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Vážení čtenáři,
děkujeme vám za přízeň, kterou věnujete diecéznímu časopisu 
Zdislava. Dostáváte do rukou první z pěti čísel, které plánujeme 
v letošním roce vydat. Staňte se i vy jeho tvůrci. 

V dalším čísle Zdislavy
  �představíme Jiřího Chluma, dlouholetého varhaníka poutní baziliky 

Panny Marie ve Filipově a zakladatele tamního letního mezinárodního 
varhanního festivalu,

  �navštívíme kapitulního kanovníka a děkana litoměřické městské far-
nosti R.D. Józefa Szeligu a farnost, kterou spravuje, 

  �budeme zjišťovat, co nám nabízí projekt Církevní turistika,
  �zavítáme mezi naši křesťanskou mládež a budeme se zajímat o to, 

jaká má přání a co může sama nabídnout,
  �ohlédneme se za Nocí kostelů,
  s diecézním organologem Radkem Rejškem budeme putovat 

za varhanami kostelů naší diecéze, tentokrát se ještě jednou zaměříme 
na problém pneumatických varhan,

  �nahlédneme do kalendáře hudebního festivalu Lípa Musica,
  vydáme se do terénu se sociálními pracovnicemi  

Oblastní charity Ústí nad Labem,
  přineseme pozvánky, zprávy z diecéze, a pokud nám napíšete, 

i příspěvky vás, našich čtenářů.
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Hospodin je světlo mé a má spása, 
koho bych se bál? 

Hospodin je záštita mého života, 
z koho bych měl mít strach?

(Ž 27,1)

Svoje podněty, pozvánky, zprávy nám můžete posílat buď elek-
tronicky na zdislava@dltm.cz, nebo písemně na adresu: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88  Litoměřice.
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ků byl narušen nově příchozími 
přistěhovalci z různých koutů 
republiky, nejen Romů, jak se 
o tom tehdy hovořilo v médiích, 
ale i Asiatů, kteří zde rozjeli ob-
chod s kradeným zbožím, s dro-
gami, s nelegálními hernami, což 
vytvořilo podmínky pro zločin, 
kterému se zde začalo dařit. Ro-
mové, kteří se sem přestěhovali, 
zde neměli vazby, a tudíž ani zod-
povědnost za místo, ve kterém 
žijí. Bylo pro ně snadné okrádat 
sousedy, ničit zdejší města. Navíc 

zde existuje velká drogová scéna, 
je tu hodně drogově závislých. 
V roce 2011, když z tohoto všeho 
začalo narůstat napětí, hledali 
lidé viníky zvýšené kriminality 
tím nejjednodušším způsobem, 
generalizací. Jednoduše ukázali 
prstem na Romy, aniž by je na-
padlo, že oni byli většinou těmi 
posledními, kdo jim škodil. Své 
pak učinila média, populističtí 
politici a pravicoví extremisté.

Jak jste to prožívala?
Byla jsem z toho velmi nešťast-
ná. Můj manžel je také novinář, 
takže jsme spolu sdíleli všechny 
události, účastnili se demonstra-
cí, hovořili s lidmi, vysvětlovali. 
Právě v té době mého manžela 
kontaktovali naši kamarádi, kte-
ří cestovali po Arménii, děko-
vali mu za to, že díky zprávám 
na jeho webovém zpravodaj-
ském portálu dostávají pravdivé 
informace o dění ve výběžku. 
A napadlo je, že by jeho práci, 
kterou dělá zadarmo, měli nějak 
podpořit, pomoci mu. A z toho 
později vznikl nápad podpořit 
a propojit všechny lidi dobré vůle 
ve Šluknovském výběžku, aby 
mohli společně pracovat pro dru-
hé nejen z entuziasmu, ale že by 
měla vzniknout organizace, která 
by takové lidi a jejich pomoc i fi-
nančně podporovala.

Takže to byl počátek  
Schrödingerova institutu?

Ano. Jiří Čunát, tehdejší ředitel 
gymnázia ve Varnsdorfu, vytvořil 
model Schrödingerova institutu 
podle Akademie příslibu, která 
u nich na škole fungovala. Ze za-
čátku to byl velký boom. Všichni 
byli nadšení, všichni chtěli pomá-
hat, dělat něco pro druhé, zlep-
šovat svět. Lidé měli najednou 
možnost dostat i nějaké peníze za 
svoji činnost, na pastelky, na lepi-
dlo na letadýlka a podobně. Počá-
teční euforie byla veliká. Ovšem 
v tak velkém chaosu mohou vzni-
kat chyby a bylo zapotřebí vytvo-
řit řád. Proto jsme se již na konci 
roku 2013 začali soustředit na 
to, abychom dali našemu konání 
jasná pravidla a řád. Roztřídili 
jsme naše aktivity na akademie, 
a to na volejbalovou, fotbalovou, 
hudební, cyklistickou, basket-
balovou a nezávislou, ve které 
se sdružují činnosti výtvarné, 
výuka náboženství a podobně. 
Začínali jsme v Jiříkově, kde 
bylo původně ředitelství, ale pak 
jsme expandovali do Mikulášo-
vic, Velkého Šenova, Rumburku 
a Dolní Poustevny. Zároveň jsme 
rozjeli projekty, které vnímáme 
jako důležitý aspekt pro změ-
nu v tomto regionu. Současné 
školství, tak jak je nastaveno, se 
nám zdá nedostatečné. Jako by se 
nedokázalo přizpůsobit těm, kdo 
jsou na začátku a na konci Gau-
ssovy křivky, to znamená dětem 
podprůměrným a dětem 
nadaným. 
Dnes snad již nikdo 
nepochybuje o tom, že 
i romské děti jsou chyt-
ré a nadané, přesto ve 
škole nestačí tempu. 
My jsme při nepokojích 
měli možnost vidět život 
jejich komunity zevnitř. 
Problém není v tom, že 
by romští rodiče neměli 
o svoje děti zájem. Pro-
blém je v tom, že pro 
mnohé z nich není vzdě-
lání jejich dětí prioritou, 
nechápou jeho význam. 
Žijí přítomností, radu-
jí se, že dnes mají co 
jíst, nedokáží žít tím, co 
bylo, ani tím, co bude. 
K tomu vychovávají 
i své děti, posílají je do 
školy jen proto, že se 

to musí, aby neměli problém se 
zákonem. Mnohé romské děti 
nemají pro vzdělávání motivaci 
ani podporu. Celá jejich rodinná 
výchova je nemotivační. Naráží-
me na to, že ani šestileté děti neu-
mí barvy, neznají levou a pravou 
stranu a neví, jak dělají zvířát-
ka. Proto jsme rozjeli výchovný 
a vzdělávací projekt, kterému ří-
káme Koťátko, a zařadili do něj 
první čtyři romské děti.

Byli rodiče ochotni vám své 
malé děti svěřit?

Naše terénní pracovnice je Rom-
ka a nejchudší rodiny znala, takže 
jí tito rodiče důvěřovali. Romská 
komunita má k nám bílým nedů-
věru, my jim nemůžeme nic dávat 
příkazem. Začínali jsme s těmito 
dětmi formou ne výuky, ale ro-
dičovské výchovy, her tři hodiny 
denně. Brzy jsme viděli pokroky, 
děti po roce práce dohonily své 
vrstevníky z podnětných rodin. 
Dnes máme přes čtyřicet dětí 
v několika střediscích. Samo-
zřejmě jsme do projektu Koťátko 
zapojili i děti z majority, ale i děti 
Asiatů, které by se ve svých rodi-
nách jen těžko učily česky.

Jak si vedou dál, sledujete je?
Zatím nám do školy nechodí, ale 
přemýšlíme, jak v nich nezničit 
chuť k poznávání. Stále narážíme 
u majoritní společnosti na odpor 
k romským dětem, a to bohu-
žel i ze strany učitelů. Chápu, 

Paní ředitelko, jak dlouho  
pracujete ve Schrödingerově  
institutu?

V institutu působím od roku 2013, 
předtím jsem dvacet let pracovala 
jako novinářka a původní profesí 
jsem zdravotní sestra. Pocházím 
z Prahy.

Jak se stalo, že jste se dostala 
z Prahy do Rumburku  
a k docela jiné práci?

To jsem nikdy neplánovala, na-
opak, byla jsem se svou prací 
ve zdravotnictví spokojena, ale 
zamilovala jsem se do svého 
manžela. Ten měl tady ve Velkém 
Šenově maminku, takže jsme 
sem začali jezdit na víkendy. Já 
říkám, že Šluknovský výběžek 
je magický kraj. Kdo zde chvíli 
pobývá, nedokáže už odejít. My 
jsme se sem vraceli čím dál častě-
ji a návraty do Prahy pro nás byly 
stále obtížnější. Když se nám po-
tom narodila dcera, rozhodli jsme 
se, že tu budeme žít po dobu mé 
mateřské dovolené, a nakonec 
jsme zůstali natrvalo.

Pracujete pro druhé, pomáháte 
lidem. Můžete nám říci, zda vás 
někdo nebo něco v mládí v tom-
to směru ovlivnilo?

Pocházím z neuspokojivých ro-
dinných poměrů, z takových, 
ze kterých pochází většina našich 
dětí, kde otec nefunguje a matka 
jen s vypětím všech sil. I moje 
cesta byla hledáním. V dětství 
mě ovlivnilo mnoho lidí a já si 

dnes uvědomuji, že každé dítě, 
které si prochází podobným ro-
dinným trápením, nutně potřebu-
je pobídku od někoho, kdo mu dá 
najevo, že i ono je obdivuhodné, 

že i jeho má někdo rád, že je při-
jímáno, protože to je to, co mu 
doma chybí. Na tom stojí všech-
na má práce. Vím, že se stačí cho-
vat láskyplně k lidem, s nimiž 
se setkáváte, a potom, aniž si to 
uvědomujete, můžete někomu 
zásadně pomoci a třeba i změnit 
směr jeho života.

Vzpomenete někoho  
konkrétního?

Velmi důležitou osobou pro mne 
byl kněz, jehož jméno už dnes 
neznám. Byl to farář z Prahy 
z kostela Panny Marie Sněžné 
na Jungmannově náměstí, které-
ho jsem navštívila, když jsem se 
chtěla nechat pokřtít. On mi teh-
dy půjčil knihu psanou na psacím 
stroji, byl to samizdat, ale musela 
jsem slíbit, že nikomu neřeknu, 
od koho ji mám, protože to bylo 
ještě za totality a oba dva jsme 
z toho mohli mít nepříjemnosti. 
Byla to kniha Raymonda Moo-
dyho Život po životě a já jsem ji 
četla v době, kdy jsem začínala 
svoji profesionální dráhu jako 
zdravotní sestra. Sloužila jsem 
tehdy svoji první noční službu 
a právě tehdy mi zemřela má 
první pacientka. Pod vlivem té 
knihy jsem změnila svůj přístup 
k lidem, k životu, ke smrti, a to je 
právě to tajuplné působení. S tím-
to knězem jsem se sešla jednou 
v životě, on si na mne dozajista 
nepamatuje a ani já si dnes nepa-
matuji, jak se jmenoval, a přitom 
mě ovlivnil na celý život.

Jak dlouho jste pracovala  
jako zdravotní sestra?

Deset let. Pracovala jsem ve Vše-
obecné fakultní nemocnici na 
Karlově náměstí v Praze a tato 
práce mě naplňovala. Ale po de-

seti letech jsem cítila, že musím 
udělat zásadní změnu. Poté jsem 
pracovala jako novinářka, což mi 
umožnilo vidět svět jinak, více 
chápat, jak věci, lidi a vztahy 
mezi sebou fungují. Cítila jsem 
ale, že mým posláním je služba 
lidem. A jsem ráda, že teď mohu 
pracovat pro všechny.

Kdy jste začala pracovat  
jako novinářka?

Novinařinou jsem se zabývala 
už v Praze, ale pokračovala jsem 
i ve Velkém Šenově, kde jsme by-
dleli. Když šla naše dcera do ško-
ly, dostala jsem nabídku pracovat 
pro Rumburské noviny. A pro-
tože jsem byla zvyklá na Prahu 
a hodně podnětů, začala jsem 
postupně psát o celém regionu, 
o celém výběžku. Tato práce mi 
pomohla poznat všechna specifi-
ka této oblasti.

Zažila jste tu nepokoje  
v roce 2011?

Když zde v roce 2011 vypuk-
ly nepokoje, byla jsem radnicí 
v Rumburku požádána, abych dě-
lala tiskovou mluvčí, takže jsem 
tu zjitřenou dobu vnímala z mno-
ha úhlů: jako občan, jako novi-
nář a jako tiskový mluvčí, kte-
rý má přístup i do zákulisí dění. 
Tehdy jsem na rozdíl od svých 
kolegů novinářů vnímala, že se 
nejedná o nepokoje zapříčiněné 
rasismem, nebyly to ani sociál-
ní nepokoje, boj chudých proti 
bohatým nebo obráceně. Byla to 
vzedmutá vlna emocí lidí, kte-
ří byli dlouhodobě poškozová-
ni drobnou kriminalitou, a lidí 
dosud téměř poklidně žijících 
na okraji společnosti, kteří byli 
z této kriminality obviňováni. 
Život všech těchto starousedlí-

I z nepatrné pomoci bližnímu může vzejít mnoho dobra
Zdravotní sestra, novi-
nářka, tisková mluvčí, 
nyní ředitelka Schrödin-
gerova institutu  
Bc. Gabriela Doušová 
o sobě říká, že jejím 
posláním je služba li-
dem. Zakotvila ve Šluk-
novském výběžku, kde 
se s týmem spolupra-
covníků snaží měnit svět 
k lepšímu.

Běžecký den

Cyklistická akademie

Projekt Koťátko
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že učitelé pracují pod tlakem, 
že mají špatné zkušenosti, proto 
jsme navázali projektem Kočičí 
akademie, která dnes funguje na 
jedenácti místech Šluknovského 
výběžku. Děti mohou hned po 
vyučování přijít k nám a udělat 
si tu úkoly. Není to doučování, 
děti zde mají prostor a podporu 
pro domácí přípravu. Je to dohled 
nad tím, aby dítě úkol udělalo, 
aby mělo připravené učebnice 
a penál do školy, zkoušíme děti 
ze slovíček, ze čtení, motivujeme 
je. Vytváříme pro ně prostředí, ve 
kterém se věnují domácí přípra-
vě, a zajímáme se i o jejich školní 
výsledky.

Chodí hodně dětí rovnou ze ško-
ly do akademie, kde se věnují 
domácím úkolům?

Pořád se mluví o tom, že za vý-
chovu dětí jsou zodpovědní ro-
diče, my ale nemůžeme čekat, že 
rodiče alkoholici, drogově závislí 
nebo starostmi zničená máma 
či táta budu stoprocentně tuto 
povinnost plnit. Pokud chceme 
zlepšit společnost, musíme začít 
od dětí. V tom je smysl našeho 
institutu. Snáze se zlepšuje pěti-
letý člověk než ten padesátiletý.

Máte nápady,  
jak tyto děti motivovat?

Nejdříve jsme pro ně připravili 
systém malých odměn. Dáváme 
jim za dobré známky takové umě-
lohmotné penízky, kočičáky, ale 
stalo se nám, že jsme na to celý 
týden zapomněli, a když jsme 
to chtěli napravit a omlouvali se 
jim, tak nás děti začaly uklidňo-
vat, že jim to nevadí, že odměny 

nepotřebují, protože jim stačí, 
že my máme radost z toho, jak 
se učí a jaké mají známky. Byli 
jsme úplně dojatí tím, že samy 
pochopily, že mohou být šťastné, 
když dokáží učinit šťastnými dru-
hé. Takže teď máme kočičáky jen 
pro nově příchozí, a ty děti, které 
jsou u nás déle, dostávají za od-
měnu části puzzle, ze kterých si 
postupně skládají mapu, kde je na 
určitých úsecích čeká něco pří-
jemného, nějaká odměna, třeba 
zmrzlina, nový penál nebo psací 
pero a podobně. Důležité je ale 
zdůraznit, že nepodnětné rodiny 
nemusí být jen ty nejchudší. Cho-
dí k nám i děti podnikatelů a vel-
mi zaměstnaných rodičů, kteří 
nemají na své děti čas a podporu 
svých dětí odsouvají stranou.
Snažíme se rozvíjet i děti talen-
tované, spolupracujeme s mno-
ha umělci, tanečníky a podobně. 
Máme okolo sto sedmdesáti růz-
ných kroužků po celém výběžku. 
Uvědomujeme si, že ne všude si 
mohou děti dojet, proto máme 
aktivity už více než ve čtyřiceti 
místech, ať již jsou to naše stálá 
střediska, pronajaté klubovny, 
třídy, tělocvičny, dílny. Snažíme 
se přinést aktivity za dětmi, ne 

aby děti dojíž-
děly za nimi. 
Například ve-
doucí cyklis-
tické akademie 
n a l o ž í  n a š e 
kola, překáž-
ky, cyklistické 
helmy pro děti 
a vše potřebné 
do služebního 
au ta  a  vy je-
de do jiného 
města na sraz 
s dětmi.  Ně-
které mají svá 
kola, ale jsou 
zde i děti, kte-
r é  bu ď  ko l a 
nemaj í  nebo 
je mají v ne-
pojízdném sta-

vu. Proto jim půjčíme svoje, aby 
s námi mohly jet na vyjížďky 
a poznávat tak širší okolí svého 
bydliště. Mnoho nejen romských 
dětí se totiž z místa, kde bydlí, 
téměř nikam jinam nedostane.

Jak funguje komunikace mezi 
vámi a vaším zřizovatelem,  
litoměřickým biskupstvím?

Výborně. Jsem vděčná, že když 
něco potřebuji, vím, kde najdu 
podporu. V začátcích mi hodně 
pomohl Mgr. Jiří Jakoubek, ředitel 
varnsdorfského gymnázia. Vždy se 
také mohu obrátit i na otce biskupa 
a na generálního vikáře. Snažím se 
neobtěžovat, ale vznikne-li potře-
ba, mám kam jít.
Od našeho zřizovatele nemáme po-
cit dozoru, tlaku a omezování, což 
nás žene kupředu. Naše komunika-
ce je neformální, ale funguje vý-
borně. Náš zřizovatel je tolerantní 
i v otázce výuky náboženství, ve 
smyslu „dělejte to, jak nejlépe do-
kážete“. My se snažíme chovat se 
jako křesťané, ale nikoho nenutí-
me, aby se křesťanem stal, protože 
to je volba každého jedince. My 
ho k tomu můžeme přivést, ukázat, 
dávat příklad. Ale na tu cestu pak 
stejně musí nastoupit sám.

Můžete dnes říct,  
že jste ve své práci spokojená?

Ano, vždy jsem chtěla pomáhat 
lidem, takže jsem ve svém živlu. 
Jsem velmi ráda mezi lidmi a těší 
mě, že mohu dělat něco, co jim 
prospívá. Vnímám to tak, že ne-
záleží na tom, zda člověka vzdě-
láváte nebo ho doprovázíte na za-
hrádku nebo po něm v nemocnici 
vynášíte toaletní mísu. Všechno, 
co člověk dělá pro člověka, je 
důležité. Neznám nic lepšího.

Jak odpočíváte?
Velmi dlouho jsem neuměla od-
počívat, protože ráda pracuji. Ale 
učím se to a vracím se ke knihám, 
také ráda maluji, zahradničím, 
mám ráda turistiku. Potřebuji ne-
ustálý pohyb a u těchto činností 
se dokážu oprostit od přemýšlení 
o řešení problémů ve své práci.

Co vám dělá radost?
O prázdninách k nám přijela Čes-
ká školní inspekce a její hodno-
cení mi udělalo obrovskou ra-
dost. My jako institut fungujeme 
krátce a po prvních, řekněme, 
batolecích krůčcích, kdy se padá 
a rozbíjejí se kolena, byla tato 
pochvala pro celý náš kolektiv 
velkým impulsem a radostí. Už 
proto, že každý z nás dělá svou 
práci srdcem a naplno. Potvrze-
ní toho, že to děláme dobře, nás 
opravdu nadchlo.

Připravila Gabriela Doušová 
 a redakce Zdislavy

Foto: archiv, Schrödingerův institut

Sportovní oddíl juda

I z nepatrné pomoci bližnímu může vzejít mnoho dobra Představujeme

7

Kdy institut vznikl 
a jak přišel ke svému jménu
Schrödingerův institut vznikl jako 
reakce na rozsáhlé nepokoje, které 
postihly Šluknovsko v roce 2011. 
Z iniciativy tří přátel, podnikate-
lů Pavla Brabce a Mariána Matyse, 

a tehdejšího zástupce Biskupské-
ho gymnázia ve Varnsdorfu Jiřího 
Čuňáta, bylo na konci roku 2012 
založeno středisko volného času pro 
Šluknovský výběžek.

Nezisková organizace dostala zvlášt-
ní název, který je potřeba vysvětlit. 
Souvisí totiž se jménem rakouského 
nositele Nobelovy ceny, fyzika Erwi-
na Josefa Alexandera Schrödingera, 
autora myšlenkového experimentu 
nazvaného Schrödingerova kočka, 
kterým poukázal na nesrovnalost 
výkladu kvantové mechaniky při 
přechodu částic mezi subatomickým 
a makroskopickým světem. 

Vysvětloval to takto: Představme si 
kočku neprodyšně uzavřenou v ne-
průhledné krabici. V krabici je také 
umístěn přístroj obsahující radioak-
tivní nuklid a nádoba s jedovatým 
plynem. Pokus je navržen tak, že po 
jedné hodině je padesáti procentní 
pravděpodobnost, že se nuklid roz-
ložil, aktivoval rozbušku u kapsle s 
jedem, ta praskla a jed otrávil kočku. 
Kočka je mrtvá.

Existuje ale také padesátiprocentní 
pravděpodobnost, že k ničemu tako-

vému nedošlo, kočka se neotrávila a 
stále žije. Otázka tedy zní: Je kočka 
ještě živá nebo už mrtvá? To se nedo-
zvíme, dokud krabici neotevřeme a 
nepřesvědčíme se sami. 

A stejné je to i se Schrödingerovým 
institutem. Při výběru názvu chtě-

l i  zakladatelé 
zdůraznit, jakou 
výzvou tato or-
ganizace je. 

P o l o ž m e  s i 
otázku: Může-
me sami změnit 
svět k lepšímu? 
Můžeme vytvo-
řit vlastním pří-
kladem fungují-
cí harmonickou, 
lidskou, slušnou 
a morální spo-

lečnost? To se nikdy nedozvíme, 
dokud to nezkusíme.

Schrödingerův institut je tedy vý-
zva – pojďme do toho a zkusme to, 
ať víme, jestli to jde: jestli se může 
kamarádit Romka s bílou slečnou z 
gymnázia, jestli se můžeme naučit 
hrát na housle, jezdit na kole nebo 
mluvit německy, jestli může senior 
vyhrát v taneční soutěži, jestli se z 
propadlíka může stát premiant třídy 
a jestli kluk z vyloučené lokality 
může být přeborníkem v boxu nebo 
skvělým hráčem basketbalu.

A protože byl Schrödinger Žid a 
zažil na vlastní kůži, jaké to je být 
obětí rasové nenávisti a xenofobie, 
je institut připomínkou toho, že není 
možné hodnotit člověka jen podle 
rasy, barvy jeho kůže, náboženského 
či politického vyznání, ale že se jeho 
hodnocení musí opírat jen o jeho mo-
rální vlastnosti a schopnosti.

Kde nabízí své aktivity
Schrödingerův institut vznikl při 
Biskupském gymnáziu ve Varnsdor-
fu, ale jak se organizace rozrůstala 
a přibývalo nových členů, institut se 
oddělil a přestěhoval se. Obě školská 

zařízení ale mají mnoho společného 
a udržují přátelské vztahy. Dnes sídlí 
vedení institutu v Rumburku a tvoří 
je Bc. Gabriela Doušová jako ředi-
telka a Mgr. Jan Šišulák ve funkci 
zástupce ředitele. 

Protože ne všechny děti mohou za 
volnočasovými aktivitami dojíždět, 
pracuje Schrödingerův institut na 
mnoha místech Šluknovského vý-
běžku: ve Varnsdorfu, Krásné Lípě, 
Rumburku, Mikulášovicích, Vilémo-
vě, Velkém Šenově, Šluknově, Jiřetí-
ně pod Jedlovou, Dolním Podluží, 
Starých Křečanech a Jiříkově. 

Ke svým aktivitám si pronajímá tě-
locvičny, kluby, sportovní haly, hři-
ště, klubovny, fary a školní třídy od 
různých vlastníků. Do jeho aktivit je 
zapojeno na pět a půl tisíce dětí, kte-
ré navštěvují 180 zájmových krouž-
ků probíhajících v celkem čtyřiceti 
různých střediscích Šluknovského 
výběžku. Školní inspekce, která kon-
trolovala činnost institutu, zdůraz-
nila, že ačkoli se jedná o mladou 
organizaci, je v rámci volnočasových 
aktivit jednoznačně největší a nejlep-
ší organizací v České republice.

Schrödingerův institut

Schrödingerův institut ve Šluknovském výběžku je největší 
středisko volného času v republice. Vznikl před šesti lety 
při Biskupském gymnáziu Varnsdorf. Dnes má na pět tisíc 
členů ze všech vrstev obyvatelstva v regionu, které vzdělává, 
motivuje, kultivuje. Je tu pro všechny, bez rozdílu.

Šance pro všechny, bez rozdílu

Bc. Gabriela Doušová, ředitelka Schrödeingerova institutu 

•  Aktivit institutu se za rok 2016 zúčast-
nilo 4451 osob, z toho 437 dětí, 3 268 
žáků, 6 studentů a 740 ostatních osob.

•  Ke konci roku 2016 bylo evidováno 
155 pravidelných zájmových útvarů, 
zorganizováno 35 táborových činností, 
kterých se zúčastnilo celkem  
862 účastníků. 

•  Osvětových aktivit SI se zúčastnilo  
115 osob, individuálních aktivit 480 
osob a spontánních aktivit 1520 osob. 

•  Příležitostných aktivit v rámci zájmové-
ho vzdělávání, jako jsou výlety, exkurze, 
návštěvy divadel a koncertů a jejich 
pořádání bylo celkem 89 (z toho 53  
o sobotách a nedělích) a zúčastnilo  
se jich celkem 4458 účastníků.



8 9

Představujeme

Horní Police
Jak je organizován
Dvoučlenné vedení má pod sebou 
dvacetičlenný tým, skládající se z te-
rénní pracovnice, technických, orga-
nizačních a propagačních pracovní-
ků, vedoucích středisek a gestorů. Ti 
všichni zajišťují podmínky pro práci 
osmdesáti tutorů, což jsou pedago-
gičtí pracovníci, kteří se přímo vě-
nují dětem. Jejich pracovní týden je 
pestrý, každý den totiž působí jinde. 
Institut totiž zprostředkovává mož-
nost volnočasových aktivit opravdu 
všem, a proto pedagogové do-
jíždějí za dětmi a ne naopak. 

Aktivity jsou rozděleny do 
pěti akademií, z nichž čty-
ři jsou sportovní: fotbalová, 
basketbalová, cyklistická 
a volejbalová, a jedna hu-
dební. Šestá v sobě sdružuje 
ostatní důležité aktivity, jako 
jsou umělecké směry, výuka 
náboženství nebo třeba ryba-
ření či geocaching. 

Kdo je zřizovatelem
Schrödingerův institut je or-
ganizace zřizovaná Biskup-
stvím litoměřickým, která 
v rámci školského systému 
spadá do oblasti církevního 
školství. Má statut školské 
právnické osoby, a je proto 
financována z dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Finanční prostředky získává i z ji-
ných dotačních zdrojů a má také řadu 
příznivců a sponzorů, kteří ji materi-
álně podporují. 

Děti, které si vyberou aktivitu, o niž 
se zajímají, se mohou stát členy 
Schrödingerova institutu tím, že vy-
plní přihlášku a zaplatí na celý rok 
poplatek 200 Kč. I to je však pro 
mnoho rodičů neúnosné, a proto se 
členem stává každý, kdo vyplní při-

hlášku a pravidelně na zvolený kurs 
dochází. Platí jen ti, kteří si to mohou 
dovolit. I vyplňování přihlášky je 
pro mnohé rodiče obtížné. Gabriela 
Doušová má v kanceláři zarámo-
vanou přihlášku romských rodičů, 
kterou dítě doneslo na ruličce od 
toaletního papíru. Pokud jsou rodiče 
opravdu chudí, což potvrdí sociální 
odbor, mohou se tedy přesto jejich 
děti účastnit nejen kroužků, ale i pří-
městských táborů a ostatních aktivit.

Všichni zaměstnanci jsou vázáni tzv. 
Etickým kodexem, který je založen 
na křesťanských principech. Všichni 
se zde snaží žít svou víru tak, aby 
dávali dětem a mládeži správný pří-
klad.

Náboženství se vyučuje v rámci Ne-
závislé akademie a například ve Vel-
kém Šenově má katechetka Iveta Bo-
rovková šedesát žáků. Akademie na-
vštěvují děti z křesťanských i jiných 
rodin, ke všem se zde chovají jejich 
tutoři stejně. Snaží se jim ukazovat 

dobré mezilidské vztahy i radost, 
která může plynout jen z osobního 
prožívání víry. Spolupráci s biskup-
stvím si vedení institutu pochvaluje 
jako motivující a otevřenou.

Jaké jsou jeho aktivity
Volnočasové aktivity, to jsou pravi-
delné akce, jako jsou kroužky, spor-
tovní oddíly atd., ale i ty nepravi-
delné – výlety, exkurze, přednášky, 
výstavy, koncerty, tábory, příměstské 
tábory, soustředění, workshopy atd.

Zájemci se mohou věnovat cyklis-
tice, volejbalu, basketbalu, fotba-
lu, florbalu, rybaření, plavání, judu, 
nebo sportovním hrám. V nabídce 
jsou hudební kurzy, výtvarné díl-
ny, tanec a cvičení. Dále pak kurzy 
zaměřené na vzdělávání, tj. výuku 
cizích jazyků, používání výpočetní 
techniky apod., a patří sem i výuka 
náboženství. Z široké nabídky si tu 
vyberou i ti, kteří chtějí něco tvořit, 
vyrábět, učit se vařit, setkávat se, 
povídat si. Mladší i starší děti se tu 
setkávají také třeba v kroužku, kde 
se učí, jak poskytovat první pomoc. 

V Rumburku například déle než rok 
funguje tančírna Balahala, kde se 
ve zrekonstruovaném prostředí ta-
nečního a baletního sálu konají nej-
různější taneční aktivity. K dispozici 
je zde také kavárna.

Schrödingerův institut má také dlou-
hodobé projekty – Rok s kočkou, 
Kočičí akademii a Koťátko. 

Rok s kočkou, to jsou příměstské 
a pobytové tábory, které probíhají 
během všech prázdnin a volných 
dní, kdy děti nechodí do školy, ale 
jejich rodiče chodí do práce. Jsou to 
výlety do přírody pěšky, na kole, na 

lyžích, výlety, exkurze nebo sportov-
ní soutěže a klání. Děti jsou tak stále 
v pohybu a získávají kladný vztah ke 
sportu, k turistice, k přírodě, navíc 
poznávají svět kolem sebe. 

Kočičí akademie umožňuje dětem 
připravit se na vyučování: napsat si 
úkoly, nechat se vyzkoušet ze slo-
víček či básničky, připravit si tašku 
do školy.

Koťátko je klub pro děti od dvou do 
pěti let, které jsou z velmi chudých 
poměrů anebo z nepodnětných či ne-
funkčních rodin. Děti, které zaostá-
vají za svými vrstevníky v sociálních 
návycích, ale i v běžných znalostech, 
jako je rozpoznávání barev, levé či 
pravé strany, v rozsahu slovní záso-
by, v chápání abstraktních pojmů, 
významu slov a bohužel i vulgaris-
mů. Děti, které nevědí, co je to ko-
láč, postel, splachovací toaleta nebo 
teplá voda ve vodovodním kohoutku. 
Formou hry objevují svět, kde je 
čisto a pořádek, kde se lidé slušně 
zdraví, kde si podávají ruce, kde jedí 
u stolu, kde se jídlo vaří na vařiči, a 
ne na ohni v sudu uprostřed dvora. 
Hrají si na domácnost, na rodinu, na 
kamarády. Dostávají tak šanci stát při 
nástupu do školy na stejné startovní 
čáře jako jejich šťastnější vrstevníci. 

Nově se připravuje projekt Hravé 
rodičovství, který je určen pro nácti-
leté maminky, kterých v tomto regi-
onu není málo. Chce je učit, jak si se 
svým dítětem hrát a jak je přirozeně 
rozvíjet, aby prospívalo.

Jak můžeme pomoci
Schrödingerův institut se zapojil do 
originálního projektu Dobromat. Ten 
umožňuje lidem vedle nakupování 
na internetu finančně podporovat 
neziskové organizace, aniž by je to 
stálo jediný haléř navíc. Jako zpro-
středkovatel takových nákupů totiž 
získá provizi, kterou vybraným or-
ganizacím věnuje. Bližší informace 
najdete na http://dobromat.cz

Na sekretariátu Schrödingerova in-
stitutu (Palackého 205, Rumburk) si 
zase můžete koupit vaky, batoh na 
výlet, kšiltovku proti sluníčku, tašku 
k vodě nebo lahev a box na svačinu s 
označením Schrödingerova institutu 
(většinou ceny při turnajích a růz-
ných soutěžích).

Závěrem
Schrödingerův institut je organizací, 
která šest let výrazně ovlivňuje život 
ve Šluknovském výběžku. Mezi za-
městnanci je mnoho Romů, ať mezi 

technickými pracovníky či pracov-
níky v terénu nebo na postu učite-
lek. Ředitelka Gabriela Doušová 
zdůrazňuje, že s nimi nejsou žádné 
komplikace. Smysl institutu, v jehož 
čele stojí, vidí ve vzdělávání pomocí 
volnočasových aktivit, které mohou 
otvírat nové ob-
zory i těm dě-
tem, které by ve 
svých rodinách 
takovéto inspi-
rující a k všeo-
becnému dobru 
směřující pro-
středí nenašly.

Muzikál,  kde 
zpívají jen děti

V rámci loň-
ských Loretán-
ských slavností 
v  R u m bu r k u 
jsme navštívili 
premiéru mu-
z ikálu ,  k terý 
děti z hudeb-
n í  a k a d e m i e 
Schrödingerova 
institutu připravovaly déle než půl 
roku. Autor díla René Habich děti při 
vystoupení doprovázel na kytaru. Na 
bicí i na klávesy hráli žáci hudební 
akademie. Pohádkový příběh o pyšné 
princezně, špatných rádcích a zami-
lovaném šaškovi byl v podání dětí 
opravdovým zážitkem. Jednotlivé 
písně byly propojeny mluveným slo-
vem. Děti zpívaly výborně a s chu-

tí. Představení se konalo v zaplně-
ném kostele sv. Vavřince v Rumburku 
a mělo u posluchačů velký úspěch. 

Projekt podpořil částkou 35 000 Kč 
Ústecký kraj v dotačním titulu Volný 
čas 2016. 

Pro letošní rok bylo naplánováno 
jak natočení demo verze se sklad-
bami muzikálu, tak další vystoupe-
ní: ve Velkém Šenově, Novém Boru, 
Chřibské, Krásné Lípě…

Připravila Gabriela Doušová 
 a redakce Zdislavy

www.sinstitut.cz
Foto: archiv, Schrödingerův institut

Dětský muzikál

Tančírna Balahala

Hudební akademie

Cvičení maminek s dětmi

Představujeme
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Poselství fatimského zjevení Pan-
ny Marie, které vyzývá k modlitbě, 

pokání a obrácení srdce, je stále 
aktuální. 

V roce 1917, od 13. května do 13. října, se na venkově 
blízko portugalské vesnice Fatima šestkrát zjevila Panna 
Maria třem dětem, Lucii, Franciscovi a Jacintě. Ukázala 
se s růžencem v ruce a sama sebe označila za Královnu 

růžence. Panna Maria sestoupila z nebe, aby mluvila 
s třemi dětmi, a předala tak na počátku tragického 

století naléhavé poselství celému lidstvu.
Fatimská zjevení patří mezi ta nejvíce prorocká, 
neboť předpověděla pohromy, jež hrozily lidstvu. 
Mariánská zjevení jsou vždy projevem mateřské 
péče Panny Marie vůči nám; jsou znamením její 
blízkosti našim problémům, našim starostem 
a našim těžkostem; jsou voláním, abychom se 
vydali na cestu dobra; a jsou výrazem touhy 
Matky Boží pomáhat nám, ženám a mužům, 
kteří zde dole bojujeme proti silám zla, v pře-
konávání nebezpečí, jež ohrožují víru a křes-
ťanský život.
Církev pokládá zjevení a vidění za soukro-
mou záležitost, protože nepřidávají nic 
k tomu podstatnému a tomu, co již zná-
me díky veřejnému zjevení obsaženému 
v Písmu svatém a Tradici. Z tohoto důvodu 
církev nikdy nespojovala nerozlučně víru 
s těmito úkazy, avšak jen oficiálně povolo-
vala úctu a v některých případech – jako 
je tento fatimský – k úctě povzbuzovala 
a podporovala ji významnými gesty, mezi 
něž patří i pouť čtyř papežů na portugal-
ské místo.
Mariánská zjevení jsou důležitá, neboť 
pomáhají lépe objevit Boží vůli s námi 
a pomáhají v lásce k Bohu a k důsledné-
mu křesťanskému životu a zachovávání 
Desatera i přes různé nesnáze života. 
Poselství, které přichází z Fatimy, má 
tedy velký duchovní význam. Souvisí 

s historickým kontextem naší doby 
a lze je shrnout do tří slov: modlit-
ba, pokání a obrácení srdce. Jedná 
se totiž o výzvu k modlitbě, jež je 
cestou k záchraně duší; volání ke 
změně životního stylu; povolání 

napravit hříchy pokáním; pozvání 
k vlastnímu posvěcování a k modlitbě za 

obrácení těch, kdo jdou po cestě hříchu a zla. 
Panna Maria také označila úctu k svému Neposk-

vrněnému srdci za cestu, která vede ke Kristu, a za 
útočiště v nesnázích.
Obsah těchto výzev Panny Marie má hluboké ko-
řeny v evangeliu. Proto je možné říci, že Fatima je 

školou víry a věrnosti evangeliu, v níž je Maria učitel-

kou. Její poselství je charakteristické tím, že je zasazeno 
do obav a tragických událostí minulého století postiženého 
dvěma světovými válkami, jež si vyžádaly nesčetné oběti 
a ničení, a dvěma diktaturami: nacismem, k němuž se 
připojil fašismus, a sovětským komunismem, který trval 
dobrých sedmdesát let. Ideologické systémy byly příčinou 
nesmírného utrpení pro miliony a miliony lidí, protože 
pošlapávaly lidská práva, pronásledovaly křesťany a chtěly 
vymýtit Boha z lidských srdcí. Boj proti Bohu byl skutečně 
velký.
Panna Maria též ve Fatimě poukázala na dvě světové války; 
přizpůsobila se při tom rozumovým schopnostem tří pasáč-
ků a používala obrazy, jimž rozuměli. Poukázala na jednu 
válku, jež končila, a druhou, ještě strašlivější, která měla 
vypuknout o něco později. Kromě toho v jednom půso-
bivém vidění, jehož obsah byl zveřejněn až v roce 2000, 
dala pasáčkům nahlédnout do nezměrných škod, které na-
páchal na lidstvu sovětský režim skrze propagaci ateismu 
a pronásledování křesťanské víry a který šířil své omyly ve 
světě. Kvůli němu muselo mnoho křesťanů za svou věrnost 
víře zaplatit obětí života.
Nyní, poté co byla na přání Jana Pavla II. zveřejněna i třetí 
část takzvaného Fatimského tajemství, víme, že ve výše 
uvedeném vidění byl předpovězen také boj proti Bohu 
a proti církvi, který dospěl až k pokusu zabít papeže. 
Dne 13. května 1981 – 13. května! – se odehrál atentát 
na papeže. Jak však prohlásil sám Jan Pavel II., ruka Panny 
Marie vedla kulku tak, aby papež přežil. Tato kulka je nyní 
zasazena do korunky umístěné na hlavě Panny Marie ve 
Fatimě. Papež následně věrně vyplnil výzvu Panny Marie 
a ve spojení s biskupy celého světa zasvětil 25. břez-
na 1984 svět – a zvlášť Rusko – Neposkvrněnému srdci 
Panny Marie.  A co se týká takzvaného tajemství, je snad již 
zbytečné zdůrazňovat, že bylo zveřejněno všechno.
Skutečnosti, o nichž hovoří Fatimské tajemství, se týkají 
již uplynulých událostí. Jeho poselství je však plně platné 
i pro ženy a muže naší doby. Je velmi aktuální a důležité 
v době, kterou prožíváme. Jeho výzvy se obracejí i k nám, 
neboť znovu předkládají církvi a celému světu věčné hod-
noty evangelia. Poselství Fatimy směřuje do srdce evange-
lia, ukazuje nám cestu, která vede k nebi, a chce ve světě 
umožnit růst úcty k Panně Marii, jež nás vede ke Kristu, 
našemu božskému Spasiteli, a podpírat nás a povzbuzovat 
v konání Boží vůle.
Velké je světlo, jež pochází z Fatimy. Připomínat si ona 
zjevení pomáhá k lepšímu pochopení prozřetelnostní Boží 
přítomnosti v lidských osudech. Vyzývá nás také, abychom 
se dívali do budoucnosti s nadějí, navzdory zkouškám 
a tragédiím naší doby, v důvěře, že zlo nebude mít posled-
ní slovo. Panna Maria totiž ujistila pasáčky: „Na konci mé 
Neposkvrnění srdce zvítězí.“ Z Fatimy k nám tedy přichází 
poselství naděje, spásy a míru, s výzvou postavit Boha 
do středu našeho života.

Kardinál Giovanni Battista Re  
L‘Osservatore Romano  

květen 2017

www.cirkev.cz

Charita

za památnými varhanamikostelů litoměřické diecéze
varhanyS Radkem Rejškem

Církevní stavby v diecézi

Uprostřed obce Holany na Česko-
lipsku, na svérázné vyvýšenině, byl 
v 2. polovině 18. století postaven 
nádherný barokní kostel sv. Máří 
Magdalény, jehož návštěva je potěše-
ním pro všechny obdivovatele vrchol-
ně barokního sakrálního umění. Už 

jen samotná koncepce stavby svědčí 
o tom, že architekt se nechal inspi-
rovat odkazem stavitelů Luragových, 
od nichž některé charakteristické 
architektonické a výtvarné prvky pře-
vzal bez větších změn. Vstoupíme – 
li dovnitř, musíme chvíli spočinout 
v obdivu nad překrásnou výmalbou, 
jejímž autorem není nikdo menší než 
Josef Kramolín. Další překvapení 
pak čeká všechny obdivovatele pa-
mátných varhan. Hudební kruchtě 
vévodí rozložitá barokní varhanní 
skříň, která vypadá, jako by byla 
právě sem od samého počátku urče-
na. Ale není tomu tak. Jde o druhot-
ný transfer z pražského kostela sv. 
Bartoloměje na Novém Městě (ano, 
jde o tu neblaze proslulou Bartolo-
mějskou ulici, kde za starých časů 

sídlila StB) a v současné době je ten-
to vzácný nástroj velmi sešlý a jeho 
stav nelze označit jinak než jako 
„při spodní hranici použitelnosti“. 
I na tyto varhany pomýšlíme v rámci 
diecézního projektu záchrany památ-
ných varhan, protože jsou s velikou 

pravděpodobností jedním 
z mála dosud existujících 
nástrojů pražského var-
hanáře německého půvo-
du Johanna Ferdinanda 
Schwabela.

Dovol i l  j sem s i  t ím-
to poněkud zneužít vy-
moženost, kterou nabí-
zí současná technika při 
tvorbě textů a přiznám se 
k využití funkce „ctrl+x“ 
textového editoru. Těžko 
totiž můj dnešní příspě-
vek o varhanách holan-
ského kostela začít jinak 
než citací začátku článku 
o zvonech téhož koste-
la, který před časem ve 
Zdislavě vyšel (proto ta 
kurzíva). Pohlédneme-
-li na kůr, tak skutečně 
musíme mít pocit, že tyto 
varhany jsou s přesností 
centimetrů koncipovány 
do oblouku vzniklého 
sklenutím prostoru pod 
věží mezi masivními nos-
nými pilíři stavby. Těžko 
chápat, jak tehdy mohli 
při zamýšleném přesunu 
těchto varhan s takovou 

přesností vystihnout vhodnost no-
vého umístění v prostoru, který má 
ve srovnání s pražským kostelem 
sv. Bartoloměje na Novém Městě 
velmi odlišné parametry. Přesun 
těchto vzácných varhan provedl ve 
2. polovině 19. století významný 
severočeský varhanář Josef Prediger 
z Albrechtic, který vycházeje z poža-
davků na tehdejší liturgickou hudbu 

pochopitelně pozměnil dispozici ná-
stroje. Učinil tak ale dosti ohleduplně 
a tak, že návrat do původního stavu 
by dnes nemusel být větším problé-
mem. Mnohem větším problémem 
je v současnosti perspektiva kostela 
v Holanech jako takového, a tím sa-
mozřejmě i varhan. Nástroj je velmi 
citelně napaden červotočem a patří 
mezi aktuálně nejvíce ohrožené. Na-
ději na jeho záchranu snižuje mimo 
jiné právě reálná současná i budoucí 
perspektiva využitelnosti kostela. 
Snad by se dalo uvažovat o dalším 
přemístění, ale otázkou je, kam vlast-
ně. Navíc je třeba zdůraznit, že nápad 
umístit varhany z pražského kostela 
sv. Bartoloměje právě sem, do Ho-
lan, je svým způsobem geniální a ve 
srovnání s nepřeberným množstvím 
ostatních transferů jiných varhan 
nemá obdoby, co se týče výtvarné-
ho, ale i akustického vkusu. Josef 
Prediger se právě zde projevil jako 
geniální varhanář nejen, co se týče 
stavby nových vlastních nástrojů, ale 
i co se týče přesunů a úprav nástrojů 
starších. Otázkou je, zda a jak dlouho 
je možno čekat na „zázrak“ v podo-
bě nečekaného masivního přísunu 
potřebných financí – ovšem nikoliv 
pouze na varhany, ale celý kostel (!), 
protože nemá smysl investovat pou-
ze do varhan, když akutní napadení 
červotočem je nutno řešit celkově 
v rámci celého mobiliáře. Další „zá-
zrak“ by se musel uskutečnit v po-
době masivního oživení hudebního 
života farnosti s výrazným podílem 
využití varhan tak, aby investice byla 
smysluplná. Je to velmi smutné kon-
statování, ale takto zatím „méně na-
dějných“ případů máme v diecézi 
příliš mnoho na to, abychom situaci 
mohli prohlásit za zvládnutelnou. 
Ale – jak se říká – naděje umírá po-
slední…

Radek Rejšek, 
diecézní organolog a kampanolog

Varhany farního kostela sv. M
áří M

agdalény v Holanech u České Lípy

JubileumJubileum Fatimy

Socha Panny Marie přímo z místa zjevení ve Fatimě bude v Litoměřicích v pátek 22. září 2017

Foto: Karel Pech
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ÚVOD
„Potom jsem měl vidění: Hle, dveře 
do nebe otevřené, a ten hlas, který před-
tím ke mně mluvil a který zněl jako polni-
ce, nyní řekl: ‚Pojď sem, a ukážu ti, co se 
má stát potom‘“ (Zj 4,1). 

Jsou dvě velká, dosud stále nevyčerpa-
telná témata, kterými se už od nepaměti 
lidstvo zabývá. Jsou jimi zrod člově-
ka (tělo i duše) a jeho biologická smrt 
a nový začátek. To druhé bych rád na 
tomto místě rozvinul, a tak více pood-
halil tajemství smrti a následně nový, 
očekávaný život. Protože jsme v lecčems 
omezení tvorové a k tomu tolikrát křehcí, 
jsme doslova závislí na svém Původci. To 
je i důvod, proč jsem tuto studii zaměřil 
na vztah k Bohočlověku, Ježíši Kristu. 
Pouze v něm můžeme nalézt své trvalé 
uspokojení a odhalení šťastné budouc-
nosti. Musíme si být ovšem vědomi toho, 
že svou omezenou inteligenční kapaci-
tou stěží plně pochopíme, jaké věci nás 
čekají na druhém břehu života (srov. 
1 Kor 2,9). Možná je to i dobře, protože 
tyto nadpozemské hodnoty jsou jistým 
způsobem zahaleny rouškou tajemství 
víry! Je tedy na každém z nás, zda vyna-
loží patřičné úsilí k prožívání duchovního 
života naplněného láskou, již můžeme 
stále čerpat z bezedné studnice Božího 
milosrdenství (srov. Lk 23,43).

TVOU SMRT ZVĚSTUJEME
„Vždyť i Kristus dal svůj život jednou 
provždy za hříchy, spravedlivý za ne-
spravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl 
usmrcen v těle, ale obživen Duchem“ 
(1 Pt 3,18).

Zcela jistě k biologickému procesu žití 
člověka patří jak jeho narození, tak i jeho 
smrt. Mezi těmito hraničními body pro-
bíhá v široké a rozmanité barevnosti 
život každého z nás. Život, jenž je pozo-
ruhodným darem samotného Stvořitele. 
Pokud člověk cíleně hledá pravdu o sobě 
samém, nemůže zcela jistě „nepotkat“ 
právě toho, od něhož vzešel. Dokazuje 
to už jenom samotný fakt, že nejživější 
odezvu zcela konkrétního Boha nosí kaž-
dý z nás ve svém nitru (duši). Proto tolik 
záleží na tom, abychom nám vymezený 
čas (neurčuje ho člověk) naplnili plno-
hodnotným životem, jenž má být beze-
sporu nejlepší přípravou pro život věčný 
(srov. Řím 6,4). Nemám samozřejmě na 
mysli existenci člověka v materiálním 
nebo mocenském blahobytu, což jsou 
cíle stejně pomíjivé, dočasné. Jsou však 
hodnoty nadpozemské, jež dokážou na-
příklad mnohem lépe vytvářet ve svém 
utrpení (posvěcení) lidé nemocní a opuš-
tění na rozdíl od nás dočasně „úspěš-
ných“. Obraťme pozornost k sestře smrti, 
jak ji důvěrně nazýval svatý František 
z Assisi. Smrt byla pro něho jen bez-
pečným přechodem z pozemského „sl-
zavého údolí“ do nebeského Jeruzaléma 
plného radosti. Nemusíme se tedy smrti 
bát, protože neumíráme osamoceni, ale 
ve spojení s naším drahým Spasitelem 
(srov. Zj 1,18). Také on prošel touto 

„bránou neznáma“, aby nás na druhém 
břehu očekával a naši naději proměnil 
ve skutečnost plnohodnotné existence. 
Jeho smrt tedy byla vpravdě svatá (oběť 
Nejsvětější) a byla korunována jeho slav-
ným vzkříšením. Nevím, jestli jste někdy 
hlouběji přemýšleli o okamžiku Kristovy 
smrti; tato událost je totiž v celé jeho spa-
sitelské nauce zcela klíčová. Nemyslím 
teď na to, co se dělo na kříži, jak nám to 
podrobně popisují evangelní zprávy, ale 
následně po tom, co Boží Beránek vyde-
chl naposledy (srov. Mt 27,50; Mk 15,37; 
Lk 23,46; Jan 19,30). Na tento moment 
„zázraku“ Vykupitelovy smrti bezesporu 
čekalo celé lidské pokolení, zvlášť ti, 
k nimž po své smrti sestoupil. Poznává-
me mezi nimi množství spravedlivých, 
v jejichž čele stojí naši prarodiče, jejich 
zabitý syn Ábel, patriarchové, zástup 
proroků, mučedníků, vyznavačů, ale zce-
la určitě i betlémské děti zabité před tři-
ceti třemi léty kvůli narození Krista. Ne-
smíme také zapomenout na Jana Křtitele, 
pěstouna Josefa, ale i starce Simeona 
s prorokyní Annou. Ti všichni toužebně 
očekávají milost spásonosné záchrany 
a nyní se budou moci slavnostně zařadit 
do seznamu svatých.

Ve vyznání víry (viz Apoštolské vyznání 
víry: Hippolyt Římský, r. 215) je psáno 
a našimi ústy tolikrát vyznáváno v pátém 
článku: „Sestoupil do pekel, třetího dne 
vstal z mrtvých.“ Jak si to máme věro-
hodně a tím pádem správně vysvětlit? 
Jistěže Pán Ježíš po svém utrpení a bo-
lestné smrti na kříži se v pekle nepřivítal 
s Luciferem a ostatními padlými anděly 
(srov. Jud 1,6; 2 Pt 2,4; Zj 12,7–9), ale 
tuto radostnou událost lidského vykoupe-
ní zvěstoval právě již zmíněným duším. 
Musíme ale říct, že se prozatím jedná 
o radostnou zprávu. Nebeská Hospodi-
nova náruč je prozatím „prázdná“ všech 
lidských synů a dcer. Dějiny spásy se 
naplní v okamžiku, kdy Kristus jako 
záruka nového života vstane slavně třetí 
den z mrtvých, jak stojí v již zmíněném 
dogmatu křesťanského vyznání víry.

TVÉ VZKŘÍŠENÍ VYZNÁVÁME
„Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako 
první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,20).

Pozvolna navážeme na konec první kapi-
toly, kde před námi stojí vzkříšený Kris-
tus. Nemohlo být ani učiněno jinak, vždyť 
on je ze své podstaty sám Život (srov. 
Jan 14,6) a bez něho by nic nepovstalo, 
co jest (srov. Jan 1,3). Proto i sám, bez 
jakéhokoliv zapříčinění zásahu z hrobu 
(viz fenomén úžasu třídenního „tichého 
mlčení“ Otcova respektu lásky k Synově 
výkupné oběti) dosvědčuje zásadní prin-
cip svého svrchovaného božství. Nikdy 
my pozemšťané plně nepochopíme, proč 
Bůh neušetřil vlastního Syna, ale dal ho 
coby výkupné za ty, které vytvořil (srov. 
Jan 3,16). Důvodem je zcela určitě i naše 
nedostatečná láska (absence Božího exi-
stenciálního řádu), ta se s jistotou dovrší 
až na věčnosti, v přístavu věčné, neměn-
né Lásky. Prozatím jsme zde na zemi 

a prostřednictvím našich niter, jež jsou 
z Boží milosti naplněné vírou a nadějí 
(srov. Řím 1,17; Žid 10,23), hlásáme tuto 
radostnou zvěst spásy; Krista ukřižova-
ného, ale především zmrtvýchvstalého 
(srov. 1 Sol 4,14). V tom je smysl naší 
celoživotní existence, jediného a pravé-
ho cíle každého lidského života. Proto 
se Boží Syn stal člověkem, aby nám 
zpřístupnil cestu do nebeského králov-
ství (srov. Mt 11,28). Přemýšlel jsem, 
jak během svého života můžeme nejlé-
pe zvěstovat Kristovo vzkříšení. Je to 
především tím, že nebudeme ohrožovat 
lidský život; ten je zvlášť v naší evropské 
společnosti tolik v nebezpečí (otázka 
potratů, eutanazie, povolení (uzákoně-
ní) trestu smrti atd.). Buďme jeho neo-
chvějnými obhájci! Tolikrát a na různých 
místech můžeme projevit souhlas s ve-
lebením a oslavou života, jenž spočívá 
právě ve Spasitelově vítězství nad smrtí 
(srov. Jan 10,18). Další nezanedbatelnou 
možností je aktivní účast na nedělních 
křesťanských bohoslužbách. Proč zrovna 
v neděli? Protože právě v neděli (pro 
křesťany první den v týdnu) vstal Kris-
tus z mrtvých (srov. Mk 16,2), a my tak 
máme naději být účastni toho, co nás 
jednou čeká na věčnosti. Pro katolíky 
je toto nedělní, ale také všednodenní 
eucharistické setkání (srov. Žid 10,25) 
specifické v tom, že si nejenom připo-
mínají Mesiášovu smrt a jeho následné 
vzkříšení, ale také ji reálně zpřítomňují 
v oběti mše svaté. Děje se tak při kon-
sekračních slovech (srov. Mt 26,26–28; 
Mk 14,22–24; Lk 22,17–20), která jsou 
jádrem bohoslužby oběti a jež má moc 
věrohodně vyslovit pouze platně vysvě-
cený biskup (apoštolská posloupnost) 
a následně jeho spolupracovníci kněží. 
Po těch slovech následuje pokorné a pře-
svědčivé vyznání víry týkající se právě 
tajemství Kristova těla a jeho nejdražší 
krve: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříše-
ní vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, 
Pane Ježíši Kriste. I proto tak rádi na-
vštěvujeme mši svatou i mimo nedělní 
čas, protože citelně vnímáme Kristovo 
slavné vzkříšení a jeho příchod mezi nás 
hříšníky, kteří se touží očistit jeho svatou 
přítomností. Vyvrcholením našeho sna-
žení, ale především naplněním toho, co 
jsme po celý život s celou církví vyzná-
vali, bude jedinečné setkání se vzkříše-
ným Vykupitelem na druhém světě. Naše 
věčná, a tím pádem stále živá duše bude 
v okamžiku své spásy proniknuta života-
dárným Bohem a toto propojení potrvá 
již navěky. A v den posledního soudu 
nastane, jak pevně věříme, vzkříšení 
i našich mrtvých těl (srov. Řím 11,15). 
Ale o tom už více pojednává následující, 
třetí kapitola této eschatologické studie 
o posledních věcech.

NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME, 
PANE JEŽÍŠI KRISTE
„My však máme svou vlast v nebi, odkud 
také s touhou očekáváme spasitele Pána 
Ježíše Krista. On přemění naše ubohé 
tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho 

tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kte-
rou si může podřídit všecko“ (Fil 3,20).

Je dobré, když lidé mají své cíle a podle 
nich směřují nejen svá slova, ale přede-
vším skutky. Pro praktikující křesťany 
je jedním ze zásadních životních pilířů 
života právě motto, které nese název této 
třetí kapitoly: Na tvůj příchod čekáme, 
Pane Ježíši Kriste. Co si máme pod tím 
představit? Zcela určitě to neznamená, 
že máme pasivně čekat Krista někde 
na autobusovém nádraží, nebo dokonce 
v kostele. Víru ve skutečnost Kristova 
druhého příchodu na svět dokazujeme 
v naší každodenní křesťanské praxi. To 
znamená, že se máme ze všech svých sil 
snažit žít neustále podle zásad Desatera 
a Ježíšových slov urče-
ných učedníkům (srov. 
Jan 15,9–10). Pak se 
nemusíme vůbec stra-
chovat, že nás překva-
pí smrt; vždyť po ní se 
vpravdě setkáme s na-
ším milujícím Bohem. 
Tehdy, podle učení ka-
tolické víry, nastane tzv. 
osobní (soukromý) Boží 
soud, jenž podle způso-
bu celého našeho života 
rozhodne o naší věč-
nosti. To, co nám kdysi 
Pán Bůh daroval, si teď 
podle svého práva bere 
nazpět. Mám na mysli naše nesmrtelné 
duše, které svou podstatou žijí dle jiného 
životního principu než naše pomíjivé 
tělesné schránky. Tolikrát jsem uvažoval 
o tom, jak asi bude vypadat pro naši další 
existenci toto rozhodující setkání. Naše 
duše se konečně shledá se svých Tvůr-
cem a teprve tehdy ho pozná v celé jeho 
velikosti, protože naše dosavadní pozná-
ní bylo jen částečné (srov. 1 Kor 13,9). 
Pro někoho to bude „milé“ překvapení, 
pro někoho naplnění toho, v co celý život 
věřil, doufal a především miloval. Stupeň 
naší lásky bude konfrontován s věčnou 
Láskou (srov. 1 Jan 4,8). A to fakticky 
rozhodne, jestli se dokážeme zpodobnit 
s Hospodinovou podstatou a budeme 
moci navěky vstoupit do jeho nekonečné 
slávy. Naše duše převážně nebývají zcela 
naplněné touto Boží vlastností (Bůh je 
Láska), proto následuje buď částečné, 
nebo trvalé loučení od jeho svaté přítom-
nosti. Pokud si „zaslouží“ krátkodobá 
pekelná muka, která probíhají ve stavu, 
který lidově nazýváme očistec (viz Ly-
onský a Florentský koncil), vězme, že 
během těch útrap a dočasného odloučení 
(lat. poenis purgatoris) od věčného Dob-
ra dojde k zacelení míst s absencí naší 
lásky k Bohu. Je důležité poznamenat, 
že tento bolestný a současně nadějný čas 
můžeme duším v očistci my pozemšťané 
zkracovat, a to našimi modlitbami, roz-
ličnými oběťmi, především však aktivní 
účastí na mši svaté (srov. 2 Mak 12,46). 
Tak vzniká pevné, nepřekonatelné přátel-
ství, a proto si vzájemně pomáháme na 
cestě ke spáse: my duším v očistci, spase-
né duše se zase budu přimlouvat za nás.

Chci se na tomto místě ještě zabývat 
již zmíněnou skupinou duší, které se po 
osobním soudu trvale odloučí od Prin-
cipu života. Je to způsobeno především 
tím, že nejsou vůbec schopny svá „prázd-
ná místa“ obnovit pro svou zatvrzelou 
pýchu (ani nechtějí), a tak se stávají za-
tracenými. Dostanou se tam, čemu li-
dově říkáme peklo (srov. Zj 20,13–15). 
Stačí někdy tak málo: pokořit se, litovat 
svých hříchů, a tím se vrhnout do náruče 
Božího milosrdenství. Život křesťana je 
vlastně přípravou na setkání s Bohem. 
Naší zpětnou reakcí na Boží lásku budiž: 
milovat také! 

Z nauky církve rovněž víme, že kromě 
osobního soudu, jenž následuje v oka-

mžiku biologické smrti, jak bylo vysvět-
leno v předchozích větách, existuje také 
soud poslední. Dojde k němu na konci 
věků, jak to předpověděl během své-
ho pozemského putování Ježíš Kristus 
(srov. Mk 13,24–27). Tehdy povstanou 
i naše smrtelná těla. Stane se tak i proto, 
aby se ukázalo, že Bůh je vskutku vše-
mocný, a tak to, co jednou vytvořil v ráji 
(srov. Gn 2,7), bude znovu obnoveno. 
A tak se vzkříšená těla spojí se svými 
dušemi, které budou buď ve stavu oslave-
ném, nebo zatraceném. To znamená, že 
zduchovnělá těla budou prožívat věčnou 
radost, nebo bolest a utrpení. Opět se vše 
vrátí do podoby, kterou zažíváme zde 
na zemi. O jakou podobu se bude jednat? 
(srov. 1 Kor 15,35–44). Nemusíme mít 
strach z toho, že to bude například podo-
ba starce nebo nemocného člověka, jenž 
odešel před mnohými lety z pozemského 
světa. Bude to tělo oslavené (krásné) pro-
pojené s duší požívající již věčné rados-
ti. Vzpomeňme na Krista vzkříšeného: 
z jeho umučeného těla vymizely veškeré 
šrámy kromě pěti ran po hřebech, jimiž 
byl přibit na kříž, a po kopí, jímž bylo 
probodeno jeho srdce. Ty si ponechal 
coby znamení svého vykupitelského díla. 
A co očistec? Tento dočasný stav pomine, 
protože ztratí svoje opodstatnění. Stav 
k věčnému přebývání bude rozdělen na 
dvě části (srov. Mt 25,46). Jiné možnosti, 
na které jsme již tolikrát zvyklí, nebudou. 
Nabízí se otázka, co bude s těmi lidmi, 
které zastihne den posledního soudu na 
tomto pozemském světě? Kde budou mít 
oni možnost se „očistit“, když očistec 
fakticky zanikne? Z učení církevních 

otců – tradice víme (věříme), že tyto duše 
budou pravděpodobně vystaveny určité 
Boží zkoušce, jež pak rozhodne o jejich 
věčnosti. Podobně se o této zkoušce ho-
voří v souvislosti s nepokřtěnými dušemi 
nenarozených.

Vědomí těchto skutečností nás ujišťuje, 
že se vyplatí věrně „čekat“ na Kristův 
příchod (srov. Mt 25,10), který se toli-
krát a rozličnými způsoby projevuje už 
zde na zemi. Ale především se tak stane 
v okamžiku osobního a pak posledního 
soudu na konci světa (srov. Ez 37,13; 
Jan 5,22). Pak trvale zůstane jen věčná 
nebeská radost v Hospodinově laskavé 
náruči (srov. 1 Kor 15,28), nebo věčné 
pekelné bolesti kvůli absenci neměnné 
Lásky (srov. Mt 25,41).

ZÁVĚR
„Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké 
lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás 
k životu spolu s Kristem, když jsme byli 
mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spasení! 
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním 
uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši…“ 
(Ef 2,4–9).

Určitě každý z nás slyšel známý vý-
rok moudrého Sokrata: Scio me nihil 
scire – Vím, že nic nevím. V kontextu 
se zde napsanými řádky si dovolím 
oponovat, protože to není stoprocentní 
pravda. Dobře víme, že jsme Bohem 
stvoření lidští tvorové s nesmrtelnou 
duší. Jak řekl další významný myslitel 
Descartes: Cogito ergo sum – My-
slím, tedy jsem. Víme též z Božího 
zjevení, z biblických zpráv a tradice 
církve ve spojení s učitelským úřadem 
apoštola Petra (srov. Mt 16,19, Jan 
21,15–19), že můžeme spasit své ži-
voty, a tak zplna naplnit smysl své lid-
ské existence. Pokud se ještě vrátíme 
k čelnímu řeckému filosofu žijícímu 
v 5.–4. století před Kristem, musíme 
upřímně přiznat, že jeho ohodnocení 
šíře a hloubky poznání nás přivádí 
k určité skromnosti, tj. pokoře ducha, 
protože jak bylo uvedeno v samotném 
úvodu, kapacita našeho lidského po-
znání je omezena. Je to zcela určitě 
i dobře, protože jak sami dobře víme, 
jsme „díky“ prvotnímu hříchu v ráji 
tolikrát náchylní dělat ze sebe falešné 
bohy (srov. Gn 3,5), čímž se vzdalu-
jeme od Božího království. Jsme tedy 
vpravdě jen služebníci, ovšem povýše-
ni do stavu vznešené (nebeské) milosti  
(1 Kor 15,10). Proto víme, že patří-
me jen Bohu, vzkříšenému  
Ježíši Kristu. Amen!

P. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., CFSsS 
farář ŘKF Novosedlice, Dubí, Cínovec 

odborný asistent na VŠAPs Terezín

Tvou smrt zvěstujeme, 
Tvé vzkříšení vyznáváme,  
Na Tvůj příchod čekáme,  

Pane Ježíši Kriste
Eschatologická reflexe
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Milostná kaple ve Filipově  
je dočasně uzavřena

Kaple Uzdravení  nemocných 
v poutním kostele ve Filipově se 
letos dočká nové podlahy. Opravu 
ve výši 800 000 Kč zajistí Římsko-
katolická farnost Jiříkov za přispění 
Česko-německého fondu budouc-
nosti a dárců z Německa. Stávající 
podlaha dosloužila vlivem zvýšené 
vlhkosti. Na jaře bude vybourána, 
provedeny hydroizolační opatření 
a následně položena nová kera-
mická dlažba. Stavební práce si 
vyžádají několikaměsíční uzavře-
ní kaple. Bohoslužby se po dobu 
oprav, které potrvají do podzimních 
měsíců, budou konat pouze v hlavní 
lodi kostela.

Klára Mágrová, Rumburk

Miliony korun pro Kadaň a Horní Polici
Klášternímu kostelu v Kadani 
a poutnímu areálu v Horní Polici se 
má vrátit bývalý lesk. Díky mnoha-
milionové dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
tu budou v příštích letech probíhat 
stavební a restaurátorské práce.

Biskupství litoměřické jako vlastník 
kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve 
františkánském klášteře v Kadani 
získalo na jeho obnovu dotaci z pro-
gramu IROP ve výši více než pade-
sát milionů korun, farnost v Horní 
Polici na obnovu areálu poutního 
kostela Navštívení Panny Marie 
více než sto milionů korun.

V Kadani tak bude opravena stře-
cha klášterního kostela, kompletně 
zrestaurován jeho mobiliář a nástěn-
né malby v severní a hlavní lodi. 
Stavební a restaurátorské práce tu 
budou probíhat až do roku 2020.

Františkánský klášter v Kadani je 
jednou ze tří národních kulturních 
památek na území litoměřické 
diecéze. Jeho historie sahá do 15. 
století. Kostel patří svou architek-
turou, malbami a oltáři mezi nejvý-
znamnější památky pozdní gotiky 
a renesance nejen v diecézi, ale 
i v kontextu celé oblasti Krušnohoří 
a Saska. V roce 1950 byl klášter 
uzavřen a chátral až do roku 1995, 
kdy začala jeho postupná obnova. 
„Mám radost, že toto poutní místo je 
opět v dobrém slova smyslu v cent-
ru pozornosti a že se mu navrátí ne-

jen bývalý lesk, ale také bude moci 
vypovídat o víře a Božích věcech 
tak, jak je chápali naši předkové, 
kteří k nám tímto způsobem mluví,“ 
uvedl generální vikář litoměřické 
diecéze Mons. Martin Davídek.

Areál kláštera je majetkem biskup-
ství, v současné době zde město 
Kadaň provozuje městské muzeum 
a sídlí tu i základní umělecká škola.

Cílem projektu v Horní Polici je za-
chovat, ochránit a rozvíjet potenciál 
poutního areálu, který je v současné 
době v chátrajícím, místy až havarij-
ním stavu a je veřejnosti přístupný 
pouze ve velmi omezené míře.

Jana Michálková

V Bílém Potoce  
se rodiny aktivně zapojují do bohoslužeb

V Bílém Potoce na Liberecku se 
začaly scházet rodiny s dětmi při 
mších s rytmickým doprovodem. 
Zájem o ně projevili sami rodiče, 
a hlavně noví lidé, kteří se sem při-
stěhovali, když řešili otázku, jak 
zapojit děti do liturgie a aktivně se 
účastnit bohoslužeb.

Rytmické mše, jak jim tu zkráceně 
říkají, zde probíhají od podzimu loň-
ského roku každou poslední neděli 
v měsíci. Předchází jim důkladná 
příprava. „Scházíme se tak dvakrát 
v měsíci a společně připravujeme 
zejména tu část, kdy se zvláště vě-
nujeme dětem – formou hry, divadla 
či jiné vhodné formy ztvárňujeme 
evangelijní scény, představujeme 
světce nebo se soustředíme na vy-
světlení různých období liturgické-

ho roku,“ popisuje hejnický farář 
Pavel Andrš. „Na naše severočeské 
poměry přichází účastníků docela 
dost: místní farníci z Hejnic, Raspe-

navy, Bílého Potoka či Mníšku-Fojt-
ky, ale občas i maminky s dětmi, 
které se o této aktivitě dověděly 
třebas jen z plakátků nebo na obec-
ním úřadě. Přijíždějí i lidé z Liberce 
a nedalekého Frýdlantu,“ dodává.

V kostele, který za přispění obce 
i starousedlíků prošel náročnou 
rekonstrukcí, tak byly obnoveny 
pravidelné bohoslužby a buduje se 
zde společenství, v němž hledající 
poznávají víru.

Hlavním kytaristou je Jan Hrnčíř, 
jeden z motorů těchto mší, který byl 
letos o Velikonocích spolu s dalšími 
katechumeny pokřtěn. Na basu hraje 
farník z Fojtky Filip a přidávají se 
další – na housle, klávesy, perku-
sy… A zapojují se i děti. „Mám 
radost z našeho společného díla. 
Během příprav si ujasňuji, co by-
chom hlavně měli předávat dětem,“ 
říká Jan Hrnčíř. „Na své cestě víry 
se plně zapojuji do křesťanského ži-
vota a jsem rád, že se nám podařilo 
obnovit pravidelné mše v kostele 
na vesnici, ve které nyní bydlím, 
a podpořit duchovní život v našem 
kraji,“ uvedl.

Jana Michálková

Premonstrátky v Doksanech  
se modlí za nastávající maminky

Sestry premonstrátky z Doksan se 
těší již z několika tisíc dětí, za které 
se modlily a které se šťastně naro-
dily. Nastávající matky i bezdětní 
manželé se na ně obracejí s prosbou 
o modlitbu takřka denně. Telefo-
nicky, písemně i osobně. V těchto 
dnech jich doprovázejí modlitbou 

hned několik. Jedna 
z maminek je např. ze 
severní Moravy a oče-
kává osmé dítě. „Na 
přímluvu svatého Nor-
berta se za ně modlíme 
novénu po dobu těho-
tenství, a i po naroze-
ní dítěte dál zůstávají 
v našich každodenních 
modlitbách,“ říká ses-
tra Pavla. „Často se na 
nás obracejí maminky 
vystresované z domně-
lých budoucích vad dí-

těte, z různých vyšetření i z tlaků na 
to, aby v určitém náznaku možného 
onemocnění daly dítě pryč,“ popi-
suje bolesti těchto žen. „A tak se 

velice těšíme, když mají sílu toto 
překonat, když mají i podporu ro-
diny, a nakonec, když se dítě narodí 
zdravé,“ dodává s úsměvem. O tom 
svědčí i množství fotografií a zpráv, 
které se k sestrám zpětně dostávají.

Řeholnice v Doksanech se modlí 
nejen za budoucí maminky, nena-
rozené děti a bezdětné manžele, 
ale také za rodiny, zvláště když 
prožívají nějakou krizi, např. one-
mocnění dítěte. Těm, kteří se na ně 
obracejí, posílají modlitbu ke sv. 
Norbertovi, patronu premonstrátů 
a pomocníku pro dobrý porod, aby 
se i oni mohli k modlitbě připojit. 
Dnes už je kontaktují také lidé ze 
zahraničí – Holandska, Německa, 
USA i Austrálie.

„Těší nás, že se lidé obracejí na 
Pána Boha s důvěrou. My jsme jen 
prostřednice, které se k nim v je-
jich důvěře v Boží pomoc, v Boží 
milosrdenství a lásku připojujeme,“ 
dodává sestra Pavla.

Jana Michálková

Obec Lipová se pustila do obnovy křížků
Na dvě desítky drobných sakrálních 
památek zachránila obec Lipová 
u Šluknova. Díky dotaci Minister-

stva zemědělství a vlastním pro-
středkům provedla v loňském roce 
restaurátorské práce za téměř jeden 
milion korun. S obnovenými křížky 
se mohou místní i návštěvníci setkat 
při procházkách Lipovou a v ně-
kdejší samostatné obci Liščí. Osm 
z nich ještě loni požehnal R.D. Pa-
vel Procházka ze Šluknova, ty další 
pak minulý měsíc. Slavnosti se zú-
častnilo kolem sto třiceti zájemců 
z Německa i Česka.

Historii jednotlivých objektů pří-
tomným přiblížil Werner Hent-

schel z Liščí, který spolu se svou 
ženou Hanou zpracoval dokumen-
taci k opravě památek. „Na zákla-
dě jejich podkladů připravila obec 
žádost o dotaci. Pracovníci obce 
a dobrovolníci provedli navazující 
práce, které souvisely např. s úpra-
vou terénu,“ řekl starosta Lipové 
Pavel Svoboda, který také přiložil 
ruku k dílu.

Žehnaly se objekty opravené loni, 
jako např. Kunertův kovaný kříž 
u hřbitova (1800), misijní kříž z li-
tiny u děkanského kostela (1836) 
nebo litinový kříž, jemuž se říkalo 
U Pivnice (Hessův kříž). Došlo 
také na novodobé sochy patronů 
obce sv. Šimona a Judy v centru 
Lipové, o jejichž vznik se zasloužili 
účastníci dřevosochání Lipovský 
dřevák 2013.

Záchrana křížů v Lipové bude v le-
tošním roce pokračovat. „Z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj zís-
kala obec dotaci ve výši 300 000 Kč 

na záchranu kříže a kamenné pi-
ety. Celkem se náklady vyšplhají 
na 428 000 Kč,“ uvedl Pavel Svo-
boda. Pokud obec uspěje s další 
žádostí i u Ministerstva zemědělství, 
pustí se navíc do obnovy čtyř křížů, 
kaple v místní části Liščí a kaple 
na hřbitově.

O tom, kde se obnovené sakrální pa-
mátky nacházejí, rádi poradí v míst-
ním informačním centru. K dispo-
zici tu mají mapu se zakreslením 
jejich polohy. Vyjít má i v tištěné 
podobě.

Klára Mágrová, Rumburk

Klášter v Kadani si připomíná  
Jana Hasištejnského z Lobkovic

Kadaň si letos připomíná 500. vý-
ročí úmrtí českého šlechtice Jana 
Hasištejnského z Lobkovic, prvního 
donátora tamního kláštera.

Výstava v hlavní části sezony ho 
představuje jako zbožného patrona 
kláštera, majitele panství, hejtmana 
žateckého kraje, poutníka a autora 
cestopisu. „Vystavujeme řadu do-
bových artefaktů, doplněných o mo-
dely, fotografie a mapy. Zvláštní 
pozornost jsme věnovali náhrobku 
Jana Hasištejnského od významné-
ho renesančního sochaře Ulricha 
Creuze. A nudit se u nás nebudou 
ani nejmladší návštěvníci, pro které 
jsme připravili tematické hry a pra-
covní listy,“ slibují pracovníci Měst-
ského muzea Kadaň, které spolu 
s dalšími institucemi včetně Biskup-
ství litoměřického výstavu připravi-
lo. Probíhat bude do 24. září 2017.

Jedna z letošních přednášek progra-
mové nabídky muzea poukáže na 
vztah Jana Hasištejnského k městu 
Kadaň, další zase na to, jak nově 
vynalezená technologie knihtisku 
umožnila slavnému humanistovi 
Bohuslavu Hasištejnskému (mlad-
šímu bratru Jana Hasištejnského) 
shromáždit jednu z největších sou-
kromých knihoven té doby. V čer-
venci, srpnu i září budou v klášteře 
probíhat mj. večerní kostýmované 
prohlídky.

Letošní akce připomenou také 
500 let od rozdělení původního 
františkánského řádu nebo panov-
níka Karla IV. či Václava II. V are-
álu se budou konat pivní slavnosti 
i Svatováclavské vinobraní.

Jako suvenýr si zde návštěvníci 
mohou v průběhu roku zakoupit se-
zonní produkty z místních zdrojů – 
klášterní med, medovinu nebo víno. 
Dokonce si tu mohou adoptovat 
včelu z klášterního včelína a získat 
certifikát o této adopci. Klášterní 
zahradu s výběhem hospodářských 
zvířat zase nejspíš ocení rodiny 
s dětmi.

Františkánský klášter v Kadani je 
národní kulturní památkou. Jeho 
historie sahá do 15. století. Jan 
Hasištejnský pojal jeho stavbu jako 
odraz svých dojmů ze svatých míst 
v Jeruzalémě. Mimořádné jsou zdej-

Krátké zprávyKrátké zprávy z diecézerátké zprávy z diecézeK

Foto: z archivu Jana Hrnčíře
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Jeníkovské marianky
Zhruba touto dobou před rokem jsem 
vás informovala, že se chystáme založit 
skupinku marianek pro litoměřickou 
diecézi v Jeníkově. Považuji za dobré 
vás informovat, jak vše pokračuje.

Jak už to v naší diecézi bývá, nečekali 
jsme žádné davy děvčat, ale přece sku-
pinka marianek mohla začít. I když nás 
většinou při setkáních nebývá víc než 
deset, někdy je nás dokonce polovina, 
přece jen se podařilo vytvořit jakési 
jádro děvčat, která chtějí následovat 
Pannu Marii a podobně jako ona mít 
rády Pána Ježíše. Scházíváme se zhru-
ba jednou za dva měsíce na celý víkend 
na faře v Jeníkově. K setkání patří kate-
cheze, adorace, společná práce a vyrá-
bění. A samozřejmě i písničky. Už jsme 
toho spolu zažily poměrně dost. Podle 
původního plánu se podařilo jeníkovské 
marianky zařadit do již existující velké 
rodiny marianek. Jejich převážná vět-
šina je na Moravě. Několikrát už jsme 
se účastnily nějaké akce s mariankami 
z jiných skupinek. Byly jsme například 
na prázdninovém pobytu s mariankami 
z Brna, marianky z Jeníkova zpívaly 
i při velkém koncertě marianek v kos-
tele u minoritů v Brně. Marianky ne-
chyběly ani při pěší pouti z Vranova na 
Velehrad. Každé setkání jeníkovských 
a moravských marianek je přínosné pro 
obě strany. Protože formace na obou 
stranách je velmi podobná, hned při 
prvních setkáních jsou si blízké, jako 
by byly staré známé. Vzájemné vazby 
přinášejí nečekanou dynamiku a holky 
se na sebe navzájem těší. Navíc je to 
i oboustranné povzbuzení. Moravačky 
i naše děvčata se zají mají o věci víry, 
a když vidí, jak upřímně a poctivě se 
snaží jejich kolegyně z protější strany 
republiky žít duchovní život, je to pro 
ně větší inspirace, než spousta dobrých 
rad od těch, kteří to s nimi myslí dobře. 
Zjistili jsme, že holky se za sebe navzá-
jem modlí, aniž bychom jim to kladli 
na srdce. Po letním pobytu našich holek 
na Moravě jsem zjistila, že Moravačky 
se modlí za Jáju. Jája, jako typická 
Severočeška, se ve svých 10 letech pro-
bojovala k víře, a to hned s touhou být 
mariankou. Byla však nepokřtěná (což 
však pro zahájení spolupráce s marian-
kami nemusí být překážkou). Moravač-
kám se sdělila, jak moc touží po křtu, 
ale jak jí to maminka nechce dovolit. 
Věřím, že to, že po několika měsících 
dala maminka souhlas, a v létě bude 
moci být pokřtěna, je ovocem modliteb 
jejích kamarádek marianek z Moravy. 
Bude to zase příležitost k mimořád-
nému setkání a důvod k radosti. Na 
mariankách se znovu potvrzuje to, že 
společně prožívaná víra mezi vrstevní-
ky vede k jejímu utužení a napomáhá 
k snadnějšímu překonávání krizí, které 
na mladé křesťany přicházejí.

Před rokem jsem nabízela možnost 
přihlášení děvčat do takovéto skupinky 
(i nadále jsme schopni nová děvčata ve 
věku 8 až 11 let přijmout), ale tentokrát 
bych nabídla ještě další „bonus“, a to 
pro ty, kteří by podobným stylem chtě-
li založit a vést podobnou skupinku 
marianek, třeba na druhé straně naší 
diecéze. Klidně předáme celé „know-
-how“ a pomůžeme, jak jen bude v na-
šich možnostech. A kdo může takovou 
skupinku marianek vést? Zatím se nám 
osvědčilo několik variant, ale jasné je, 
že vždy by to měla být žena, a to buď 
jako svobodné dospělé děvče, nebo 
zasvěcená osoba, nebo máma rodiny. 
Důležitá je i spolupráce s knězem.

Děkuji všem, kteří v modlitbách za 
marianky vzpomenou a už teď se těším 
na nové marianky a vedoucí.

Irena Ihmová

Cesta českých poutníků  
do Polska
Slyš, jaký to nad řekou jásot a zpěv – 
tak začíná krásná mariánská píseň 
poutníků, putujících s nadějemi a pros-
bami do známého poutního místa Lur-
dy. Letos toto poutní místo slaví 159 let 
od zjevení Panny Marie tamnímu děv-
četi a v krátké době se Lurdy staly úto-
čištěm a nadějí mnohých lidí. A také 
i v našich farnostech se loni začalo 
uvažovat o zorganizování poutního zá-
jezdu do toho místa, vždyť každý z nás 
má dostatek důvodů po to přednést své 
prosby, díky i chvály Matce Boží.

Nakonec ale přišel jiný ná-
pad našeho faráře. „Vždyť 
máme spřátelenou farnost 
v Polsku, v příhraničním 
městě Bogatynia. Což tedy 
společně s polskými přáteli 
uspořádat zájezdní pouť do 
polské Čenstochové?“ A to 
by nebyl páter Pavel, aby 
také tuto myšlenku nedovedl 
do konce. A výsledek? V pá-
tek 24. března, brzo ráno, 
přijel polský autobus k Měst-
skému úřadu v Raspenavě, 
kde už čekali farníci z Ras-
penavy, Hejnic, Chrastavy, 
Hrádku nad Nisou i Liberce. 
A po chvíli už se frčelo směr 
Polsko, kde se k nám připojil 
druhý autobus plný polských 
přátel. A tak jsme místo do Lurd ujíž-
děli do Čenstochové za duchovního 
doprovodu pátera Pavla, pátera Radka, 
jáhna Michala a polského pátera Rys-
zarda.

Cesta uběhla celkem bez problémů, 
za občasného zpěvu a modliteb a tak 
jsme po poledni vystoupili v Jasné 
Hoře – v Čenstochové u kláštera. Před 
cestou mě občas přepadaly takové ty 
protivné myšlenky, jako že co je Čen-
stochová proti Lurdům, ale když jsem 
uviděl tu vysokou věž, ty nádherné 
stavby a výzdobu, tak jsem se v du-
chu musel Polákům omluvit za svou 
hloupost. Prostě to překonalo všechny 
mé představy! A tak jsem pak tepr-
ve s pokorou a s radostí v duši začal 
vnímat tu krásu sakrálních staveb, ze 
kterých navíc vyzařovala zbožnost lidí, 
kteří toto vše vybudovali. Samozřejmě 
bylo i velmi zajímavé dozvědět se plno 
informací o historii tohoto poutního 
místa a zvláštního milostného obrazu 
Matky Boží s Ježíšem. Ta historie ob-
razu se totiž z minulosti dotýká i naší 
země, neboť z ní vyjely hordy bratříků 
na Spanilé jízdy a jejich neblahému 
působení neušel ani tento obraz. Pod-
pis jejich činnosti nese na sobě dodnes. 
Ještě že je naše milá Máti milostivá 
a odpouští…

Byly to krásné dva dny, ze kterých si 
neodnášíme jen sérii fotografií, ale 
také nová přátelství a potřebnou posi-
lu duchovní potřebnou zejména nyní 
v postní době. Chci moc poděkovat na-
šim duchovním, že nám všechny tyto 
zážitky umožnili a nás po celé té pouti 
zodpovědně a vlídně provázeli. Urči-
tě za to mají „dobré čárky v nebeské 
Knize života“. A nelze ani zapomenout 
potom v Bogatyni na srdečné loučení 
s polskými farníky, jsou to fakt milí 
a srdeční lidé a taky jsme si slíbili, 
že se zase sejdem na společné pouti 
v Hejnicích či Raspenavě.

A tak na konec se nejlépe hodí zacito-
vat i závěr lurdské poutní písně:

„A také náš jásot a nadšený ples, ať 
k Marii přečisté vznáší se dnes. Ave, 
Ave…“ A nejen dnes, ale stále!

Jaroslav Andrš

ší sklípkové klenby a výzdoba inte-
riéru kostela Čtrnácti sv. Pomocníků 
nástěnnými malbami malíři z okru-
hu Lucase Cranacha st.

Klášter je pro návštěvníky ote-
vřen od dubna do října o víken-
dech, v červenci a srpnu od úterý 
do neděle. Projít se tu můžete jeho 
nejdůležitějšími prostorami a se-
známit se s tím, jak zde řeholníci 
žili. Expozice zahrnuje i prohlídku 
klášterního kostela.

Mše svatá se zde slouží každou 
poslední sobotu v měsíci.

Jana Michálková

Na severu Čech vzniká nové  
česko-polské přátelství

Na česko-polském pomezí vzniká 
nové přátelství. Farnosti Hejni-
ce, Raspenava, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava a další navázaly spolu-
práci s polskou farností Bogatynia. 
Jejich farníci se společně setkávají 
a navzájem si pomáhají ve víře. 
Společně slavili i „První Májo-
vou“ – mariánskou slavnost, která 
se konala 1. května v Hejnicích za 
účasti 150 polských poutníků. Pět 
desítek z nich se na cestu dlouhou 
přibližně 20 km vydalo pěšky.

„Přišli jsme poděkovat Pánu Bohu 
za to, že jsme mohli před 1050 lety 
prostřednictvím české kněžny 
Doubravky Přemyslovny a misio-
nářů přijmout v Polsku křest a křes-
ťanství. Boží slovo u nás padlo na 
úrodnou půdu a přineslo dobré ovo-
ce,“ poukázala Marianna Urban, 
předsedkyně Stowarzyszenie Inic-
jatywa Chrześcijańska „Zło Dobrem 
Zwyciężaj“ (sdružení křesťanské 
iniciativy „Překonat zlo dobrem“), 
jehož cílem je vytvářet společenský 
život založený na křesťanských 
hodnotách obsažených v učení řím-
skokatolické církve a propagovat 
křesťanskou víru ve všech jejích 
aspektech. Jako projev přátelství 
věnovali polští poutníci svým čes-
kým sousedům obraz svatého Jana 

Pavla II., který vyzýval k budování 
mostů mezi národy. Hejnický farář 
Pavel Andrš pak prozradil, že farnost 
by ráda získala také relikvii sv. Jana 
Pavla II., aby se i zde mohla šířit 
úcta k tomuto světci – svatému pa-
pežovi, který byl i nám velmi blízký.

„Máme tu k sobě nejblíž. Cením 
si toho, že mezi našimi farnostmi 
vzniká skutečně veliké a krásné 
přátelství,“ řekl R.D. Andrš a při-
pomněl česko-polskou pouť do Čen-
stochové letos na jaře.

„Toužíme jít společně v tomto kous-
ku země, kde se spojují naše česko-
-polsko-německé hranice, posilovat 

se vzájemně ve víře, modlit se za 
sebe a žehnat si,“ řekla Marianna 
Urban. Jak prozradila, sdružení plá-
nuje vztyčit v Hejnicích kříž smíře-
ní. „Kéž nás ten kříž, symbol lásky 
a odpuštění, vepsaný do historie 
našich národů, spojuje. Odpusťme si 
všechna těžká období v naší historii. 
Stavme na Kristu naši společnou 
cestu a Maria, naše společná matka, 
ať nám vyprošuje potřebné milosti,“ 
zdůraznila.

Originál milostné sošky Panny 
Marie Hejnické Mater formosa je 
v Hejnicích vystavován pouze jed-
nou v roce, při příležitosti zahájení 
mariánského měsíce května. Soška 
byla v loňském roce zrestaurována, 
a tak ji poutníci mohli po několika 
staletích obdivovat v její původní 
polychromii.

„První Májovou“ poutníci slavili 
se svými duchovními, ty polské 
doprovázel P. Ryszard Trzósło. 
Novokněžské požehnání uděloval 
R.D. Pavel Michalec.

Jana Michálková

Rumburská Loreta slaví
Letos uplyne 310 let od dostavby 
a posvěcení Lorety Rumburk. Ba-
rokní klenot severních Čech má 
svým návštěvníkům co nabídnout. 
Ti mají na výběr, zda tu stráví čas 

prohlídkou, zážitkem nebo ztišením.

Stálou výstavou je expozice církev-
ního umění Šluknovska. Konají se tu 
komentované prohlídky i letní a zim-
ní večerní prohlídky při svíčkách.

Letošní oslavy vyvrcholí Loretán-
skými slavnostmi v sobotu 16. září. 
Spojujícím prvkem tradičních i zce-
la nových akcí bude během roku 
téma baroka – v architektuře, hudbě 
a divadle.

Jednou z novinek bude zpřístupnění 
barokního areálu o letních prázd-
ninách v neděli. Od června do září 
poběží v ambitu Lorety česko-ně-
mecká výstava „Barokní architekt 

a sochař: Johann 
Lucas Hildebrandt 
a Franz Biener“, 
která přiblíží his-
torii a současnou 
podobu Lorety 
Rumburk, bazi-
liky minor v Jab-
lonném v Pod-
ještědí  a  kaple 
v  H a i n e v a l d e 
u Groβschönau 
v Sasku. Novin-
kou bude i hra se 
šiframi pro rodiny 
s dětmi nazvaná 
Po stopách andě-

lů, která zde bude probíhat v červen-
ci a srpnu v podvečerních hodinách.

Loreta je pro veřejnost přístupná ce-
loročně, od dubna do října od 10 do 
17 hodin. Pravidelné bohoslužby 
v loretánské kapli se konají vždy 
poslední úterý v měsíci.

Jana Michálková

Varhany v Bozkově vyhrály soutěž  
Máme vybráno

Cenu veřejnosti v projektu „Máme 
vybráno“ letos získala sbírka na zá-
chranu vzácných bozkovských var-
han. Uspěla mezi více než 180 sbír-
kami vyhlášenými na území celé 
republiky, a farnost tak obdrží 
finanční odměnu ve výši 30 tisíc 
korun. Prostředky budou využity 
na další restaurátorské práce.

Úspěšné byly ale i další sbírky 
vyhlášené na území litoměřické 
diecéze. Třetí místo patří sbírce 
na opravu věžních hodin kostela 
sv. Jiljí v Markvarticích u Sobot-
ky, šesté místo stavbě kostelních 
varhan v obci Kněžmost a desáté 
rekonstrukci kostela sv. archanděla 
Michaela ve Smržovce. Tito ocenění 
získají na své projekty po pěti tisí-
cích korunách.

Jana Michálková
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a díky Tříkrálové sbírce si David mohl 
pořídit antidekubitní matraci a sedák 
do invalidního vozíku, které by si jinak 
vzhledem k finanční situaci rodiny ne-
mohl dovolit. Podle slov jeho maminky 
tyto pomůcky významně zkvalitní jeho 
život, zejména pak odpočinek. Rodině 
pak usnadňují péči o něj.

Lázně pro Kryštofa
Malého Kryštofa z Krupky postihlo 
hned několik diagnóz, především je to 
ale levostranná obrna a hydrocefalus, 
díky čemuž není ve svých sedmi letech 
soběstačný a je plně závislý na rodičích 
či odborném asistentovi. Pro Kryštofovu 
léčbu jsou nutné lázně, které jsou však 
pojišťovnou hrazeny jen částečně. Ka-
ždý čtyřměsíční pobyt stojí rodinu asi 
šedesát tisíc korun. Jak říká chlapcova 
maminka: „Procedury, které Kryštofovi 
nejvíce pomáhají, pojišťovna nehradí, 
ale když vidíme, jak mu to pomáhá, 
děláme vše pro to, aby je mohl absol-
vovat.“ Deset tisíc korun, které Oblastní 
charita Teplice věnovala rodině, tedy 
pomůže uhradit alespoň část výloh za 
lázeňský pobyt chlapce.

Edith Kroupová, DCHLitoměřice 
Foto: archiv DCH Litoměřice

  

 

 

Komu pomáhá Tříkrálová sbírka

Rehabilitační a terapeutické 
pomůcky pro hendikepované
Oblastní charita v Ústí nad Labem mohla 
díky úspěšnému sedmnáctému ročníku Tří-
králové sbírky realizovat svůj „tříkrálový 
záměr“ téměř v plném rozsahu. V Centru 
pro rodinu Ovečka je díky Tříkrálové sbírce 

nové lino-
leum. Tyto 
p r o s t o r y 
jsou hojně 
využívány 
pro  spor-
tovní a ak-
t i v i z a č n í 
č i n n o s t i 
jak širokou 
veřejnos -
tí v rámci 
mateřské-

ho centra, tak klienty sociálních služeb, kam 
patří nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež Tykadlo a sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. V tělocvičně pravidelně 
probíhá jóga, kalanetika, šátkování mami-
nek s miminky, cvičení rodičů s dětmi a jiné 
navazující aktivity. Z tohoto důvodu byla už 
výměna starého, protrhaného a nevyhovují-
cího lina za nové nutná, nyní je zabezpečena 
čistota v místnosti a bezpečí rodičů s dět-
mi i samotných dětí. Dále byla děvčatům 
z tanečního kroužku Somnakune Čhave 
zakoupena tři velká „taneční“ zrcadla. Ne, 
že by je nacvičování bez zrcadel nebavi-
lo, díky zrcadlům jsou ale jejich zkoušky 
efektivnější. Dále ústecká charita podpořila 
Základní školu Vojnovičova v Ústí nad La-
bem, která se specializuje na integraci dětí 
s hendikepem, kam zakoupili rehabilitační 
a terapeutické pomůcky.

Vladěna Zingová, OCH Ústí nad Labem

Podpora odborného sociálního 
poradenství
V Oblastní charitě Rumburk putoval výtě-
žek z Tříkrálové sbírky do Občanské porad-
ny Rumburk a jejího kontaktního místa ve 
Šluknově. Služby poradny, která poskytuje 
odborné sociální poradenství, jsou posky-
továny diskrétně, nestranně, nezávisle, ale 
především zdarma, a to v osmnácti oblastech 
práva. Někdo se může pousmát, že tento zá-
měr není třeba tak důležitý, jako zakoupení 
invalidního vozíku pro hendikepovaného 
člověka nebo automobilu na rozvoz potra-

vin, my jsme jiného názoru. Budu konkrétní, 
rumburská charita i poradna se nacházejí ve 
Šluknovském výběžku. Nejsme právě oblas-
tí, kde by se o práci zakopávalo a kde by pra-
cující člověk dostával za odvedenou práci 
plat či mzdu blížící se průměrnému výdělku 
v ČR. Žije zde však dost sociálně vylouče-
ných jedinců nebo rodin z řad minoritní či 
majoritní skupiny obyvatelstva a také obča-
né, kteří mají veliké potíže s dluhy. Když do 
poradny přijde zadlužený člověk, který dluh 
vytlouká dluhem, neoplývá hojností finanč-
ních prostředků. Jediné, co má, jsou starosti 
a strach, co bude dál a jak přežije další den. 
V poradně se mu dostane pomoci v rámci 
dluhového poradenství. Pokud je možné vy-
užití insolvenčního zákona, poradce vypra-
cuje insolvenční návrh spojený s návrhem 
na povolení oddlužení včetně veškerých 
příloh. Kromě času, který poradkyně nad 
tím vším tříděním písemností a sepisováním 
stráví, potřebuje také papír nebo barvy do 

tiskárny. Všechno něco stojí, mnohdy je 
toho víc, než dost. To vše dostane klient 
zdarma, neplatí ani korunu a neumíme si 
představit, že by tomu mělo být jinak. Naší 
jedinou a důležitou odměnou je povolení 
oddlužení a případné poděkování od toho, 
komu jsme pomohli. Většina klientů má také 
svou rodinu, která strádá spolu s ním a po-
kud se mu dostane pomoci, pomůžeme nejen 
jemu, ale vlastně i jeho nejbližším. Sice má 
před sebou ještě dlouhou cestu trvající pět 
let, kdy se musí zejména on sám snažit, aby 
mohl začít nový, klidný život bez dluhů, 
naprosté odpuštění všech neuhrazených 
pohledávek je ale silnou motivací. Samo-
zřejmě i během této cesty se může obrátit na 
poradnu s prosbou o pomoc a klient to ví. Ví, 

že nezůstává sám na své cestě a pokud bude 
potřeba, je tu někdo, na koho se může obrá-
tit. Takto pomáháme díky Tříkrálové sbírce 
my a věříme, že je to tak správně.

Pavla Brodinová, OCH Rumburk

Lázeňský pobyt pro Adámka
Adámek se narodil před deseti lety. Po kom-
plikovaném porodu musel být resuscitován 
a došlo u něj ke krvácení do mozku. Těžký 
porod se na něm podepsal postižením všech 
čtyř končetin. K nejtěžší formě dětské moz-
kové obrny se v pěti letech navíc přidala 
epilepsie. Adámek stále nesedí a nechodí, 
pokroky však dělá. Od září 2013 navštěvuje 
základní školu a díky spolupráci s třídní 
učitelkou, asistentkou a upravenému školní-
mu plánu dosahuje prospěchu na výbornou. 
Miluje jízdu na koni a dvakrát týdně poctivě 
navštěvuje rehabilitace. I přes chlapcovo 
postižení si rodiče nestěžují a jsou vděční 
za jeho sebemenší pokroky. Jak říká ma-
minka: „Potkalo nás velké štěstí. Adámek 
má nadprůměrný intelekt, a i když nemluví, 
komunikace s ním je výborná. Již ve třech 
letech znal abecedu a čísla. Je to moc milý 
a usměvavý chlapec, kterého si každý bě-
hem chvilky oblíbí a zamiluje.“
Rodina vynakládá všechny síly na to, aby 
mu život zjednodušila, zpříjemnila a záro-
veň udržela jeho fyzi cký stav. „Adámek 
roste jako z vody a pro jeho zdravotní stav 
je nejdůležitější intenzivní speciální fyzio-
terapie v lázních Piešťany na Slovensku. 
Náš syn již dva pobyty absolvoval a výsled-
ky byly výborné. Zvýšila se hybnost klou-
bů, došlo ke zpevnění zádového a břišního 
svalstva, tedy svalstva důležitého pro sed, 
a Adámek celkově zesílil,“ popisuje jeho 
maminka.
Prostředky z Tříkrálové sbírky vykoledova-
né Farní charitou Lovosice pomohly rodině 
s financováním nákladných léčebných pro-
cedur syna. „Jsme vděčni za každou finanční 
pomoc. Třem králům posíláme velké díky,“ 
poděkovala Adámkova maminka.

Matrace pro Davida
David je osmadvacetiletý muž, který kvůli 
svému kombinovanému postižení navště-
vuje litoměřický denní stacionář Srdíčko. 
Jak ve stacionáři, tak doma tráví většinu 
svého času v posteli, která se stala jeho úto-
čištěm. Na doporučení pracovníků Srdíčka 

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, 
hendikepu či sociální situaci. Každým rokem se výnos sbírky dělí na několik částí. Čtyři 
pětiny jejího celkového výtěžku zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány: 65 % výnosu 
využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí a 15 % výnosu putuje na charitní 
projekty na diecézní úrovni. Desetina výnosu pak pomůže v zahraničí.

Výsledky 2017
Charity, farnosti Kasičky Výnos sbírky
DCH Litoměřice 150 314 747 Kč
OCH Česká Kamenice 50 114 464 Kč
OCH Liberec 96 283 211 Kč
OCH Most 105 168 698 Kč
OCH Sobotka 29 92 712 Kč
OCH Teplice 40 51 691 Kč
OCH Ústí nad Labem 62 67 139 Kč
FCH Česká Lípa 23 75 861 Kč
FCH Chomutov 37 135 467 Kč
FCH Litoměřice 70 105 277 Kč
FCH Lovosice 25 43 468 Kč
FCH Mladá Boleslav 25 97 553 Kč
OCH Rumburk 12 29 043 Kč
OCH Šluknov 12 27 152 Kč
Farnost Jablonné v Podj. 7 19 157 Kč
Farnost Mnich. Hradiště 7 20 321 Kč
Farnost Podbořany 10 44 008 Kč
Farnost Srbská Kamenice 27 140 886 Kč
Farnost Semily 32 95 961 Kč
Farnost Žatec 5 20 075 Kč
Farnost Hrob 3 11 869 Kč
Farnost Liběšice u Žatce 79 368 497 Kč
Farnost Děčín IV Podmokly 8 22 148 Kč
Celkem 914 2 349 405 Kč

Charita nabízí pomoc
nezaměstnaným  

ženám
Nezaměstnaným ženám na Lovosicku 
a Litoměřicku, které mají kvůli věku, 
nedostatku zkušeností, nižšímu vzdělá-
ní nebo dlouhodobé péči o děti ztíženou 
možnost najít si práci, svitla naděje. 
Farní charita Lovosice zahájila pro-
jekt Práce a rodina, který jim má nový 
start do života usnadnit. Cílem je zvýšit 
jejich uplatnění na trhu práce prostřed-
nictvím motivačních seminářů, rekvali-
fikačních kurzů a dotovaných míst.
Ve spolupráci 
s úřady práce 
v Lovosicích 
a Libochovi-
cích se lovo-
sické Charitě 
dosud podařilo 
oslovit téměř 
padesát neza-
městnaných žen. Jejich příběhy jsou 
sice odlišné, většinu z nich ale spojuje 
jedno – absence fungující rodiny. Jed-
nou z nich je např. osmačtyřicetiletá vy-
učená čalounice, která je sice vdaná, ale 
manžel žije jinde a s péčí o dítě nepomá-
há, nebo pětatřicetiletá matka tří dětí ve 
věku 20, 15 a 10 let se základním vzdě-
láním, která po první mateřské krátce 
pracovala jako dělnice, příležitostně si 
přivydělávala brigádnicky a výpomocí, 
avšak práci trvalejšího charakteru hledá 
marně. Limitovaná je svým infekčním 
onemocněním a záznamem v trestním 
rejstříku (dealerka drog).
„Cílem projektu je, aby alespoň dvanáct 
z nich pracovalo, ale věřím, že jich na-
konec bude kolem třiceti, a pevně dou-
fám, že se nám podaří ovlivnit životní 
návyky všech padesáti žen,“ říká koor-
dinátorka projektu Lydie Chroustová. 
„V následujících měsících proběhnou 
motivační kurzy, poradenství a rekva-
lifikace zohledňující především dvě zá-
kladní potřeby žen, matek – zlepšit so-
cioekonomickou situaci a řádně pečovat 
o nezletilé děti. Jako ideální pro splnění 
zmíněných potřeb se jeví rekvalifikační 
kurz Asistent pedagoga,“ dodala.
Farní charita v Lovosicích projekt reali-
zuje ve spolupráci s Evropským sociál-
ním fondem. Financován je z Operační-
ho programu Zaměstnanost.

Jana Michálková

Oblastní charita Most oslavila desáté výročí 
přeshraničního partnerství s Lidovou so-
lidaritou Freiberg. Česko-německá spolu-
práce je podnětná pro obě strany. Z prvních 
kontaktů v sociálně-kulturní a vzdělávací 
oblasti, výměny profesních zkušeností, 
ale i společenského života a tradic ve spo-
lečném Krušnohoří vyústila ve společnou 
projektovou práci.

Deset let česko-saské 
spolupráce

„Středobodem naší desetileté spolupráce 
je ‚Sociální atlas Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge‘, který jsme odborné i laické 
veřejnosti nabídli v roce 2013 coby produkt 
mapující veškeré sociální služby na obou 
stranách hranice se spolkovou zemí Sasko. 
Jako neméně významné ale spatřujeme 
i pravidelné a velmi přínosné odborné semi-
náře a exkurze, dětské či generační sportov-
ní hry, jichž se z české strany účastní děti 
ze sociálně slabých rodin, které by jinak 
takovou možnost neměly, jakož i vzájemné 
poznávání našich kulturních i církevních 
tradic,“ říká Brigita Janovská z Oblastní 
charity Most, koordinátorka přeshraničních 
projektů a aktivit.

Jak zmínila, dobré ohlasy byly například 
na setkání českých a německých pedagogů 
v Česko-německé mateřské škole sv. Zdi-
slavy v Litoměřicích, které proběhlo před 
dvěma lety. V loňském roce zase na odbor-
ný seminář v saském Flöha na téma péče 
o seniory, který se skládal z přednáškové 
a exkurzní části a zúčastnilo se ho dvacet 
českých charitních spolupracovnic ze zaří-
zení z Mostu, Oseka a Duchcova.
Desetiletá spolupráce s všestranně dobrými 
zážitky i zkušenostmi vytvořila podle jejích 
slov stabilní partnerské prostředí s řadou 
neformálních přátelství. „S touto perspek-
tivní výbavou jsme vkročili do dalších spo-
lečných projektů, které přinesou užitek 
nejen v sociálním a ve veřejném prostoru, 
ale jsou v roce 20. výročí podpisu Česko-
-německé deklarace o vzájemných vztazích 
obou zemí a jejich rozvoji i naším příspěv-
kem k evropské integraci a porozumění 
mezi národy,“ poukázala Brigita Janovská.

Jana Michálková
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Pozvánky
Silvano Fausti
Skutky apoštolů

Jako Nový zákon po evangeliích plynule pokra-
čuje knihou Skutky apoštolů, tak i vydání čtyř 
svazků komentářů k jednotlivým evangeliím by 
nebylo úplné, kdyby chyběla část, jež se týká 
období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve.
1. díl (kapitoly 1–12), pevná vazba, 
639 str., 595 Kč
2. díl (kapitoly 13–28), pevná vazba, 
518 str., 495 Kč

Ermes Ronchi
Klíčové otázky evangelia

Meditace pronesené při duchovních cvičeních pro 
papeže Františka a římskou kurii v roce 2016. 
Papež na závěr exercicií poděkoval za to, že „Je-
žíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala 
cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom mu 
pomáhali vtělovat se do tohoto světa, do našich 
ulic a náměstí.“
váz., 184 str., 249 Kč

Maria Grace Dateno FSP
Ztraceni v bouři

Děti našly způsob, jak se opět dostat do doby Ježíšo-
vy. Tentokrát se potkávají s Jonatanem, s nímž zažívají 
další dobrodružství. On je tím chlapcem, kdo poskytl 
Ježíši pět chlebů a dvě ryby, jak nám o tom vypráví 
Janovo evangelium.
brož., 79 str., 99 Kč

Amorth Gabriele
S růžencem v ruce

Slavný exorcista se v této knížce se čtenáři dělí o svou 
zkušenost s růžencem jako s jednou z nejdůležitějších 
modliteb jeho života. Jednotlivá tajemství růžence 
doprovází svými zamyšleními. Knihu ukončuje výběr 
z promluv a dokumentů posledních papežů věnova-
ných modlitbě růžence.
váz., 160 str., 199 Kč

Isidora Pérez FSP (uspořádala)
Fatima

Drobná publikace k 100. výročí. Obsahuje stručně 
základní data o zjeveních anděla a Panny Marie a je 
doplněna modlitbami, které s touto událostí i letošním 
jubileem souvisí.
brož., 32 str., 35 Kč

Burgun, Cédric – Lucereau, Bénédicte
Co kdybychom se vzali?
Jak poznat, že jsme připraveni

Jít do vzrušujícího dobrodružství, kterým je man-
želství? Jak poznáme, že jsme na to dostatečně 
připraveni? Na takovéto a podobné otázky se pokoušejí 
dát odpověď autoři této knihy. Je určena nejen těm, 
kteří se chtějí připravovat na svatbu, ale i těm, kteří 
je doprovázejí. Otevírá řadu témat, o kterých by měli 
zamilovaní mluvit a formou velmi osobních otázek, 
které uzavírají téměř každou kapitolu, umožní dvojicím 

o nich přemýšlet a spolu o případných problémech otevřeně mluvit.
brož., 168 str., 219 Kč

Marián Kuffa
Promluvy (CD MP3)

Nahrávka byla pořízena při Třech dnech křesťan-
ské spirituality v Brně roku 2016.
Marián Kuffa je slovenský kněz, který se už více 
než dvacet let věnuje lidem na okraji společnosti.
MP3, 129 Kč

Bruno Ferrero
Otče náš

Knížka nabízí text modlitby Otče náš a několik 
krátkých příběhů se zamyšlením, které dětem 
pomohou této modlitbě lépe porozumět. 
Kniha je vhodná nejen jako dárek k prvnímu 
svatému přijímání.
váz., 31 str., 169 Kč

Luc Adrian
Františkáni z Bronxu

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových 
dealerů a lidí bez domova, žije od roku 1987 nová františ-
kánská komunita. Příběhy z jejich života jsou konkrétním 
svědectvím milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné péče 
Prozřetelnosti.
brož., 180 str., 279 Kč

G. K. Chesterton
František z Assisi

Prorockou esej o svatém Františkovi napsal Chesterton 
roku 1923. Zdá se, že promlouvá k dnešnímu čtenáři 
a k mentalitě doby snad ještě aktuálněji než tenkrát. 
Vychází v novém překladu.
brož., 125 str., 199 Kč

Stefan Kiechle
Papež František a jeho jezuitské kořeny

Autor popisuje zakotvení papeže Františka v jezuitském 
řádu a ignaciánské spiritualitě. Jaký je Františkův duchovní 
styl? Čím může „ignaciánská stopa“ inspirovat další 
křesťany na cestě víry a křesťanské služby?
brož., 70 str., 149 Kč

Daniel Pastirčák
Evangelium podle Jóba

Možná nás překvapí, že v klasickém příběhu trpícího 
a rozhněvaného Jóba odhalíme sami sebe, uslyšíme věci, 
které jsme neslyšeli, a pomyslíme na věci, které nám 
nepřišly na mysl.
váz., 365 str., 499 Kč
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Okruh po církevních památkách v Litoměřicích
Návštěvníci Litoměřic mohou v létě zavítat do několika kostelů. V turistickém režimu je jimi provedou školení prů-
vodci – studenti historie z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Okruh zahrnuje šest zastávek: katedrálu 
sv. Štěpána, děkanský kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování Panny Marie a diecézní muzeum, 
ale také městskou vyhlídku Kalich na budově radnice, kde v přízemí sídlí infocentrum. 
Objekty budou přístupné po zaplacení jednorázového vstupného do každého objektu v částce 20 Kč nebo po 
předložení zakoupeného voucheru za 120 Kč, do kterého budou návštěvníci sbírat razítka a po absolvování ale-
spoň poloviny okruhu pak mohou pokračovat za zaslouženou odměnou do Biskupského pivovaru U sv. Štěpána 
v Komenského ulici a jako bonus si zde vychutnat svou třetinku piva nebo limonády k hlavnímu jídlu. A protože 
letošní rok zve za památkami baroka, budou novinkou pracovní listy pro děti – předškoláky a žáky 1. stupně 
základních škol. Je provedou barokními objekty na tomto okruhu sv. Zdislava a sv. Štěpán.
Studenti se na roli průvodců připravovali pod vedením svých pedagogů Petra Macka a Michaely Ottové. Setkat se 
s nimi můžete od 27. 6. do 17. 9. 2017. Projekt připravila Destinační agentura České středohoří ve spolupráci se 
správci jednotlivých památek, Centrem cestovního ruchu Litoměřice a za podpory Biskupství litoměřického. Více 
informací na www.ceskestredohori.info 

Ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí
Poutí dětí ke sv. Zdislavě a žehnáním Zdislaviny studánky začala první májový den poutní sezona v Jablonném 
v Podještědí. Místo spojené s životem i posledním odpočinkem české světice Zdislavy z Lemberka, patronky rodin, 
ochranitelky manželství a uzdravovatelky nemocných, spravují dominikáni. A právě pohled na sv. Zdislavu jako 
uzdravovatelku nemocných byl tématem 2. ročníku dětské výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“, kterou uspo-
řádaly společně ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, Centrum svaté Zdislavy a tamní farnost. Porota vybírala z 212 
výkresů vytvořených autory z různých koutů Čech a Moravy. Po celou poutní sezonu budou vystavena v ambitu 
kláštera.
Až do svátku Panny Marie Růžencové, kdy zde poutní sezona končí, bude zdejší bazilika otevřená pro návštěvníky 
denně od 9 do 17.30 hodin (s hodinovou polední přestávkou). Komentovaná prohlídka zahrnuje klášterní jídelnu 
se čtyřiadvaceti barokními obrázky z roku 1630, na kterých jsou zachycené některé ze Zdislaviných zázraků, dále 
klášterní ambity s výstavou kreseb sestry Česlavy Talafantové OP nazvanou „Hold sv. Zdislavě“, baziliku minor 
sv. Vavřince a sv. Zdislavy vybudovanou podle projektu J. L. Hildebrandta a kryptu jako součást prodlouženého 
okruhu prohlídky. Od května do konce září se provádí denně kromě pondělí v pracovní dny v 9.30, 11.00, 13.00, 
14.30 a 16.00 hodin a o sobotách, nedělích a státních svátcích pouze odpoledne.
Zájemci o modlitbu u hrobu sv. Zdislavy v kryptě baziliky mohou požádat o vstup stálou službu. Hrob sv. Zdislavy 
je přístupný v den hlavní pouti, která se tu koná vždy poslední sobotu v květnu.

S milosrdnými bratry do hor
Mladým mužům hledajícím své povolání v touze sloužit bližním, nemocným a potřebným, nabízíme výlet do 
Vysokých Tater s milosrdnými bratry. Čas trávený v horách a ztišení v přírodě jsou nejlepším nástrojem k rozeznání 
Božího volání… Probíhat bude v termínu 30. 8. – 3. 9. 2017 na horské chatě v srdci slovenských velehor. Zváni 
jsou mladí muži, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě. 
Program: duchovní program a rozhovory, vysokohorská turistika. Cena: 1000 Kč (+ doprava)
Jak se přihlásit a kde zjistit víc? Napište na email prevor@milosrdni.cz anebo vyplňte formulář  
na webu www.milosrdni.cz

Za dominikány do Ústí nad Labem
V letošním roce si Ústí nad Labem připomíná jubileum 400 let od příchodu dominikánů. Bratři byli do města 
uvedeni v květnu roku 1617 a po staletí se podíleli na jeho životě. Muzeum města Ústí nad Labem připravilo k této 
příležitosti výstavu Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie, která probíhá do 30. 6. 2017.
Výstava mapuje několik základních etap od založení kláštera až po jeho zrušení. K počátkům konventu a staveb-
nímu vývoji dominikánského kostela sv. Vojtěcha odkazuje několik vystavených listin ze 17. a 18. století. Expozice 
se z velké části věnuje prostoru klášterního kostela sv. Vojtěcha. Dnes zcela prázdný vyrabovaný kostel ve výstavě 
znovu ožívá, a to díky historickým fotografiím a vystaveným plastikám. Každodenní život a působení ústeckých 
dominikánů připomíná řada exponátů a dobové fotografie. K tragickým událostem roku 1950 odkazují vystavené 
unikátní dokumenty, které připomínají dění v roce 1950, kdy byl klášter v rámci akce K násilně přepaden, bratři 
vyvezeni a majetek rozkraden.
Biskupství litoměřické na výstavu poskytlo dvě knihy ze 70. let 19. století, které jsou na titulních listech opatřeny 
vlastnickými razítky ústeckého dominikánského kláštera. Knihy z dominikánské knihovny v Ústí jsou velmi vzácné, 
zachovalo se jich jen minimum. Většina knihovny je v současné době nezvěstná.

Pozvánka: Muzeum města Ústí nad Labem, 28. 6. 2017
 17.00   promítání filmu „Psi Páně“ (ČR 2017, 70 minut), dokument přibližuje každodenní život,  

práci a poslání současných českých dominikánů
 18.30  beseda s dominikánem Hyacintem Ullmanem OP
 19.00  komentovaná prohlídka výstavy (kostel sv. Vojtěcha)

EVANGELIUM PODLE JÓBA
Starověké národy věřily, že člověka od Boha odděluje 

Boží hněv. Moderního člověka od Boha odděluje lidský 
hněv. Hněváme se na Boha: Kde jsi, Bože? Jaký jsi? Ty jsi 
nahoře, a já tady dole? Já trpím, ty jsi blažený? Já nevím, 
a ty víš všechno? Kde jsi? Proč mlčíš nad apokalyptickými 
hrůzami, do kterých jsi nás uvrhl naším narozením? Tento 
hněv na Boha, tak blízký modernímu člověku, je prastarým 
hněvem. Krize naděje je osudem Jóbova příběhu. Vstupme 
do něj. Možná v něm najdeme sami sebe, uslyšíme věci, 
které jsme neslyšeli, a pomyslíme na věci, které nám ještě 
nikdy nepřišly na mysl.

z úvodu autora

Pusťte se do četby Evangelia podle Jóba! Čtěte, pře
mýšlejte, meditujte, klaďte si vlastní otázky. Vlastní otáz
ky! Bez nich nemáte šanci na vlastní cestu životem, ale 
ani na poznání smyslu dobra a zla nebo štěstí a utrpení 
ve svém životě.

Fedor Gál , sociolog, podnikatel, přední osobnost sametové 
revoluce na Slovensku

Daniel Pastirčák (* 1959) je teolog a kazatel Církve 
bratrské, ale též spisovatel, básník, esejista a ilustrátor. 
Jeho prozaické dílo Minimýty (2011) získalo cenu Obce 
slovenských spisovatelů. V posledních letech vydal sbírku 
kázání Boží strom zla (2014), rozjímání nad Janovým evan
geliem Vietor veje, kam chce (2015), eseje V tieni mŕtveho 
Boha (2016) a pohádku O lietajúcej Alžbetke (2016). Stál 
u založení sboru CB „Kaplnka“, kde se mj. snaží propojo
vat současné umění a liturgii. Spolu s manželkou Jarkou 
a dětmi Damianem, Deborou a  Jonatanem žije v Bratislavě.
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Diecézní pěší pouť mládeže, Doksany – Bohosudov, 30. 6. – 5. 7. 2017
Cestou se chceme modlit a snášet všechny obtíže putování za dobré rodiny a nová povolání ke kněžství 
a zasvěcenému životu pro naši diecézi. Po celých pět dní nás bude provázet téma rozlišování a plnění Boží 
vůle. Budeme procházet duchovně silnými místy:

– Klášter sester premonstrátek v Doksanech, kde byla vychovávána sv. Anežka Česká
– Třebenice – místo umučení kněze svaté pověsti, MUDr. P. Ladislava Kubíčka
– Teplá – poutní kaple Navštívení Panny Marie s léčivým pramenem
– Kostomlaty – poutní kaple Panny Marie Pomocné s léčivým pramenem
– Bohosudov – Bazilika Panny Marie Bolestné

Zveme všechny mladé lidi dobré vůle, kteří se nebojí nepohody a chtějí se s námi vydat na cestu. 
Informace a přihlášky na www.pout.wz.cz

Prohlídka Lorety Rumburk pro děti, Rumburk, 1. 7. – 31. 8. 2017
Loreta, úterý–sobota, 15.00–16.00 hodin. Prohlídka Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé sezná-
mení s loretánským příběhem. www.loretarumburk.cz

Mariánská pouť, Květnov, 2., 9. a 16. 7. 2017
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Mariánská pouť. Program: 10.00 modlitba růžence od „červené-
ho“ kříže až po tzv. růžencové schody, 10.30 mše svatá v českém jazyce a mariánská pobožnost, 12.30 ado-
race a svátostné požehnání a ve 14.15 mše v německém jazyce.

Mariánská slavnost, Hejnice, 2. 7. 2017
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.30 hodin. Mariánská slavnost / Maria Heimsuchung. Hlavní německá 
poutní mše svatá pro všechny německé rodáky.

Koncert duchovní hudby, Jezvé, 2. 7. 2017
Kostel sv. Vavřince, 17.00 hodin. Koncert ve prospěch opravy varhan kostela. Skladby v podání sóloharfistky 
České filharmonie Jany Bouškové.

Německá pouť k paní Zdislavě, Jablonné v Podještědí, 9. 7. 2017
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 10.00 hodin. Německá pouť k paní Zdislavě. Program: 10.00 mše svatá 
farnosti, 11.30 poutní mše svatá v německém jazyce.

Mariánská pouť, Křešice u Litoměřic, 9. 7. 2017
Kostel Navštívení Panny Marie, 12.00 hodin. Mariánská pouť. Procesí od kostela sv. Martina od 11.30 hodin.

Litoměřické varhanní léto, Litoměřice, 12. 7. 2017
Katedrála sv. Štěpána, 19.00 hodin. XXVII. ročník mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní 
léto. Josef Kratochvíl – varhany, Aneta Ručková – soprán. 

Koncert duchovní hudby, Krásná Lípa, 16. 7. 2017
Kostel sv. Máří Magdalény, 18.00 hodin. Vystoupení komorního souboru Trio Consortio. Vladimír Rou-
bal – varhany, Miroslav Laštovka – trubka, Štěpánka Heřmánková – soprán. 

Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání, Doksany, každý první pátek v měsíci
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Každý první pátek v měsíci se v klášterním kostele 
v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. Od 19.30 hodin modlitba růžence, 
ve 20.00 hodin mše svatá, poté adorace, eucharistický průvod a svátostné požehnání.

Nikodémova noc, Raspenava, každý první pátek v měsíci
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit 
ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. 

Kanovnické nešpory, Litoměřice, každou neděli
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou mod-
litbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.

Barokní architekt a sochař J. L. Hildebrandt a F. Biener, Rumburk, do 16. 9. 2017
Loreta, úterý-sobota 10.00–17.00 hodin. Výstava Barokní architekt a sochař: Johann Lucas Hildebrandt 
a Franz Biener. Loreta Rumburk, Jablonné v Podještědí a Hainewalde ve fotografiích Jiřího Stejskala. Vernisáž 
se koná 9. 6. Návštěvní doba v Loretě Rumburk se letos rozšiřuje: otevřeno bude také v červenci a srpnu 
od 10.00 do 17.00 hodin. www.loretarumburk.cz

Jan Hasištejnský z Lobkowicz (1450–1517), Kadaň, do 24. 9. 2017
Františkánský klášter, 17.00 hodin. Výstava věnovaná Janu Hasištejnskému z Lobkowicz u příležitosti jeho 
500. výročí úmrtí. Navštívit ji můžete v době prohlídek kláštera (a klášterního kostela) – v červnu až září: 
úterý – pátek od 15 a 16 hodin; sobota a neděle od 10 do 18 hodin (v každou celou hodinu, poslední 
v 17 hodin). V červenci a srpnu: úterý – neděle od 10 do 18 hodin (v každou celou hodinu, poslední v 17 ho-
din). Prohlídky zajišťují pracovníci Městského muzea Kadaň.

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční 
7. – 11. 8. 2017 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Jan Szkande-
ra, spirituál olomouckého kněžského semináře. Informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz

Pozvánky

na webu www.dltm.cz a na facebooku www.facebook.com/dltm.cz
Sledujte nás
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Diecézní časopis Zdislava
• v roce 2017 vychází pět čísel 
• cena 1 ks je 20 Kč

Časopis si můžete buď předplatit, 
nebo zakoupit přímo u vás ve farnosti.
Pokud nás kontaktujete, zašleme vám 
požadované číslo poštou.

Objednávky:
•  písemně na adrese: Redakce Zdislava, 

Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice
• e -mailem na zdislava@dltm.cz
• telefonicky na (+420) 416 707 535-6

PŘEDPLATNÉ

PŘEDPLATNÉ

Z diáře Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa

  2. 7. 10.00 hod.  Pouť, Horní Police
  9. 7. 10.30 hod.  Pouť, Chotěšov
  9. 7. 12.00 hod. Pouť, Křešice u Litoměřic

Diář aktuálně na www.dltm.cz

Národní pouť na Velehradě
Cyrilometodějské oslavy Dny lidí dobré vůle vyvrcholí na Velehradě ve středu 5. 7. 2017. Hlavní poutní mše 
svatá začne v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou bazilikou. V prostorách baziliky budou probíhat 
bohoslužby od 6.30 hodin. Připraven bude doprovodný program. Hlavním celebrantem a kazatelem při slav-
nostní mši svaté bude Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy a kanadský římskokatolický kněz. 
Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové.
Během dne budou otevřeny výstavy ve Stojanově gymnáziu. Poutníci dostanou příležitost rozšířit Velehradský 
rukopis, až do 15. hodiny se bude ručně přepisovat Bible. Charita ČR zase nabídne program pro malé i velké 
v areálu základní školy. V 15 hodin začne v bazilice mše svatá byzantsko-slovanského ritu, hlavním celebrantem 
bude Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha. Více informací na www.velehrad.eu

Antiochia ve Stráži pod Ralskem
Mladí misionáři z Antiochie se o letních prázdninách chystají do Stráže pod Ralskem. Chceš se k nim připojit? 
Je ti 16–35 let a jsi biřmovaný? Antiochia je společenství mladých katolických křesťanů uskutečňujících novou 
evangelizaci. Koná se v málo religiozních krajích, aby zde během léta věnovala svůj čas převážně dětem a mla-
dým. Zároveň s cílem ukázat svou žijící víru i pohled na církev. Farnost povzbudí modlitbou i návštěvou nemoc-
ných. Antiochii vede vždy bohoslovec nebo cizí kněz. Letos se Antiochia uskuteční ve farnosti Stráž pod Ralskem 
v termínech 7. – 17. 7., 16. – 26. 7. a 25. 7. – 4. 8. 2017. Více informací a přihlášky na www.antiochia.cz.

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic
IX. ročník pěší pouti k Božímu milosrdenství do Slavkovic se koná ve dnech 22. – 29. 7. 2017. Akce je určena 
všem, kdo hledají Boží milosrdenství ve svém životě. Putovat se bude z Fulneku, Hodonína, Českých Budějovic, 
Prahy a letos nově také z Mladé Boleslavi. Podrobnější informace a přihlášky na www.pout.cz

Olomouc: V oplatce jsi všecek tajně
Arcidiecézní muzeum Olomouc zve na výstavu V oplatce jsi všecek tajně – Podoby eucharistického Krista 
ve vizuální kultuře (23. 3. – 10. 9. 2017), která sleduje téma úcty k svátosti oltářní, jak se projevovala v křes-
ťanském umění a v reflexi této tematiky v umění 20. století. Je rozdělena do šesti tematických oddílů, které re-
prezentují vybraná umělecká díla a artefakty od 14. do 20. století: I. Mše svatá, II. Vizuální představa o užívání 
eucharistie, III. „Svátostné“ tělo Krista ve výtvarném umění, IV. Pašije, V. Procesí a náboženská bratrstva a VI. 
Eucharistické hymny. Na výstavu byly z litoměřické diecéze zapůjčeny sochy Odpočívajícího Krista z Bohosu-
dova a Panny Marie Bolestné z Krupky a monstrance s Pannou Marií Bolestnou z Bíliny. Navštívit ji můžete 
od úterý do pátku od 10.00 do 18.00 hodin. Více informací na www.muo.cz

Düsseldorf: Cranach. Meister – Marke – Moderne
Jedno z nejvýznamnějších děl Lucase Cranacha staršího – Svatý Antonín poustevník bylo zapůjčeno z Lito-
měřic do Düsseldorfu. Obraz z inventáře katedrály sv. Štěpána, který je součástí expozice Galerie a muzea 
litoměřické diecéze, zamířil na výstavu Cranach. Meister – Marke – Moderne. Ta se zaměřuje na Cranachovo 
působení v rozbouřené době počátku reformace a na možnosti výtvarné reprezentace nové podoby víry v rám-
ci evropského kontextu.
Cranachův obraz Sv. Antonín poustevník (1520–1525): oboustranně malovanou desku získal Zbyněk Berka 
z Dubé (proboštem u sv. Štěpána v Litoměřicích v letech 1587–1592) a nechal na ni dodatečně namalovat 
svůj znak. Na přední straně desky se ve volné horské krajině modlí světec, který je současně pokoušen démo-
ny. V jednom výjevu jsou tak propojeny dva náměty – kající sv. Antonín a pokušení světce. Ďábelské postavy 
jsou inspirované tvorbou Hieronyma Bosche, jehož dílo autor poznal při cestách po Nizozemí. Přestože v první 
polovině 16. století byl námět sv. Antonína poustevníka oblíbený u mnohých autorů a objednavatelů, v rámci 
Cranachovy tvorby se jedná o námět výjimečný. Na druhé straně desky je výjev Krista v tumbě – v otevřeném 
hrobě. Bolestný Kristus s ranami je tu zpodoben jako vítěz nad smrtí. Především malba se sv. Antonínem 
poustevníkem je velmi kvalitní prací samotného mistra, Kristus v tumbě je dílenskou prací. Obraz je v Düssel-
dorfu prezentován oboustranně, což prostory Galerie a muzea litoměřické diecéze nedovolují (viz strana 24).
Zájemci o tvorbu Lucase Cranacha mohou düsseldorfskou výstavu navštívit do 30. 7. 2017 v prostorách 
Stiftung Musea Kunstpalast. Po návratu Cranachova díla z Düsseldorfu je návštěvníci budou moci vidět opět 
v expozici Galerie a muzea litoměřické diecéze (Mírovém náměstí 24) v Litoměřicích. Po dobu zápůjčky obrazu 
bude v galerii vystaveno dílo hornorýnského mistra – Sv. Jan na Patmu ze sbírek Diecéze litoměřické.

•  celostátní setkání mládeže probíhá 
v duchu světových dní mládeže 

•  v České republice se koná  
přibližně jednou za 5 let

• určeno je pro mladé lidi od 14 do 30 let
•  pestrý program: setkání s přáteli a po-

znávání nových lidí, zajímavá témata 
přednášek, kvalitní přednášející, ne-
všední slavení eucharistie, poutavé kate-
cheze, osobní setkání s biskupy, skvělá 
hudba, sport, kreativní dílny apod.

• program pro rodiny: sobota 19. 8. 2017

Více informací na 
 https://olomouc2017.signaly.cz

Květná neděle v Litoměřicích s biskupem Janem Baxantem

Zelený čtvrtek, Missa chrismatis s biskupem Karlem Herbstem. Žehnání svatých olejů. 

Velikonoční vigilie s proboštem litoměřické katedrální kapituly P. Jiřím Hladíkem O.Cr. Svátost křtu  
a pečeť darů Ducha svatého zde přijali tři katechumeni. Jedním z nich byl i pan Jiří Formánek (na snímku). 
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Fotogalerie na www.dltm.cz • Foto: Karel Pech

Svědectví
„ J s m e  n a p l n ě n i 
tichou radostí, ne-
změrným klidem, 
pokorou a touhou 
po vnitřní čistotě,“ 
děkoval za novo-
křtěnce v katedrále 
sv. Štěpána Josef 
Formánek. Spiso-
vatel a zakladatel 
geografického ma-
g a z í n u  K o k t e j l 
k  t o m u  p o z d ě j i 
řekl: „Při psaní své 
poslední knihy Dvě slova jako klíč jsem se z celého 
srdce snažil konečně najít odpověď na to, co jsem 
hledal i ve svých předchozích knížkách: co má v ži-

votě smysl, jaký je smysl života 
a co je po smrti. A tehdy na mě, 
ateistu, který vedl dost bouřlivý 
život, promluvil Bůh. Uviděl jsem 
zlatý sloup světla a uslyšel hlas, 
z kterého se mi tehdy podlomila 
kolena: ‚Jdi tam, kam tě nohy po-
vedou, a dělej to, co ti říká srdce.‘ 
Zažil jsem potom nejzvláštnější 
noc ve svém životě. Klekal jsem 
a modlil se v jazycích, které jsem 
neznal, plakal a prosil za odpuště-
ní svých hříchů. Ta noc mne hlu-
boce změnila. Přestal jsem se bát 
smrti a řekl bych, že se ze mě stal 
klidnější, laskavější a snad i po-
kornější člověk. Děkuji Ti Bože!“

Jana Michálková

Mons. Martina Davídka, generálního vikáře

  2. 7.   9.30 hod.  Biřmování, Nový Bor
  9. 7. 12.00 hod. Pouť, Křešice u Litoměřic

Ohlédnutí za Velikonocemi
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Ze sbírek litoměřické diecézeFoto © SGVU v Litoměřicích, Jan Brodský


