno i mladými lidmi. Na severu Čech 
dokumentuje zájem o zpěv celá řada kon-
certů významných pěveckých sborů. 

Významným sborem s celou řadou mla-
dých zpěváků, zaměřujícím se vysloveně 
na duchovní hudbu je Severočeský filhar-
monický sbor Česká Lípa - Liberec. Jeho 
zakladateli byli dirigent Mgr. JosefZadina 

a Jiří Malina, ředitel teplické filharmonie. 
V lednu oslaví sbor pět let od svého vzni-
ku a pět let intenzívní práce. 

Smíšený sbor za krátké období předvedl 
českému publiku taková díla, jako je 
Beethovenova Missa solemnis, 9. symfo-
nii a Fantazii c moll op. 80. Excelentně in-
terpretoval 2. symfonii Mendelsona-Bart-
holdyho. Kmenovými skladbami jsou Re-
quiem, Stabat Mater, Te Deum a Mše D 
dur A. Dvořáka. 

Uměleckým vedoucím Severočeského 
filharmonického sboru je Mgr. JosefZadi-
na, absolvent sbormistrovství na JAMU 
v Brně a dirigentství v Ostravě a Praze. 
Založil i Hudební společnost pro studium 
a rozvoj duchovní hudby Musica Cecilia. 

Dnes působí současně jako regenschori 
katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové. 

Nemálo sborů hledá v sakrální hudbě 
spíše zpestření svého repertoáru. Její pro-
vedení v prostředí kulturních domů, taneč-
ních sálů či tělocvičen pak působí pito-
reskně. Ani mnohé velké sbory nenachá-
zejí v sakrální hudbě své zosobnění. Seve-
ročeský filharmonický sbor vytváří tradici 
duchovní písně na severu, kde církev nemá 
příliš členů. Vedle posluchačů Radia Pro-
glas, jehož vlny přinášejí denně z Ještědu 
melodie ke slávě Boží, má i tento sbor již 
své posluchače. I ti stejně jako zpěváci 
prostřednictvím nábožných písní zcela 
spontánně přijímají myšlenky víry. 

Milan Turek — zkráceno 

Advent v Alpách 
Pár kilometrů od monumentální stavby Ev-

ropského mostu přes Brennerský průsmyk leží 
malebné městéčko Igls. Znají ho asi hlavně 
vyznavači zimních sportů, kteří navštěvují are-
ál olympijských sjezdovek na Patschkerkorfel 
nebo bobovou a sáňkařskou dráhu na svahu, 
kterému se také říká Sonnenterase. 

Zde jsme měli možnost při zájezdu ze Smr-
žovky nahlédnout do slavení první adventní 
neděle. Nepřízeň počasí ani v nejmenším ne-
vadila při stavbě pódia a stánku se svařeným 
vínem, horkými kaštany a klobásami, které 
k této oslavě patří. Jak oznamovaly plakáty 
vylepené ve městě, chystal se Adventfest. Po 
celou neděli na místní faře probíhal adventní 

bazar. V nabídce byla spousta adventních 
věnců různých dekorů a velikostí, pohledni-
ce, cukroví a další drobnosti, jejichž koupí lidé 
přispívali na konkrétní charitativní projekty. 
Letos šlo o podporu nejchudších v některých 
zemích třetího světa, především v Tanzánii. 
Vlastní nedělní mše ;svatá na první adventní 
neděli a začátek církevního roku začaly přije-
tím nový ministrantů a ministrantek, které se 
odehrávalo převzetím ministrantského oble-
čení z nikou jejich pana faráře. Stejně jako v naší 
domácí farnosti (Smržovka)byli farníci pozvá-
ni po bohoslužbě na Agapé, zřejmé ne nepo-
dobné tomu našemu. 

Alena Lubasová, Nová Ves nad Nisou 

m Betlémy v Ustí 
Ve středu 12. prosince byla v ús-

teckém chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie zahájena vernisáží s kul-
turním programem 15. výstava bet-
lémů. V tradici založené sběratelem 
i odborníkem P.Antonínem Spore-
rem za jeho působení v Ústí nad 
Labem nyní pokračuje P. Jan Pobu-
da se svými spolupracovníky. Výsta-
va je otevřena denně od 9 do 17 
hodin mimo nedělí a vánoční doby, 
kde je výstava přístupná veřejnosti 
od 13 do 17 hodin, a to až do No-
vého roku. 

Naši seminaristé 
Jelikož nemáme v diecézi vlastní kněžský semi-
nář, nesmí chybět v zorném poli našeho časopi-
su ani Arcibiskupský seminář v Praze, kde se na 
službu připravují naši bohoslovci: 

Rádi bychom vás pravidel-
něji informovali o tom, jak pro-
žíváme dobu naší přípravy na 
kněžství v Arcibiskupském se-
mináři v Praze. A rozhodli jsme 
se, že tyto pravidelné zprávy 
zahájíme s počátkem nového 
církevního roku. 

Adventní dobu, tedy čas 
duchovní bdělosti v očekávání 
příchodu Krista, jsme zahájili 
noční vigilií v seminární kapli. 
Před samotnou vigilií spirituál 

P. Zdeněk Wasserbauer požeh-
nal adventní věnce, určené do 
kaple a seminární jídelny, které 
nám pak každý den připomí-
nají naše očekávání „Světla-
Krista". 

V prvním týdnu adventním 
jsme v naší kapli měli hned ně-
kolik vzácných návštěv, přede-
vším z řad našich biskupů, kte-
ří nás navštěvují pravidelně 
v průběhu celého roku. Od ne-
dělního večera zde s námi po-

bývali až do úterý noví mladí 
jáhni z pražské arcidiecéze, naši 
bývalí spolužáci z minulého 
roku, kteří se zde účastnili pro-
gramu svého dalšího vzdělává-
ní a s nimiž jsme si tak mohli 
vyměnit dojmy a zkušenosti 
z jejich praxe. 

Ve čtvrtek nás navštívil otec 
Dominik Duka, biskup králové-
hradecký, aby se setkal s bo-
hoslovci své diecéze a aby pro 
nás všechny sloužil v seminár-
ní kapli mši svatou. 

V sobotním dopoledni na 
Slavnost Neposkvrněného po-
četí Panny Marie sloužil mši 
svatou v naší kapli otec kardi-
nál Miloslav Vlk. V neděli jsme 
potom uvítali dalšího vzácné-
ho hosta, protože v závěru naší 

mikulášské besídky, kterou 
jsme pořádali v kostele sv. Voj-
těcha v budově semináře, ne-
mohl přijít nikdo menší než sva-
tý Mikuláš, aby potěšil všech-
ny přítomné děti i hosty. 

I druhý adventní týden byl 
naplněn bohatým programem. 
Ve čtvrtek seminář navštívil 
otec Josef Koukl, biskup lito-
měřický, aby povzbudil své 
bohoslovce a nám všem ostat-
ním posloužil při mši svaté. 
V pátek jsme zahájili poslední 
rekolekce v letošním roku, kte-
ré nám byly zdrojem ztišení a 
prohloubení duchovního živo-
ta před nadcházejícími vánoč-
ními svátky. 

Michal Pulec 
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jj^j Mariánské poutní místo Květnov 
Milí čtenáři, rádi bychom vám dnes představili jedno z ma-
lebných poutních míst z kraje, kde na první pohled není nic 
jiného než povrchové doly hnědého uhlí. Na „druhý pohled" 
však na svazích krušnohorské těžební oblasti objevíme ne-
jednu lokalitu, ze které i přes nepřízeň doby vane duch zašlé 
slávy tohoto kdysi velmi religiózního kraje. 

Jedním z takových míst je nesporně poutní místo Květ-
nov nedaleko obce Jirkov v okrese Chomutov. 

N a úpatí K r u š n ý c h hor, 
v kraji, který byl po dru-
hé s v ě t o v é vá lce téměř 
vyl idněn, leží o s a d a ne-
s o u c í p o e t i c k ý n á z e v 
Květnov. T o t o místo by 
se n i k t e r a k n e d o s t a l o 
d o p o v ě d o m í č tenářů 
Zdis lavy, k d y b y z d e ne-
stá l m a l e b n ý k o s t e l í k 
z a s v ě c e n ý N a v š t í v e n í 
Panny Marie. Po dlouhá 
sta let í s e s e m sj ížděj í 
l idé z ce lého okol í , a b y 
s i v y p r o s i l i p ř í m l u v u 
M a t k y Marie. 

Dlouholetým správcem 
tohoto kostela je j irkov-
s k ý farář P. F r a n t i š e k 
T o m š í k , který, j a k s á m 
tvrdí, m á k t o m u t o mís-
tu vřelý vztah: 

Historie Květnová je pestrá a pro ctitele Pan-
ny Marie velmi poučná. Samo místo Květnov, 
kdysi slovanská Květnava, je historické pro celé 
zdejší okolí. Ve své dynamice působnosti už to 
není to, co bývalo kdysi, hlavně v dobách zlých 
a smutných. Úbytek zájmu o tuto osadu nutno 
připočíst důsledkům druhé světové války, kdy 
došlo k velké výměně obyvatelstva v pohraničí. 
Často lituji toho, že bývalí místní ctitelé Panny 
Marie Květnovské odtud museli odejít. 

Jak vůbec celá tradice poutí vznikla? Poví-
dá se o jakési pověsti. 

Z jedné brožurky o dějinách Květnová jsem 
měl možnost vyčíst popis těch událostí. Bro-
žurka vyšla v roce 1925. V ní jsem se dozvěděl, 
že se zjevení stalo v roce 1342, avšak odborníci 
spíše usuzují na rok 1432 podle stáří sošky Pan-
ny Marie. 

Tehdy žil v dědině bohatší sedlák. Měl i pa-
cholka pastýře, nějakého Josefa. Když Josef pásl 
jednoho dne dobytek kolem skály a byl ve špat-
né náladě, začal si vylévat zlost na dobytku za 
doprovodu neslušných výrazů. V tomto stavu 

a náladě za sebou zaslechl hlas: „Josefe, nebuď 
tak hrubý, mému Synu se tvé výrazy nelíbí." Jo-
sef se pochopitelně rozhlížel kolem dokola, ale 
nikoho neviděl. Ve skále pak našel sošku Panny 
Marie. Socha Panny byla krásná a Josef u ní 
denně vykonával pobožnost. 

Krátce po této události těžce onemocněl. 
V blouznivém stavu pověděl o sošce sedlákovi, 
kterého to tak zaujalo, že se na vše dopodrobna 
vyptával. Sošku si odnesl domů a pečlivě si ji 
schoval. Druhý den ji však nikde nemohl nalézt. 
Po několika dnech se zj istilo, že je opět na svém 
místě ve skále. 

Událost se po okolí tak rozšířila, že lidé chtěli 
postavit v obci kapličku, do níž by sochu uložili. 
Avšak všechen materiál, který připravili pro stav-
bu, se zázračně ocitl na místě u skály, kde stála 
soška. Lidé tak poznali zvláštní úmysl Prozřetel-
nosti a úmysl Matky Boží. Proto ihned začali se 
stavbou u skály za dědinkou. 

Proč je toto poutní místo spravováno z Jir-
kova, a ne z Chomutova? 

Květnov, a spolu s ním ještě další osady vždy 
náležely k farnosti Blatno u Chomutova. Nyní je 
Blatno administrativně připojeno k děkanství Jir-
kov. Dnes má poutní kostel oficiální název „Fili-
ální kostel Navštívení Panny Marie". 

Jedná se tu ještě o jednu historickou záleži-
tost. Kostelík je od druhé poloviny devatenác-
tého století dle záznamu v gruntovní knize ma-
jetkem obce Blatno. 

Na začátku rozhovoru je nastíněn váš osob-
ní vztah k tomuto místu... 

Spíše mohu hovořit o mém vztahu k Panně 
Marii prostřednictvím tohoto poutního místa. 
Od roku 1971, kdy jsem byl povolán k pastoraci 
tohoto kraje do Údlic, cítím v sobě povinnost 
úcty k Panně Marii, především pro úctu zdejší-
ho lidu k ní. 

Za druhé, jsem si vědom její mateřskosti ke 
mně v dobách těžkých, v nichž mě posilovala a 
udržovala na cestě ke kněžství. Cítil jsem to všu-
de, zvláště na frontě. Proto jsem rád přijal úkol 
poutního kazatele, o který mě požádal můj jir-
kovský předchůdce P. Rozkopal hned při mém 
pastoračním nástupu v Údlicích. I toto bylo dů-
vodem mé zvláštní náklonnosti k „Podkrušno-
horské ochránkyni" dnešního Podkrušnohor-
ského vikariátu. 

Spadá-li kostel pod správu obce Blatno, na-
bízí se otázka, jak spolu s panem starostou 
vycházíte. 
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Nedávno nastoupil v Blatně nový pan 
starosta. Užjsme si navzájem vyměnili ko-
respondenci, v nížjsme si naznačili své po-
stoje. Pan starosta mi zdůraznil své maji-
telství kostela na Květnově, což je samo-
zřejmě pravda. Kostel patří od devatenác-
tého století patronátním osadám kolem 
Květnová, dnes už náležejícím obci Blat-
no. Proto jsem starostovi odevzdal klíče. 
Jinak jsme si slíbili vzájemnou pomoc 
a spolupráci. 

Horší je to s kostelem v samotném Blatně, 
který je vskutku v havarijním stavu. Neni 
zde vidět žádný zájem blatenských občanů. 
Jakjsem zjistil, od roku 1956 neměl anijeden 
z nich zájem ani o kostel ani o kněze. Nyní 
po nás ale chtějí státní úřady, abychom kos-
tel opravili. Nikde jsem však nenašel ani ko-
runu jako jejich příspěvek na zvelebení do-
minanty obce. I památkáři mají velký zájem 
na plnění paragrafů majitele zákonem chrá-
něné státní památkové péče. 

Chci mít vyjasněno toto: Když je to státní 
památka, měl by se o to starat stát, pokud se 
o to neuměli starat ti, kteří to mají v péči 
v obci. Toto bude muset řešit i pan starosta. 

lak vypadají aktivity na Květnově dnes? 
Jakjsem se zmínil, kostel je zasvěcený 

Navštívení Panny Marie. Tento svátek se 
liturgicky světí podle nového kalendáře 31. 
května. Povolení Otce biskupa Dr. Štěpá-
na kardinála Trochty způsobilo, že tento 
svátek na Květnově bude slaven tradičně 
první tri neděle v červenci. Ta-
ková dosud byla tradice a do-
dnes to zachováváme tak, že 
tyto neděle jsou dodržovány. 
Pokaždé bývá první mše svatá 
slavná poutní, druhá s nedělní 
platností a třetí odpoledne 
bývá německá. 

Kromě mší svatých objedna-
ných zájezdy máme pravidelně 
mše svaté o vigilii Hodu Boží-
ho Svatodušního jako vikari-
átní začátek poutní sezóny. 
A druhou podobnou vikariát-
ní akci míváme kolem 7. října ke 
svátku Panny Marie Růženco-
vé. Tyto dvě výjimečné mše 
svaté míváme obvykle s otcem 
biskupem. 

A něco pravidelnějšího? 
Ano, třetí takovou velkou aktivitou jsou 

pravidelné smírné mše svaté za spáchané 
hrubé krádeže v kostele. Dosud bylo spá-
cháno na naše poutní místo jedenáct lou-
pežných nájezdů, jimiž bylo napácháno 
mnoho škod: krádeže ciboria i s Nejsvětěj-
ší svátostí oltářní, kalicha, obrazů i obráz-
ků, soch i sošek. Při tom vznikly velké ško-

dy na rozbitých dveřích včetně zámků jed-
notlivých dveří. Přitom vrácen nám byl od 
bavorské policie jen zlomek: duplikát ori-
ginální sošky Panny Marie, pieta a „Ecce 
Homo". Opravy těchto předmětů stály ko-
lem 35 tisíc korun, které jsme museli platit 
my, nikdo jiný. 

Z toho, co mi tu vyprávíte, by se mohlo 
zdát, že z kostela stojí jen holé zdi, do 
nichž ani věřící nechce nikdo vpustit 
Jaký je vůbec technický stav památky? 

Kostel je opravdu ve vel-
mi špatném technickém sta-
vu. Podepsaly se na něm 
hlavně nájezdy zlodějských 
překupníků, ale také přírod-
ní podmínky, které narušily 
střechu a krovy i obvodové 
zdivo. V tyto podzimní vlh-
ké dny se na zdech a v dře-
věných částech objevila 
houba. 

Obrovským problémem 
jsou růžencové schody. Po-
kud nebudou opraveny 
v nejbližší době, rozpadne se 
spárování jednotlivých 

$ ft i schodů. Může se tedy snad-
no stát, že příští poutní sezó-

7;>Sj| ] nu už nebudeme mít po čem 
• v c h o d i t . 

Závěrem bych chtěl říci 
toto: výše vyjmenované problémy nejsou 
úplné, jsou pouze namátkové. Problémem 
je, že Němci, kteří sem dříve chodívali čas-
těji, mají dnes už svůj „Květnov" v Ně-
mecku, v Trutzhainu. V podstatě se není 
čemu divit. 

Za rozhovor poděkoval 
Jan N. Šobáň, Chomutov 

Humanita v koutě 
Motto: „V moderním vyučování a moderních učeb-
nicích je humanita vykázána do kouta, jako by ne-
bylo pravda, že při výchově lidské osobnosti je to 
nejzákladnější, a jako by ji nebylo třeba uchovat 
pro lidský rod navzdory nepřízni poměrů." 
Albert Schweitzer, Filosofie kultury 

Teď, když opadlo zděšení z padajících výškových budov 
v New Yorku a lidská společnost se vrátila ke svému konzum-
nímu stylu, přicházím s úryvkem velkého humanisty Alberta 
Schweitzera. 

Mocní tohoto světa okamžitě věděli, co je třeba udělat Ale 
jak hluboce se mýlí. V konzumní společnosti se počítá to, co to 
komu vynese. Řeší se vždy konec, než aby se řešil začátek. Pro 
konec každého zla máme paragrafy. Dokážeme zhodnotit míru 
provinění. Daleko těžší je řešení problému na začátku. 

A tak volám: „Vraťme do vyučování a moderních učebnic 
humanitu." Přijde nás to mnohem levněji než řízené střely a 
bombardéry. Nemáme vyřešenu šikanu v různých oblastech 
našeho bytí. Při tom možná netušíme, že je to horší nepřítel 
než ten, který má své jméno. Je tak velký a zákeřný, že chlapci 
se bojí obléknout vojenský stejnokroj (nejsou to jen ekonomic-
ké důvody!). Šikana nemusí být jen fyzická. Daleko horší je šika-
na psychická. 

Od 11. září jsem neslyšel apel: „Musíme začít s výchovou 
dětí." Když daleko od nás nová válka vzplála, poslouchal jsem 

dokončení na straně 14 
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Z center 
Pravidelná rubrika Z centrer 
naší diecéze chce splňovat zá-
kladní poslání časopisu, pro-
pojovat naše aktivní pastorač-
ní centra s vámi, čtenáři a 
těmi, j imž je činnost center 
určena 

Centrum pro rodinu 
Liberec (CpR) 

Katechetické centrum (KC) 
Vikariátní katechetická 
setkání: 

Vikariát Liberec - dne 15.1.2002 v 19.00 
na faře v Liberci - Ruprechticích. Bližší in-
formace podá Mgr. Veronika Pospíšilová 
(tel. 0428/3123 27). 

Vikariát Teplice - d n e 8.1.2002 v 18.00 
na faře v Teplicích. Bližší informace podá 
P. Stanislav Jonášek (tel. 0417/53 10 41). 

Vikariát Mladá Boleslav - dne v 16.00 
na faře ve Mšeně. Bližší informace podá 
Mgr. František Viktorin (tel. 0206/69 80 00). 

Vikariát Ústí nad Labem - dne 23.1.2002 
v 19.00 na faře v Ústí nad Labem. 

Bližší informace podá P. Jan Pobuda 
(tel. 0608/36 44 34). 

Vikariát Česká Lípa - dne 10. 1.2002 
v 17.30 na faře v České Lípě. Bližší infor-
mace podá P. Viliam Matějka (tel. 0425/82 
2929). 

Vikariát Krušnohorský - dne 12.2.2002 
v 16.00 na faře v Mostě. Bližší informace 
podá Jana Mračníková (tel.035/77 04 606). 

Všichni katecheté, ale 1 kněží z těch-
to vikariátů a okolí, jsou na tato setkání 
srdečně zváni. 

Irena Duchoňová 

Manželská setkání 2002 

Manželská setkání jsou křesťanská 
iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a 
upevnění manželství a rodiny. Přišla k nám 
před více než 10 lety z Finska. 

Náplní kursu jsou přednášky týkající se 
vzájemných vztahů muže a ženy v manžel-
ství doplněné o skupinovou práci. Ve sku-
pinkách několika párů se společně zamýš-
líme nad obsahem přednášek a poznatky 
se snažíme promítnout do naší současné 
životní situace. Vzájemně se obohacujeme 
o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspě-
chy a neúspěchy a tímto způsobem si po-
máháme řešit své konkrétní problémy. To 
vše v duchu modlitby a důvěry v Boží pří-
tomnost a milost. 

Obsahem přednášek jsou tato témata: 
Krize v manželství, Priority, Zdravé sebe-
vědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a 
ženou, Základy komunikace, Vzájemné 
porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňo-
vání potřeb, Pozornosti, Sexualita. Předná-
šejí manželské páry, které pomocí příkladů 
z vlastního života demonstrují, jak využít 
daných možností v praxi. 

Stráž pod Ralskem 
29. června - 6. července 

Milí přátelé, 
posíláme Vám srdečné pozdravy spolu 

s propozicemi k letnímu kursu Manžel-
ských setkání. Prosíme, abyste si materiál 
pozorně přečetli a dodrželi zde uvedené 
termíny. 

Teď již k samotnému kursu: 

Kdy 
29. června-6. července 2002 

Kde (možná změna) 
Penzion Novák, u jezera Horka, 
Máchova 3, 
471 27 Stráž pod Ralskem, 
nedaleko České Lípy 

Příjezd 
29. června 2002 mezi 9-11 hodinou 

Ukončení 
6. července dopoledne 

Podmínka účasti 
společná, dobrovolná účast obou 
manželů (Kurs není vhodný pro 
osoby závislé na alkoholu, drogách 
ani pro duševně nemocné.) 

Místo konání 
penzion se nachází na okraji obce 
a je umístěn na břehu jezera vedle 
pláže, les za domem. 

Ubytování 
v třílůžkových pokojích s vlastním 
WC a koupelnou, 

Stravování 
Třikrát denně 

Dětí 
budou mít zajištěn vlastní program a péči 

v době přednášek a práce ve skupinách 
(3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpo-
ledne). Přesto Vás prosíme, abyste dobře 
zvážili účast svých dětí na kursu a rozhod-
ně s sebou nebrali ty, kterým působí pro-
blémy kolektiv nebo odloučení od rodičů! 
Na základě zkušeností z minulých let bý-
vají občas potíže s dětmi ve věku od 2 do 4 
let. Dítě v kočárku bude mít každé svého 
pečovatele, ostatní děti budou rozděleny 
podle věku do skupin. Pro děti 0-4 roky 
lze po dohodě dokoupit stravu. 

Vzhledem k ucelenosti programu není 
vhodné dle zkušenosti absolvovat jen 
část kursu. 

Je dobré věnovat během kursu co nejví-
ce času především svému partnerovi a pro-
to Vám doporučujeme omezit počet dětí, 
které s Vámi pojedou. 

Bližší informace 
(o ceně a programu setkání) obdržíte 
na níže uvedených kontaktních adre-

sách: 

Přihlášku zašlete nejpozději do 31.1. 
2002! S přihlášením příliš neváhejte, ka-
pacita kursu není neomezená (55 párů). 

Přihlášení, kteří včas zaplatí, obdrží cca 
14 dní před kursem písemné informace 
s popisem cesty a závěrečnými pokyny. 

Těšíme se na setkání s Vámi 
na letním kursu. 

Za Centrum pro rodinu Liberec 
František a lva Růžičkovi 

Kontaktní adresy: 
Přihlášky a informace 
Irena a Mirek Březinovi, 
Malátova 427, 460 01 Liberec 12 
Tel.: 0 4 8 / 5 1 2 0 9 8 8 , 
e-mail: BREZINA@IPL.CZ 

Hlavní organizátoři 
Iva a František Růžičkovi, 
Dukelských hrdinů 282 ,417 42 Krupka 
Tel.: 0 4 1 7 / 8 5 2 315, e-mail: FRANTI-
SEK.RUZICKA@AAUKRUPKA.CZ 

mailto:BREZINA@IPL.CZ
mailto:SEK.RUZICKA@AAUKRUPKA.CZ
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy - Hejnice (MCDO) 
Závěry 7. konference o mládeži, organizované Sekcí pro mládež ČBK 

Hejnice, 3 0 . 1 1 . - 1 . 1 2 . 2 0 0 1 

1) Vidíme realitu mladých lidí, proží-
váme s nimi jejich život a známe jejich kriti-
ku i touhu po změně života. A současně 
známe reálnou skutečnost v řadě míst naší 
církve. Vidíme veliký konflikt mezi těmito 
očekáváními a touhou - a realitou. Proží-
váme tedy tento hluboký rozpor v sobě. 
Abychom ho unesli, potřebujeme hlubo-
kou víru, trpělivost a schopnost mravenčí 
práce. 

2) Současný papež přináší strhující 
poselství, které je třeba „vytěžit". 

3) Naše bohatství při doprovázení 
mladých lidí je duchovní rozměr. Je třeba 
žít v těsném a neustálém kontaktu s Božím 
Slovem, jak jej nalézáme v Bibli. Je třeba 
znát a radovat se z obsahu naší víry, který 
pro nás inspirativně formuluje Katechis-
mus. Liturgie musí být krásným, radost-
ným slavením. Ústředním poselstvím na-
šeho hlásání je samotná osoba Ježíše Kris-
ta. Základem veškerého našeho působení 
v doprovázení je náš osobní vztah k němu 
a náš život víry. 

4) Cesta s mládeží a k mládeži - to zna-
mená být s mladými lidmi, naslouchat jim, 
vzbuzovat zájem a vytvořit pro ně „oázu 
domova" 

5) Velkou výzvou pro nás je hledat 
účinné cesty k těm, které dosud naše po-
selství minulo. 
6) Jsme na cestě ke společnému roz-

hovoru, ke spolupráci. Máme touhu si po-
rozumět, přesto, že vidíme velkou rozdíl-
nost. Učíme se spolu hovořit, skutečně si 
naslouchat, respektovat svá obdarování. 
K tomu je nutné posílit opravdovou lásku 
mezi námi. 

7) V přípravě příští konference, která 
se bude konat 29.-30. listopadu 2002, je 
třeba se pokusit ještě zlepšit soulad oče-
kávání účastníků s tím, co konference může 
nabídnout. To souvisí i s lepší předchozí 
přípravou všech účastníků konference. 

8) Účastníci považují za naléhavý úkol 
pastorace mládeže zabývat se systematic-
ky tématem povolání na všech úrovních 
života církve. 

9) Účastníci pokládají za potřebné, 
aby na teologických fakultách byla pasto-
raci mládeže věnována výrazná pozornost 
- zejména ve studijním programu laiků. 

10) Účastníci velmi oceňují přítomnost 
biskupa Jiřího Paďoura najednání konfe-
rence a jsou mu vděčni za bratrské naslou-
chání a podporu. 

11) Všem, kteří se v církvi zabývají dět-
mi a mladými lidmi, nabízí biskup Jiří Pa-
ďour (při ČBK zodpovědný za oblast pas-
torace mládeže) spolupráci. Také je vyzý-
vá k tomu, aby ke spolupráci přizvali kně-
ze i aby spolupracovali s dalšími lidmi i in-
stitucemi, které se výchovou dětí a mla-
dých lidí zabývají. 

12) Novou šancí jsou internetové 
stránky www.signaly.cz. Prostor pro kon-
krétní spolupráci na republikové úrovni je 
2. celostátní fórum mládeže 18.-23.dubna 
2002 ve Žďáru nad Sázavou a 3. celostátní 
setkání mládeže od 13. do 18. srpna 2002 
tamtéž. 

Z jednání konference o mládeži v prosto-
rách Mezinárodního centra duchovní ob-
novy. Centrum je pro pořádání podobných 
akcí vybaveno a nabízí své prostory. 

Diecézní centrum 
pro mládež (DCM) 

14. - 16. prosince 

DCM ve spolupráci se Salesiánským hnu-
tím mládeže pořádá Adventní duchovní ob-
novu pro mládež na faře v Třmících u P. Jiřího 
Voleského. Přihlášky na DCM. 

Nabídky, kde strávit konec roku - info na 
DCM! (tel. 0416-73 44 23; 0603-452 001; 
daniela.dcm@worldonline.cz) 

Milí zdislavští čtenáři, přeji vám požehna-
né prožití vánočních svátků, naplněných 
opravdovým pokojem, láskou a radostí. Šťast-
ný vstup do nového roku! 

Daniela Nešporová 

III. celostátní setkání 
mládeže ve Žďáru nad 
Sázavou 13.-18. 8. 2002 

Úterý 13. 8. 
od 12.00-příjezd 
16.00,17.00-možnost mše svaté 
19.00 - zahájení setkání, adorace 

Středa 14.8. 
9.00 - program na pódiu - modlitba, 
slovo na den, host 
9.45 - program o Torontu 
10.45 - mše svatá, informace 
13.30-sport; 15.00-skupinky, dílny 
20.00 - katecheze - video o Torontu 

Čtvrtek 15.8. 
9.00 - m š e svatá a zasvěcení Panně Marii 
10.30-posvícení; 11.15-růženec 
13.30-sport; 14.00-kultura 
20.00-katecheze 
21.45 - večerní modlitba 

Pátek 16. 8. 
9.00 - modlitba, průvod městem 
10.15- Liturgie smíření 
Osobní křížová cesta 
17.30 - setkání po diecézích 
20.00 - mše svatá - krátký program 
21.45 - večerní modlitba 

Sobota 17.8. 
Den pro město Žďár 
9.00 - modlitba a slovo na den 
10.15-12.00 - skupinky, dílny 
Pohádka pro děti 
13.30-sport; 16.00-významný host 
17.30 - m š e svatá, rozdávání upomínek 
19.15-21.15-„Jarmark" 
21.15-ztišení; 21.30-adorace 
Průvod s Nejsvětější svátostí 
požehnání 

Neděle 18.8. 
9.00 - modlitba a slovo na den, sdílení 
10.00 - závěrečná mše svatá, rozeslání 

http://www.signaly.cz
mailto:daniela.dcm@worldonline.cz
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SMYŠLENÍ NAD ŽIVOTEM 

Kam se ztrácejí muži 
V úterý 13. listopadu jsem na ČT 2 sledoval pořad o událostech 
ve světě očima zahraničních novinářů a jiných lidí, kteří žijí a 
pracují v České republice. Těmito diskutujícími byly shodou okol-
ností samé ženy. V pořadu mne zaujal jejich názor na muže 
v České republice i na muže v rodných zemích. Dle tohoto ná-
zoru jsou ženy stále více samostatné a díky tomuto faktu se 
muži v dnešním světě jakoby více ztrácejí. 

Jak je to tedy s muži u nás dnes a jaké 
je jejich poslání? Jak vůbec vypadá život 
dnešního muže? Život muže lze asi obec-
ně rozdělit do několika etap. Tyto etapy 
se dají rozpoznat a charakterizovat urči-
tými rysy životního období. 

Stadium žáka 

Je obdobím, kdy se učíme přijímat druhé 
lidi do života svého. Poznáváme své hra-
nice a neustále zkoušíme, co si všechno 
můžeme ještě dovolit. Rádi zkoumáme okol-
ní svět, který nás neustále láká novými 
podněty. V tomto období je však náš život 
existenčně závislý na světě dospělých. 

Domácí pán 

Muž se ožení, učí se milovat svoji ženu a 
vychovávat děti. U mnoha mužů však 
v tomto bodě život jakoby končí. Stráví pak 
zbytek života tím, že sedí doma, dívají se na 
televizi, věnují se koníčkům nebo jdou do 
hospody za svými kamarády. Když jim děti 
vyrostou, čekají na jejich návštěvu, reno-
vují byt či dům, čekají na vnoučata a naku-
pují vánoční dárky. Je to svět, který se točí 
kolem sebe sama a nemájiž žádný další cíl. 

Hledání 

Třetím stádiem života by mohlo být ob-
dobí nového nebo hlubšího hledání. Po tom, 
co jsme založili rodinu a snažíme se vycho-
vat děti, se nám obraz světa jakoby rozšíří. 

Impulsem k tomuto hledání se může stát 
i krize středního věku, kdy se mužům zdá, 
že ti druzí toho v životě dosáhli mnohem 
více a jim jakoby ujíždí vlak. Pod vlivem 
této představy často mění svoji partnerku 
a snaží se udělat vše znova a lépe. Krizi 
středního věku si tedy nesmíme splést 
s obdobím nového hledání, neboť ona je 
pouze možným impulsem k novým hlub-
ším pohledům. 

Muž je bytost plná nekonečných tužeb, 
věčně něco hledá, ale zároveň se cítí značně 
omezený. Je potřeba si neustále připomínat, 
že hledám především sám sebe, a mám-li do-
statek odvahy k odhalení vlastní identity, 
pak teprve můžu jít dál a otevřít se Bohu. 

Tuto skutečnost si muži více uvědomují 
ve východním světě, a proto mnoho z nich 
procházejí i obdobím nového hledání. Prá-
vě toto stadium života v současné době 
chybí mužům v naší západní civilizaci, a náš 
svět je proto plný našeho ega a falešné 
sebelásky. Většina mužů není schopna se 
podívat za vlastní plot. Z tohoto důvodu 
se z naší civilizace vytrácí i schopnost roz-
lišování mezi dobrem a zlem. 

„ Dobré je, když já mám práci a jsem po-
jištěný. Dobří politici jsou ti, kteří se stara-
jí o hospodářský růst a rozmach naší země." 
Toto naše myšlení je odrazem duchovní sle-
poty naší západní civilizace.Tato slepota 
nastupuje nevyhnutelně tehdy, když muži 
nejsou muži, když nejsou schopni naučit se 
vidět, co je dobré pro všechny lidi - a nejen 
pro ně samotné. Díky tragickým událostem 
si snad alespoň někteří z nás uvědomí, že je 
svět větší než naše zahrádka. Každý z nás 
by měl pochopit, že je jen jediná cesta jak 
chránit svoji rodinu, a to tím, že bude ochra-
ňovat celou rodinu lidskou. 

Proč dnes muži nedokáží udělat krok do 
velkého světa? Odpověď na tuto otázku 
lze nalézt ve všeobecné krizi autority a při-
rozených lidských vzorů. Za tuto situaci 
můžeme především my muži a naši mužští 
vůdcové společnosti. Je škoda, že se ne-
odvážíme vyjít na cestu nového hledání. 
Toto třetí stádium života není však naším 
cílem, aleje pouze začátkem nové cesty. 

Mudrc 

Teprve čtvrtá etapa, kdy muž dojde až 
k širokému poznání a stane se mudrcem, uza-
vírá kruh našeho lidského bytí a všechno 
spoj í v jeden celek. Všechna dogmata, prin-
cipy a ideologie zůstanou za člověkem. Dar 
moudrosti a hlavně moudrého stáří je pro 
člověka služba lidstvu. Mudrc již nebojuje 
za nějaké „buď a nebo". Je schopný vidět 
obě strany věci a nechat je v klidu existo-
vat. Naši političtí vůdcové všech možných 
směrů nejsou bohužel schopni takovéhoto 
integrujícího pohledu. 

Ideologie nás postupně zamořila a kaž-
dý stojí a padá právě s tou svojí ideologií. 
Všechny ostatní pohledy jsou odsuzová-
ny jako zlé, nesprávné, dětské a hloupé. 
Tyto naše ideologické konstrukce jsou 
však v mnoha ohledech nedokonalé a 
mylné. 

Protože dnes více mužům chybějí tito 
moudří starci, stanou se i oni ve stáří zajat-
ci vlastní hry sebepotvrzení a chtějí nadá-
le všechno dělat i řídit sami, a nezbývá-li 
jim na to již lidská síla, jsou z toho zoufalí a 
nešťastní. 

Pro muže je důležité poznání, že jako part-
ner, otec i prarodič na plno věcí nestačí a 
musí se spolehnout na Boha. Teprve když 
se naučí obětovat Pánu svoji snahu, úspě-
chy, nezdary, nemoci, omezení i životní pro-
hry je připraven vykročit na cestu muže. 

Je však smutnou skutečností, že jen vel-
mi málo lidí dojde do stádia mudrce. Sku-
tečně moudrý stařec může sedět na okraji 
rodiny a vyzařovat jistotu, a nerozšiřovat 
strach a špatnou náladu. 

Záleží proto jen na nás mužích, zda doká-
žeme tento začarovaný kruh konečně prolo-
mit. Začít s tím můžeme hned, ať jsme mladí, 
anebo patříme k jakékoliv jiné generaci. 

Ing. František Růžička 
Diecézní centrum pro rodinu 

biskupství litoměřického 



PRÁVY Z DIECÉZE 

Zasedala diecézní pastorační rada 
Každá diecéze v naší zemi má Bohu díky 

svého biskupa. Doba, kdy jejich službu 
„suplovali" různí státem, ale nikoliv círk-
ví schválení zástupci (kapitulní vikáři) je 
dávno pryč. Avšak ani nejlepší papež ani 
biskup není praktickým pastýřem celé di-
ecéze: nemůže být totiž vždy všude. Pro-
to si ustanovuje různé pomocníky - ať 
už ty pro posvátnou službu - jáhny a 
kněze, nebo pro službu všeobecně-pas-
torační. Církevní zákoník dokonce bis-
kupům v některých záležitostech přika-
zuje, aby si pomocníky zvolil, a v někte-
rých záležitostech se 
s nimi musí poradit - i 
když si samozřejmě na-
konec může udělat roz-
hodnutí naprosto nezá-
vislé. Mezi tyto „povin-
né" pomocníky patří 
vedle tzv. Sboru porad-
ců, Kněžské rady a Eko-
nomické rady i Pastorač-
ní rada diecéze. 

Mnoho z vás se často 
dotazuje, kdo a jak má 
možnost vznášet své po-
žadavky na diecézního 
biskupa ve věcech pas-
torace. Jednou z nej-
schůdnějších cest je Pastorační rada di-
ecéze. Podle církevního zákoníku i zdra-
vého lidského úsudku je třeba předpo-
kládat, že otec biskup se obklopuje ve 
svých radách těmi nejlepšími z neilepších. 
Kodex církevního práva hovoří v kánonu 
512 §3 takto: „Do pastorační rady se jme-
nují jen křesťané vynikající pevnou ví-
rou, dobrými mravy a moudrostí." A ne-
jde jen o náhodný výběr členů podle 
schopností. Jejich výběr se také řídí územ-
ním rozložením diecéze, aby všude, kde 
církev žije, byl alespoň někdo z této rady 
dostupný. (Kánon512 §2„...vybírají se 
tak, aby v radě byla opravdu zobrazena 
část božího lidu, která tvoří diecézi, se 
zřetelem na různé územní části diecéze, 
na sociální podmínky a povolání...") 

Obecné právo hovoří o stanovách, kte-
ré vydává diecézní biskup, jenž radu svo-
lává, a ve kterých je určeno, jakým způ-
sobem se jmenují do rady její členové. 
Jako vše ve světě i seznam členů se prů-
běžně podle potřeb mění. Zatím otisku-
jeme malou fotografickou galerii z posled-
ního zasedání této rady beze jmen. 

„Jedině diecéznímu biskupovi přísluší 

zveřejnit věci v radě projednané..." ho-
voří obecný církevní zákoník. Proto se 
souhlasem otce biskupa Josefa otiskuji 
seznam projednávaných kapitol z posled-
ního zasedání, abyste si čtenáři udělali 
alespoň rámcovou představu o průběhu 
jednání rady v pastoračních záležitos-
tech. 

Témata projednáváná na 
zasedání Pastorační rady 
diecéze v listopadu 2001: 

1 . Slovo otce bisku-
pa: bylo zaměřeno 
k informaci o zasedání 
ČBK, otec biskup hovo-
řil o problému schva-
lování zákona o církvích, 
který bude s připomín-
kami ČBK předložen 
poslancům parlamen-
tu. Dále hovořil o otáz-
ce společenství ve svá-
tostech s příslušníky ji-
ných křesťanských círk-
ví (bude vydána tisko-
vina ČBK). 

2. Noví členové Die-
cézní pastorační rady, 3. 

Ekonomická rada diecéze, 4. Publika-
ce ve Zdislavě, 5. Pastorační asistenti 
(návrhy řešení jejich lepšího financová-
ni), 6. Farní pastorační rady, 7, Spolu-
práce kněží a laiků, 8. Formace pasto-
račních asistentů, 9. Databáze spolupra-
covníků, 10. Oslovit absolventy a stu-
denty Teologických fakult, 11. Volon-
tariát, 12. Povolání, 13. Situace rodin, 
14. Ministranti 

N á v r h : v každém vikariátu hledat 
kněze zodpovědného za práci s mi-
nistranty. Obdobně je nutné hledat 
i kněze zodpovědné za práci s mlá-
deží (rodinami atd). 

Za každým tímto bodem se skrýva-
la nejenom diskuse, ale i úkoly, které 
do příštího zasedání rady (na jaře) 
budou členové plnit 

Jistě ke službě otci biskupovi, otcům 
biskupským vikářům a celé diecézi po-
může, když se každý z nás členů Bo-
žího lidu v této oblasti zapojíme svý-
mi návrhy na lepší šíření Evangelia. 

připravil P. Michal Podzimek, 
šéfredaktor 
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IMAVE KNIHY 

Přečtěte si... 
Tajovský, Vít Bohumil: 
Člověk musí hořet, 
Torst 2001, 499 Kč 

Velice nedočkavě a ne-
trpělivě jsem očekával tuto knihu. S jejím 
autorem jsem se poprvé setkal v září r. 1937 
v první třídě obecné školy jako se svým 
katechetou. Nadále jsem se s ním poměrně 
často setkával, protože Kletečná (ta 
u Humpolce) leží asi hodinu cesty od Želi-
va. Pana opata, či jak jsme mu my studenti 
humpoleckého gymnázia říkali „Tajáka", 
jsem naposled viděl živého zde u nás 
v České Lípě 31.7.1999, kdy byl přítomen 
na mém kněžském svěcení. V týdnu, který 
potom následoval, byl hospitalizován na 
havlíčkobrodské urologii. Tělesně velice 
strádal, ale duševně to byl stále pan profe-
sor Tajovský. Když viděl marnou snahu 
ošetřujících lékařů i přes jejich vynikající 
péči, chtěl domů, do svého kláštera a tam 
11. prosince 1999, v den a snad i hodinu, 
kdy před 50 lety došlo k zatím nevysvětli-
telnému pohybu kříže na hlavním oltáři 
kostela v Číhošti, uprostřed svých řehol-
ních spolubratrů umírá. Na pohřbu 20.12. 
1999 jsem ho viděl naposled. Můj život 
velmi ovlivnil a za mnoho věcí jsem mu 
vděčen a bez něj bych určitě nebyl tam, 
kde jsem. Jeho poslední dopis, který mi 
napsal po smrti manželky, byl vlastně vý-
zvou a pozváním ke kněžskému svěcení. 

Knihu jsem přečetl, mohu-li to tak říci, 
najeden zátah. Některé věci vidím poně-
kud jinak, ale to vůbec neubírá na kvalitě 
této knihy. Každopádně tuto knihu vzpo-
mínek vřele každému doporučuji. 

Novosad, Jaroslav: 
Štěpán Trochta, Svědek „ V , 
Portál 2001, 235 Kč 

Výprávění o životě litoměřického bisku-
pa kardinála Trochty. Autor čerpá z vyprá-
vění pamětníků a z publikovaných a pů-
vodních dokumentů. První část knihy líčí 
dobu od narození až do r. 1948, druhá kon-
čí propuštěním biskupa Trochty z vězení a 

Karmeli tánské kn ihkupec tv í 
(Knihkupectví Jonáš) 
Mírové náměs t í 1 5 
4 1 2 01 Li toměřice 
Tel./fax: 0 4 1 6 / 7 3 24 5 8 

třetí se zabývá posledním obdobím jeho 
života. Kniha je napsána pro všechny ob-
divovatele tohoto statečného biskupa. 

Beránek, Josef: 
Hovory s Petrem Kolářem, 
Cesta 2 0 0 1 , 1 7 9 Kč 

Rozhovor s jezuitou P. Petrem Kolářem, 
který se letos dožil šedesátky, se dotýká 
jeho studia v Rakousku, Německu, Francii 
a USA, jeho práce v pařížském centru čes-
kých exulantů, v Radiu Vatikán, na jezuit-
ské koleji Centre Sevres v Paříží a v po-
sledních letech i v Českém rozhlase. 

Karmelitánský kalendář, 
Karmel 2001, 49 Kč 
Stolní kalendář, 
Obch. tiskárny Kolín 2001, 57 Kč 
Doteky světla, Helma 2001, 56 Kč 
Poutní místa, Karmel 2001, 55 Kč 
Malá poselství, Karmel 2001, 55 Kč 
Denní tichá chvíle, 
Karmel 2001,79 Kč 

Kalendář na čtení, zaměřený na úctu 
k andělům, stolní kalendáře se snímky cír-
kevní architektury a kalendáře s texty na 
rozjímání. 

Špidlík, Tomáš: 
Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, 
Refugium 2 0 0 1 , 1 9 8 Kč 

Kniha, která má podtitul Průvodce kni-
hou Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyo-
ly, je školou duchovního života. Základní 
pravidla vyrůstají z bohaté půdy křesťan-
ské východní tradice, antické kultury a 
konkrétní náboženské zkušenosti. 

Six, Jean-Francois: 
Karel de Foucauld dnes, 
Paulínky 2 0 0 1 , 1 6 2 Kč 

Kniha chce připomenout nesmírně roz-
manitý, podivuhodný život otce Charlese 
de Foucauld. 

Bellarmin, Robert svatý: 
O věčné blaženosti svatých, 
Krystal OP 2001, cena neuvedena 

Světec dané téma - touhu po štěstí věč-
ného života v nebi jako pramen duchovní 
radosti na zemi - rozvádí ve dvanácti po-
jednáních inspirovaných evangeliem a lis-
ty sv. Pavla. 

Bellarmin, Robert svatý: 
O vystupování mysli k Bohu, 
Akcent 2001, cena neuvedena 

Filozof, kardinál a světec Robert Bellar-

min patří nejen k významným církevním 
spisovatelům, ale také k církevním histori-
kům. Jsou známé jeho polemiky s teology 
reformace. Tento spis vychází v mírně upra-
veném překladu P. Jakuba Demla. 

Gnilka, Joachim: Ježíš Nazaretský -
poselství a historie, Vyšehrad 2001, 
228 Kč 

Život Ježíše Krista z pera známého ně-
meckého teologa. 

mela-

Humanita v koutě 
»•» dokončení ze strany 9 

rozhlas. Zdálo se mi, že poslouchám re-
portáž z hokejové ligy. A ono to bylo o 
válce, kde přicházejí lidé o život, děti o 
táty a rodiny o domovy. Stále čekám, kdy 
konečně začneme s opravdovou výcho-
vou v duchu Božích přikázání. Jsou mnoh-
dy stručná a o to jednoznačnější. 

Představte si, kdyby z televizní obra-
zovky odešlo 25 % násilí. Humanita by si 
polepšila o 50 96. O 25 % tím, že by 
odešlo násilí, a o 25 % tím, že by se sama 
humanita z kouta vrátila do moderní 
učebnice. Televize moderní učebnicí je. 

Tuto mou úvahu budete číst v období 
vánočních svátků. Budeme slyšet slova 
evangelia: „Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi." (Lk 2, 14-15). 
Na místo vánočního motivu chtěl bych 
příspěvek uzavřít motivem míru: 

Aby nikdy země nevoněla prachem 
a neleskla se kovem nábojnic. 
Aby nikdy matka nechvěla se strachem, 
když večer líbá děcku něžnou líc. 

Aby nikdy z garáží nevyjela děla 
a nocí nezněl rachot výstřelů. 
Aby noc tichá sen svůj dosnít směla 
bez hluku letadel a svistu šrapnelů. 

Aby matce syna nepohřbila dálka 
a na místo hvězd nepadaly pumy. 
Aby nikdy nezaznělo strašné slovo - válka. 
Je přítelem mi ten, kdo mi porozumí. 

Podle Michela Quoista: „Přátelství je 
po lásce nejkrásnějším darem nebes" -
knížka „Povídej mi o lásce", str. 120. 

František Němeček, Mladá Boleslav 
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B Č E S K Á 
B I B L I C K Á 
S P O L E Č N O S T 

Thákurova 3, 
1 6 0 0 0 Praha 6 

Nabízíme tyto 
nové tituly: 
Dětem 
na dobrou noc 
Stephanie Jeffsová 
a Graham Round 

Formát 163x237mm, tvrdá 
vazba, 399 stran, 449 Kč 

Bible - nové 
revidované vydání 

Soubor biblických příběhů 
anglické autorky je určen pře-
devším dětem předškolního 
věku, ale také jejich rodičům či 
prarodičům, kteří jim budou 
z knihy předčítat. Všechny pří-
běhy jsou samostatné a uza-
vřené celky, z nichž volně vy-
chází závěrečná modlitba. 

Formát 197x197 mm, tvrdá 
vazba, 96 stran, 219 Kč 

Příběhy z Bible 

Z anglického originálu, pod-
le ekumenického překladu Bib-
le, přeložila Anna Lukešová, 
ilustroval José Pérez Montero, 
původní vydání v Dánsku 
1989,2. vydání v ČBS, určeno 
dětem od 6 let. 

V této knize děti naleznou pře-
vyprávěné nejznámější biblické 
příběhy. Jejich výběr a podání 
pomůže dětem seznámit se 
s hlavními postavami Bible: Je-
žíšem, Marií, Abrahamem, Jose-
fem, Petrem, Pavlem a dalšími. 
Zpracování příběhů a úprava 
usnadní dětem orientaci v textu. 

Nově opravený text českého 
ekumenického překladu Bible 
připravili členové překladatel-
ských komisí v letech 1998— 
2000. Při této nové revizi vy-
cházeli z vlastního studia bib-
lického textu a věnovali pozor-
nost i připomínkám ze strany 
církví i jednotlivců. Nové vy-
dání má i novou grafickou úpra-
vu. Biblický text je v jednom 
sloupci, odkazy jsou na vněj-
ších okrajích a poznámky 
v dolní části stránky pod hlav-
ním textem. Text je vysazen pís-
mem „Optima". Na konci knihy 
je soubor barevných map a 
plánky Jeruzaléma. 

Formát 125x 182 mm, vydání 
včetně deuterokanonických 
knih 1816 stran. 

Umělý vazební materiál 589 
Kč; vazba v kůži 1300 Kč 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA-
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA 

Získejte nové knihy 
z České biblické 

společnosti 

Všechny objednávky knih 
z tohoto inzerátu doručené do 
konce roku 2001 budou vyří-
zeny přednostně a bez účto-
vání poštovného a balného. 

-bbs-

Časopis o rodině a pro rodinu 
V prosinci vychází další číslo časopisu Rodinný život Jedná 

se o časopis určený křesťanským rodinám - manželům, rodi-
čům, ale také vychovatelům, prarodičům, snoubencům, učite-
lům a vůbec všem, kteří se dostávají s rodinami do kontaktu. 
Obsahuje články týkající se výchovy dětí a dospívajících, part-
nerských vztahů, duchovního života rodiny, náboženské výchovy 
dětí, problematiky seniorů i neúplných rodin. Přináší nabídku 
programů a akcí pro manžele, rodiny s dětmi, seniory, neúplné 
rodiny atd. 

Poslední číslo přináší např. rozhovor s psycholožkou Dr. Baš-
teckou o tom, jak se mají dospělí a děti vyrovnat s událostmi 
posledních měsíců a s katastrofami vůbec. Článek Vládne ro-
dič ve vaší hlavě? se snaží vyrovnat se s negativními vlivy vý-
chovy našich rodičů a pomoci nám, abychom stejné chyby 
neopakovali na svých dětech. 

Stať „Děti a manželské konflikty" upozorňuje nato, že vztahy 
mezi manžely výrazně ovlivňují rozvoj dítěte, a zároveň nabízí 
nápady k zlepšení vzájemných partnerských vztahů. Časopis 
se věnuje také tématu Vánoc a jejich prožívání v rodině, nebo 
v řeholní komunitě. Přináší mimo jiné nabídku vánočních her a 
soutěží pro děti. 

Rodinný život vychází 5x ročně a celoroční předplatné (včet-
ně poštovného) činí 150,- Kč. Předplatné či ukázkové číslo si 
můžete objednat na adrese: 

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel.: 068/5500250, e-mail: rodi-
na@arcibol.cz 

Sněm Unie katolických žen 
V minulém čísle jsme před-

stavili Unii katolických žen. 
Tato společnost zve všechny 
zá jemkyně na následující 
sněm: 

10. výroční sněm Unie kato-
lických žen 2.-3. února 2002 

Ženy malých měst a obcí -
jejich potřeby a problémy 

Sněm se bude konat v budo-
vě Arcibiskupského semináře, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 
(zasedací sál, 3. patro). 

Program: 

Sobota 2. 2. 2002 
9.00 Slavnostní zahájení, 

pozdravy 
10.00 Zpráva o činnosti 
ll.00 „Úloha žen 

v ekonomice" předne-
se Ing. Bohuslava Boučková 

"OLltfP 
14.00 Práce ve skupinkách 

na hlavní téma sněmu 
18.00 Mše svatá. 
19.00 Společenský večer 

Neděle 3. 2. 2002 
ráno mše svatá, dopoledne pro-
hlídka Prahy s průvodcem 

Účastnický poplatek činí 150 
Kč (včetně sobotního oběda) 
nebo 200 Kč (včetně sobotní-
ho oběda a večeře). Kromě to-
hoto poplatku je možné si ob-
jednat nocleh v místě konání 
sněmu (200 Kč/osoba/noc), 
snídani (35 Kč) a oběd na ne-
děli (75 Kč). Mimopražským 
účastníkům můžeme proplatit 
jízdné, event. ubytování. 

Přihlášky na adrese: Unie 
katolických žen, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6 

mailto:na@arcibol.cz


IMAVOSTI 

Vánoční recept na pokoj 

RECEPT NA POKOJ 

1 tunu pochopení 
2 hrsti tolerance 
1 šálek vděčnosti 
na špičku nože upřímnosti 
půl světa lásky 
Tyto produkty postupně přidávat 

do koloběhu našeho života, dokud 
nedosáhneme štěstí a pokoje. 

POKOJ S NADŘÍZENÝMI 

Základem je 1 kg pokory 
3/4 kg poslušnosti 
stejné množství pochopení. 
V hrnci rozpustíme 25 dkg otevřenosti a za neustálého míchá-

ní postupně přidáváme 15 dkg upřímnosti. Vyšleháme 7 dcl od-
puštění a opatrně vmícháme do celé směsi. Upečeme v troubě 
vyhřáté láskou a posypeme jednotou. Podáváme s modlitbou. 

PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

2 tuny trpělivosti 
77 vagónů rozhodnutí přijmout každého takového, jaký je 
mnoho hrstí přátelství 
2 sudy porozumění 
10 hrnců tolerance 
vědro naslouchání 
oceán odpouštění 
celý vesmír lásky. 
Všechno zamícháme a odevzdáme do Božích rukou. Během 

pečení neotevírejme troubu, koláč pokoje by mohl splasknout. 

POKOJ DOMA 

1 kg sebezapření se promíchá s 1 kg ochoty ke spolupráci 
K tomu se přidá 1/2 kg poslušnosti Božích přikázání a dolijeme 

několika litry sebeovládání. 
Přidáme 5 lžic odpuštění, posypeme trochou modliteb a dáme 

péci do zpovědnice. 
Péct pozvolna nejlépe na první pátek a duše je plná pokoje. 

Poštovní služby 
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Rozhovor s kardinálem Miloslavem 
Vlkem o zasedání biskupské synody 
Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk byl dele-
gátem České biskupské konference (ČBK) na za-
sedání biskupské synody, která se v měsíci říjnu 
konala v Římě. Na dotaz tiskového střediska ČBK 
kardinál Vlk sdělil některé své postřehy z tématu, 
které se zabývá službou biskupa v církvi. 

Kardinál Vlk zdůraznil význam slov „služebník" a „služba", 
která se v synodálních materiálech mnohokrát opakují. „Jedná se 
o klíčová slova, která mají být stěžejním poselstvím této synody. 
Služba (ministerium) je zásadním slovem všech našich aktivit, ale 
jde ještě o víc: o životní styl, který z poslání biskupa činí odraz 
poslání Ježíše, Božího služebníka. Když Ježíš přišel, aby nám 
sdělil život samotného trojjediného Boha, povolal apoštoly, aby 
přinášeli tento životní styl do světa. Naprosto jasně jim řekl, že 
Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a po-
ložil svůj život za všechny," řekl doslova kardinál Vlk. 

Tento postoj je podložen mnoha biblickými citáty, které ho-
voří o tzv. „pro- existenci", tj. žít 
pro Boha a dru- hé lidi jako Kris-
tus. Službu bis- ^ K W kupa nelze chá-
pat individualis- fljjj^B \ ^ ^ H ticky, jako by 
biskup byl něja- H H b ^ ^ H kým soukro-
mým podnikáte- I H R ^ H H j lem. Prostřed-
nictvím principu h ^ H k ^ ^ H f l kolegiality je 
spojen přede- . , - I S ^ H všímspapežem 
as ostatními bis- / T ^ kupy. V životě 
biskupa je úzce ^ B ^ , spojena jeho 
kněžská služba a 4 H s p i r i t u a l i t a 
s p o l e č e n s t v í . H J H ^ J ^ J Ě Ě Ě Ě Osobním po-
stojem biskupa je bý t služební-
kem a jeho základní povinností je budovat společenství právě 
prostřednictvím této služby. 

Pražský arcibiskup doslova uvedl: „Službu nelze chápat jinak, 
než podle Božího záměru a podle očekávání světa. To znamená 
potřebu učinit církev domovem a školou společenství." 

Synodální rozpravy vycházely z papežova dokumentu „Novo 
millennio ineunte" (Na počátku nového tisíciletí). V souvislosti 
se spiritualitou společenství se zde hovoří o znamení času, která 
sám Duch svatý potvrzuje rozvojem nových hnutí. Někteří 
z kardinálů hovořili o potřebě neustálé formace také pro biskupy. 

Na synodě zaznělo: „Je naléhavě zapotřebí, abychom se cvičili 
ve spiritualitě společenství, aby se vnější nástroje společenství 
nestaly - jak řekl papež - bezduchými strukturami, spíše jen 
maskami, které společenství pouze předstírají." 

Objevila se rovněž myšlenka naplánovat např. na začátek se-
tkání biskupů, kteří jsou teprve nedávno jmenovaní, duchovní 
cvičení s touto tématikou. 

Avšak i synodální shromáždění sama byla pro účastníky du-
chovním cvičením v naslouchání si navzájem a v trpělivosti. 
Jako model člověka - služebníka je chápána především Panna 
Maria. Jako služebnice Slova je ztělesněním naprosté pro-exis-
tence. Takto přinesla Ježíše na svět, takto i nám ukazuje cestu. 

Zprávy ČBK, Daniel Herman 


