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PROâ OBRÁZEK

V‰ichni ji známe. Líbeznou marián-
skou kapliãku nad mûstem. NemÛÏe sou-
tûÏit s protûj‰í mohutnou je‰tûdskou vûÏí,
z níÏ se do okolí ‰ífií rádiové a televizní vlny
pronikající zdmi dfievûn˘mi, cihlov˘mi
i betonov˘mi, aby pfiiná‰ely slova a obrazy
tisícÛm lidí. Jsou v‰ak je‰tû jiná nevidi-
telná vlnûní pfiicházející ze zdrojÛ du-
chovních, nezávislá na kmitoãtech. Ta
pronikají do lidsk˘ch niter, do tûch, která

jsou na nû naladûna. Tou nejdÛleÏitûj‰í
zprávou na svûtû je, Ïe Slovo se stalo tû-
lem a pfieb˘valo mezi námi.

Ná‰ mûsíãník chce b˘t jak˘msi obra-
zem farností leÏících pod Obrázkem. Vy-
pro‰ujeme mu poÏehnání od té, která
Slovo pfiijala, a jíÏ je kaple U Obrázku za-
svûcena.

Zdroj
P. Antonín Pavel Kejdana OFM

PODZIM ÎIVOTA

BlíÏí se listopad, kdy ãastûji vzpomínáme
na v‰echny vûrné zemfielé a modlíme se za
nû. Modlíme se za své rodiãe, pfiátele, pfií-
buzné a známé. Nav‰tûvujeme jejich hroby,
zdobíme je, rozÏíháme svíce.

Listopad a podzim nám pfiipomíná na‰i
vlastní pomíjivost, pfiipomíná to, Ïe v‰ichni
jsme poutníky na této zemi, poutníky k vûã-
nosti. Cel˘ ná‰ Ïivot je pfiípravou na smrt.
Pán JeÏí‰ nám fiíká: „Mûjte bedra pfiepásaná
a va‰e lampy aÈ hofií, abyste se podobali li-
dem, ktefií ãekají na svého pána, aÏ se vrátí
ze svatby, aby mu hned otevfieli, kdyÏ pfiijde
a zatluãe. Blahoslavení sluÏebníci, které pán
pfii svém pfiíchodu najde, jak bdí“ (Lk
12, 35nn.).

Kromû trvalé pfiípravy na setkání sPánem
a Dárcem Ïivota je také bliÏ‰í pfiíprava, a to
pfiijetí svátosti smífiení, svátosti nemocn˘ch
aEucharistie. Vnûkter˘ch farnostech se tyto
svátosti slaví spoleãnû v kostele jednou nebo
dvakrát za rok.

Svátost nemocn˘ch se udûluje tûm, kdo
nebezpeãnû chfiadnou vy‰‰ím vûkem nebo
nemocí. Udûluje se také pfied chirurgick˘m
zásahem, je-li pfiíãinou této operace nebez-
peãné onemocnûní. Pfiitom se za nebezpeãné
pokládá takové onemocnûní, které by bez
operace ohroÏovalo Ïivot nemocného. Sama
narkóza ov‰em takov˘m nebezpeãn˘m ohro-
Ïením Ïivota neb˘vá. KdyÏ se nemocnému,
kter˘ tuto svátost pfiijal, uleví a pak se mu
opût pfiitíÏí, mÛÏe ji pfiijmout znovu; podobnû
i pfii déle trvající nemoci, kdyÏ se stav ne-
mocného zhor‰í, nebo pfii novém nebezpeã-
ném onemocnûní. Je moÏné ji udûlit nemoc-
nému i pfii ztrátû vûdomí za pfiedpokladu, Ïe
by nemocn˘ tuto svátost v ohroÏení Ïivota
chtûl pfiijmout pfii vûdomí.

V listû apo‰tola Jakuba ãteme: “Je nûkdo
z vás nemocn˘? AÈ si zavolá pfiedstavené cír-
kevní obce a ti aÈ se nad ním modlí a maÏou
ho olejem ve jménu Pánû; modlitba (spojená)
s vírou zachrání nemocného, Pán ho po-
zdvihne, a jestliÏe se (nemocn˘) dopustil hfií-
chÛ, bude mu odpu‰tûno„ (Jak 5, 14n.).

Je projevem lásky nabídnout nemoc-
nému moÏnost a ukázat potfiebu pfiijmout
svaté svátosti, je-li sám, pak nejlépe v do-
mácím prostfiedí, aby se obfiady mohly konat
dÛstojnû, beze spûchu v soukromí, a aby se
nemocn˘ mohl i vyzpovídat.

Jak postupovat pfii smrti na‰ich blízk˘ch?
KfiesÈanské rozlouãení se koná nejlépe v kos-
tele v pfiítomnosti rakve se zemfiel˘m, aÈ uÏ
se tûlesné pozÛstatky ukládají do zemû nebo
se pfiíp. odváÏejí ke kremaci. Pfii tomto po-
sledním rozlouãení  se slaví m‰e svatá za
spásu du‰e zemfielého.

První cesta pfii zafii-
zování pohfibu by
mûla vést na faru,
kde se sjedná zpÛ-
sob, den a hodina
rozlouãení.

Zdroj text
P. Tomá‰ Pavel

Genrt OFM
Zdroj foto

âerná Nisa
Mgr. Zdenûk Glaser

O ODPUSTCÍCH

Co to je odpustek
Odpustek je odpu‰tûní ãasného trestu

pfied Bohem za hfiíchy, jeÏ byly jiÏ odpu‰tûny
co do viny. Toto odpu‰tûní za stanoven˘ch
podmínek získává odpovídajícím zpÛsobem
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disponovan˘ vûfiící na pfiímluvu církve, která
jakoÏto sluÏebnice díla vykoupení právo-
platnû rozdává a udûluje z pokladu zadosti-
uãinûní Kristova a svat˘ch.

Odpustek je schopen získat ten, kdo byl
pokfitûn, není vexkomunikaci, je ve stavu mi-
losti alespoÀ na konci pfiedepsan˘ch úkonÛ.
K nabytí odpustku je nezbytné: mít alespoÀ
obecn˘ úmysl jej získat; vykonat v‰e, co se
poÏaduje, a to ve stanovené dobû a zpÛso-
bem urãen˘m podle ustanovení odpustku.

Odpustek je ãásteãn˘, nebo plnomocn˘
podle toho, zda osvobozuje ãásteãnû, nebo
úplnû od ãasného trestu za hfiíchy. âásteãn˘
odpustek bude napfií‰tû oznaãován prostû
jako ãásteãn˘ odpustek, a to bez jakéhokoli
dal‰ího urãování poãtu dnÛ nebo let.

Jak ãásteãné, tak plnomocné odpustky
mohou b˘t vÏdy aplikovány pro zesnulé na
zpÛsob pfiímluvy.

KfiesÈan, kter˘ - pfiinejmen‰ím se srdcem
naplnûn˘m lítostí - uãiní to, co je obdafieno
ãásteãn˘m odpustkem, obdrÏí pÛsobením
církve navíc odpu‰tûní ãasného trestu takové
hodnoty, jeÏ odpovídá tomu, co jiÏ pfiijal za
vykonání samotného skutku.

Plnomocn˘ odpustek lze získat jen jed-
nou za den, v˘jimka je u umírajících. âás-
teãn˘ odpustek je v‰ak moÏno získat více-
krát v jednom dni, pokud není stanoveno
jinak.

K získání plnomocného odpustku je
nutné vykonat skutek, na nûjÏ je odpustek
vázán, a splnit dal‰í tfii podmínky: vykonat
svatou zpovûì; pfiistoupit ke stolu Pánû; po-
modlit se na úmysl nejvy‰‰ího veleknûze.
Kromû toho se poÏaduje vylouãení sebemen-
‰ího zalíbení v hfiíchu, a to i v lehkém.

Tfii podmínky k získání plnomocného od-
pustku lze vykonat fiadu dní pfiedtím nebo

potom, kdy je vykonán pfiedepsan˘ odpust-
kov˘ úkon, nicménû je vhodné, aby svaté pfii-
jímání a modlitba na úmysl nejvy‰‰ího ve-
leknûze byly vykonány v tent˘Ï den jako
odpustkov˘ úkon.

Na základû jedné svátostné zpovûdi lze na-
b˘t více plnomocn˘ch odpustkÛ, zatímco na
základû jednoho svatého pfiijímání a jedné
modlitby na úmysl nejvy‰‰ího veleknûze lze
nab˘t pouze jednoho plnomocného od-
pustku.

Podmínce modlitby na úmysl nejvy‰‰ího
veleknûze se uãiní plnû zadost, kdyÏ se na
jeho úmysl recituje jeden Otãená‰ a jeden
Zdrávas. Jednotliví vûfiící v‰ak mohou zcela
svobodnû recitovat jakoukoli jinou modlitbu
podle toho, jak to odpovídá jejich zboÏnosti.

Odpustky ve dnech 1. aÏ 8. listopadu
Udûluje se plnomocn˘ odpustek, jejÏ lze

získat pouze pro du‰e v oãistci, vûfiícímu,
vkaÏd˘ den od prvního do osmého listopadu,
v nûmÏ zboÏnû nav‰tíví hfibitov a zboÏnû se
modlí, byÈ jen vnitfinû, za zesnulé; také

vden, kdy se slaví Vzpomínka na v‰echny
vûrné zesnulé (nebo se souhlasem ordináfie
opfiedcházející ãi následující nedûli nebo také
o Slavnosti v‰ech svat˘ch), kdyÏ zboÏnû nav-
‰tíví kostel ãi kapli apomodlí se Otãená‰aVû-
fiím.

Udûluje se ãásteãn˘ odpustek, jejÏ lze zís-
kat pouze pro du‰e v oãistci, vûfiícímu, kdyÏ:

zboÏnû nav‰tíví hfibitov a modlí se, byÈ jen
vnitfinû, za zesnulé;

také kdyÏ zboÏnû recituje chválynebo ne‰-
pory oficia za zesnulé nebo invokaci Odpoãi-
nutí vûãné.

Zdroj
Enchyridion indulgentiarum 2000

POHANSKÉ UCTÍVÁNÍ MATKY ZEMù

VYTLAâUJE Z KULTURY MUÎSK¯ PRVEK

Ve druhém století na‰eho letopoãtu zbû-
silé uctívaãky boha Dion˘sia pfievleãeného
za Ïenu rituálnû umuãily dÛstojníka ¤ím-
ské fií‰e a pfii pohansk˘ch obfiadech ke cti
bohynû Artemis se znázorÀovaly i prová-
dûly kastrace jejích muÏsk˘ch uctívaãÛ.
Dne‰ní novopohan‰tí apologetici se ãasto
pokou‰ejí pfiedstavit nenásilné, nûÏné, Ïen-
ské, pfiírodnû orientované náboÏenství
v protikladu k „násilnickému“ patriarchál-

nímu panování biblického Boha v Ïido-
kfiesÈanské tradici.

Celá ta úchvatná novopohanská spiri-
tualita je Ïenského rodu. PrÛvodními znaky
‰ífiícího se uctívání Ïen-bohyÀ a sil, které
jsou zemû-centrické, je nárÛst popularity
ãarodûjnictví, kultu wicca a mnoÏící se po-
ãty knûÏek a samozvan˘ch kouzelnic.

Zdá se, Ïe není náhodou, Ïe feministická
hnutí a vzrÛstající uctívání Matky Zemû
jsou paralelní jevy, které se vzájemnû ovliv-
Àují a posilují. Srovnáním stovek feminis-

TEOLOGIE, FILOSOFIE
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tick˘ch publikací a literatury opohansk˘ch
kultech je nabíledni, Ïe vzájemn˘ vztah
tûchto dvou proudÛ je spí‰e systémov˘, neÏ
nahodil˘. Feministky nenávidí androcen-
trická náboÏenství a odtud také plyne pfie-
vaha bohyÀ a zboÏÀování Zemû ve feminis-
tické literatufie.

Politická revolta feministek proti v‰emu
patriarchálnímu pfiinesla také zmûny vkul-
tufie, právu, náboÏenství a vzdûlávání. Ten-
t˘Ï rebelsk˘ duch pohání pfietváfiení Ïido-
kfiesÈanského pohledu na svût.

Nová spiritualita není pouze vyzdvi-
hováním ãarodûjnictví a bohyÀ, je záro-
veÀ sniÏováním muÏského (elementu).
Zejména lesbická hnutí podporují na rÛz-
n˘ch shromáÏdûních uctívání novopo-
hansk˘ch bohyÀ pfiírodního charakteru.
ZboÏ‰tûní Ïenství a radikální odmítání
obrazu Boha Otce ov‰em není nikterak
pfiekvapujícím znakem lesbick˘ch ideo-
logií. Police knihkupectví pfietékají kni-
hami, které se pokou‰ejí poÏen‰tit Boha.
Mezi tyto tituly patfií napfiíklad: BoÏské
Ïenství, Biblick˘ obraz Boha jako Ïeny,
Feministická spiritualita, Vzestup Ïen-
ského ducha, Posvátná kniha Ïensk˘ch
tajemství aj.

Rituály uctívání pohansk˘ch bohyÀ
jsou plné obrazÛ Ïenské plodnosti a jejích
cyklÛ. Spoleãensk˘ poÏadavek politické ko-
rektnosti útoãení na muÏe nebrání a více-
ménû je poÏehná. Pfiepisují se uãebnice -
a to dokonce uÏ na základních ‰kolách -
tak, aby pouÏívaly genderovû neutrální ter-
míny.

Je fikcí, Ïe feministick˘ pohled na svût,
vnûmÏ pohlaví spl˘vají, nebo jsou neutrální
a náboÏenství je zaloÏeno na uctívání Zemû
a Ïensk˘ch bohyÀ, je pokojn˘m návratem
do zahrad Edenu pfied prvotním hfiíchem
ãlovûka. Od poãátku ãasÛ pfies vrcholnou
dobu rozmachu kfiesÈanství a období post-
kfiesÈanského technologického vûku jsme
nyní svûdky znovuobjevení pohansk˘ch
kultÛ a upadáme do lstivé léãky hada z ráje,
kter˘ na‰eptával prvním lidem: budete jako
bÛh.

Av‰ak na obzoru není Eden, ale
zhoubné antikfiesÈanské a antimuÏské po-
hanství, které hrozí zaplavit na‰i spoleã-
nost právním barbarismem, protoÏe zá-

kony Zemû zrcadlí svûtonázor lidí, jeÏ v ní
Ïijí. Zatímco biblick˘ pohled na svût smû-
ruje lidstvo k nadpfiirozenu, za tento vidi-
teln˘ svût, do spoleãenství s vûãn˘m Ot-
cem, vyznavaãi pohansk˘ch náboÏenství
se v‰emohoucího Boha Otce/Stvofiitele
bojí, a proto zboÏ‰Èují sebe. Ve skuteãnosti
v‰ak jde o infantilní narcisismus, kde je
ãlovûk sám sobû bohem, pfiípadnû kaÏd˘
má svého vnitfiního boha v sobû. Sebe-
stfiedn˘ a do sebe zahledûn˘ ãlovûk uctívá
jen své vlastní pudy a potfieby - touhu po
moci, potû‰ení - také proto pohanská ná-
boÏenství vÏdycky v nûjaké formû zahrnují
násilí a prostopá‰nost.

Zajímavá je i paralela mezi nárÛstem
homosexuálního chování ve spoleãnosti
a rozmachem novopohansk˘ch feminis-
tick˘ch kultÛ. Odmítnutí otce znamená
identifikaci s matkou. Homosexuální muÏi
jsou ãasto obûÈmi naru‰ené pohlavní iden-
tity - v kritickém období raného dûtství ne-
jsou schopni se identifikovat s muÏskou
(otcovskou) rolí, nemají-li v bezprostfied-
ním dosahu dostateãnû zfiejm˘ model, bojí
se separace od matky a identifikují se s ní.
Matka Zemû (bohynû Gaia) b˘vá v litera-
tufie popisována jako nedogmatická, mi-
lující, v‰eobjímající spiritualita, zosob-
nûné pfiijetí, která se vzná‰í nad zemí
s lehkostí a nenuceností - Ïádná pravidla,
Ïádná omezení. Dítû Matky Zemû zÛstává
v jejím lÛnû, v‰echno je v jednotû. Hranice
mezi pohlavími jsou zamlÏeny. Nedojde
k separaci lidstva od Zemû (dítûte od
matky) a stvofiení zÛstává v dokonalé pan-
teistické jednotû a harmonii. BÛh Otec je
kdesi daleko v nebi nepoznán. Typicky
Ïenské rysy jako intuice, emocionalita
a citlivost nejsou vyváÏeny muÏskou raci-
onalitou, zásadovostí a disciplinou. Po-
hanská Matka Zemû místo toho, aby ne-
chala své dítû dospût, je ochraÀuje pfied
autoritou otce a rozmazluje ho splnûním
kaÏdé jeho touhy. Tolerance pom˘leného
chování je pfiedefinovaná na „ctnost tole-
rance“ a z toho plynoucí infantilismus de-
generuje v násilí tak snadno a rychle, jako
se stfiídají citové v˘buchy u batolat nebo
puberÈákÛ. Matka Zemû své dûti hfieje na
prsou a nedovolí jim rÛst, protoÏe si je chce
udrÏet nablízku - kupuje si tak jejich od-
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danost za pfiíslib nespoutaného prosto-
pá‰ného sebezboÏÀování.

BÛh Otec ale volá své dûti, aby pfiekro-
ãily stín sv˘ch infantilních poÏitkÛ, které
jsou doãasné a koneãné, a upfiely zrak
k dobrÛm, která nepomíjejí. Úsilí duchov-
ního zrání vyÏaduje odpoutání se od v‰eho,
co není hodno vûãnosti. Provází je ov‰em bo-

lest a úzkost z odloÏení dûtství a osvojování
si nového Ïivota, kter˘ jiÏ smrtí nepomine.

Zdroj text
Mary Jo Anderson

Zdroj pfieklad
Agora 1 / fiíjen 2003

Jana Pláteníková

ROZHOVOR S FRANTI·KEM CHLOUBOU

Franti‰ku, mnoho lidí ví, Ïe tady v Liberci
jsou franti‰káni, Ïe Ïijí ve dvou domech a sta-
rají se o tfii kostely. V Ruprechticích, Rochlici
a v Hanychovû. Nevûdí ale o nûjakém spole-
ãenství pfiátel svatého Franti‰ka.

Od které doby existuje?
F. Chlouba: UÏ od dob sv. Franti‰ka.

Mnoho lidí nemohlo do franti‰kánsk˘ch
klá‰terÛ vstoupit, ale pfiece jen se chtûli sv.
Franti‰ku nûjak pfiipodobnit. Vytváfieli sku-
piny a Ïili z jeho pfiíkladu. Po jeho vzoru se
snaÏili a snaÏí úÏeji se pfiimknout ke Kristu,
k jeho evangeliu. Mnozí Ïijí v manÏelstvích,
ale spoleãnû se modlí, mají svá setkání
a úkoly.

Máte také nûjaké spoleãné vedení? A jak
se jmenujete?

F. Chlouba: Jsme fieholním fiádem jako
fiády jiné. Máme ústfiedí v ¤ímû a ná‰ úpln˘
název je: Sekulární franti‰kánsk˘ fiád. Se-
kulární znamená svûtsk˘.

Co to je svûtsk˘?
F. Chlouba: Îijeme mezi ostatními lidmi,

máme své rodiny a obãanská zamûstnání.
Je tento fiád i v âechách?
F. Chlouba: Dokonce i v Liberci je sku-

pina sekulárních franti‰kánÛ. Scházíme
se kaÏd˘ mûsíc v kostele v Ruprechticích
v 18 hodin k bohosluÏbû a po ní na fafie.
Pfií‰tí setkání bude v úter˘ 11. listopadu.
Kdo se chce s námi seznámit, upfiímnû ho
zveme.

Otázky
Petra Dvofiáãková

KONZERVOVÁNÍARESTAUROVÁNÍ DROBN¯CH

PAMÁTEK V P¤ÍRODù - LIBERECKO

Po roce 1990 mû oslovil nejen pan arci-
dûkan Franti‰ek Opletal, ale hlavnû dezo-
látní stav vût‰iny drobn˘ch památek v pfií-
rodû na Liberecku, na které se zapomnûlo,
a které chátraly, nebo jiÏ dávno spadly a za-
nikly.

Zatím se mi podafiilo zrestaurovat a za-
znamenat tyto kfiíÏe a sochy:

Dlouhé mosty (‰est kfiíÏÛ a kovová so-
cha sv. Jana z Pomuku na kamenem
soklu, barevná polychromie v pfiírodních
barvách);

âeská chalupa (kovov˘ kfiíÏ na kamen-
ném soklu, corpus zlat˘ bronz; pod ním
Panna Maria, barevná polychromie, modr˘
plá‰È);

SPIRITUALITA

UMùNÍ



Horská ulice (kfiíÏ na pískovcovém soklu,
corpus není pÛvodní, barevná polychromie
- vysvûcen v roce 2003 moravsk˘m opatem
Kosíkem);

Kry‰tofovo údolí (ãtyfii kfiíÏe);
Harcov (tfii kfiíÏe);
Kunratická ulice (ãtyfii kfiíÏe);
Na Rudû (kovov˘ kfiíÏ na kamenném

soklu u tzv. „Ru‰iãky“ - corpus zlat˘ bronz;
ãern˘ kfiíÏ lemovan˘ zelen˘m listovím, dole

souso‰í sv. Jana a sv. Máfií Magdalény, ba-
revná polychromie v pfiírodních barvách);

Rochlice (jeden kfiíÏ za Ïelezniãním pfie-
jezdem smûr Vesec).

Nûkteré kfiíÏe dosud na o‰etfiení ãekají,
ba nûkteré dosud nebyly ani zaznamenány.

Zdroj text a foto
Zdenûk Moidl

NENAROZENÉ DùTI

V souãasné dobû vláda v Rusku pfiipra-
vuje omezení umûl˘ch potratÛ. Dnes je
moÏné podstoupit potrat prakticky na Ïá-
dost do 24. t˘dne. Vládní novela umûlé po-
traty mezi 12. a 24. t˘dnem v˘raznû ome-
zila.

• • •
Pod názvem „Interrupce z pohledu lé-

kafie“ probûhne poãátkem listopadu v Po-
slanecké snûmovnû odborná disputace,
v níÏ si lékafii z rÛzn˘ch oborÛ vzájemnû vy-
svûtlí své postoje k umûl˘m potratÛm. Set-
kání se kromû prezidenta âeské lékafiské
komory MUDr. Davida Ratha zúãastní
pfiední odborníci v na‰í zemi. Napfi. doc.
MUDr. Petr Hach, CSc. bude mluvit o po-

ãátku lidského Ïivota ãi MUDr. Ludmila Láz-
niãková otevfie téma, jak spoleãnost zneu-
Ïívá lékafiÛ ke „‰pinavé práci“ v souvislosti
s umûl˘mi potraty.

• • •
V USA si Ameriãané pfiipomínají 30 let od

legalizace umûlého potratu. Îeny, které li-
tují toho, Ïe potrat podstoupily, upozorÀují,
Ïe potrat má i druhou obûÈ. Letos se tisíce
Ïen shromáÏdily u Nejvy‰‰ího soudu a na
shromáÏdûních v hlavních mûstech jednot-
liv˘ch státÛ USA. ¤ekly, Ïe uÏ nebudou ml-
ãet („Silent No More“) o emocionální a fyzické
bolesti, která umûl˘ potrat provází.

Zdroj
Hnutí pro Ïivot / fiíjen 2003

KONEâNù SKUTEâN¯ NÁVRAT KE KO¤ENÒM

Od sametového pfievratu 1989 jsme vyslechli mnoho projevÛ
zdÛrazÀujících návrat ke kfiesÈansk˘m kofienÛm na‰í státnosti.
Letos poprvé po desetiletích se uskuteãnila Národní svatováclav-
ská pouÈ v tradiãním místû oslav ve Staré Boleslavi. Zde byl dûdic
ãeské zemû, kníÏe sv. Václav, ãesk˘ patron, zavraÏdûn. Tisíce pout-
níkÛ z rÛzn˘ch ãástí na‰í zemû projevili odhodlání navázat na v˘-
znamnou tradici. Bylo by moudré pouÈ kaÏdoroãnû opakovat.

Hlavní bohosluÏbu na Mariánském námûstí celebroval J. Em.
Miloslav kardinál Vlk. Bûhem bohosluÏby, pfii pfiímluvách za ãesk˘
národ, drÏel lebku sv. Václava v rukou. Úãastí a modlitbami vzdali
poutníci dík ochránci na‰í vlasti a Bohu za získanou svobodu a v‰e
dobré.

Zdroj text
MUDr. Jan Pur

Katolick˘ t˘deník 40 / 5. fiíjna 2003
Zdroj foto

Národní svatováclavská pouÈ, âBK

7

POLITIKA

ZPRÁVY Z DIECÉZÍ
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ZAKLADATELKA HOSPICÒ

P¤IJEDE DO LIBERCE

MUDr. Marie Svato‰ové pfiijala pozvání
âeské kfiesÈanské akademie v Liberci. Její
pfiedná‰ka bude mít téma Hospic a umûní
doprovázet, a bude se konat 10. 11. 2003
v 17 h v budovû K Technické university, tfi.
1. máje. Zveme Vás na setkání s touto v˘-
znamnou lékafikou.

Zdroj
MUDr. Jan Pur

DUCHOVNÍ OBNOVA

S P. PROKOPEM SIOSTRZONKEM OSB
Podzimní duchovní obnova ve farnosti

Vratislavice nad Nisou probûhne ve dnech 7.
- 8. 11. 2003, a to pod duchovním vedením
otce Prokopa Siostrzonka OSB.

Program:
pátek
m‰e svatá v kapli Vzkfií‰ení 17.00
první pfiedná‰ka, po ní adorace 18.00

sobota
ranní chvály v kapli Vzkfií‰ení 8.45
druhá pfiedná‰ka 9.00
tfietí pfiedná‰ka 11.00
obûd 12.30
ãtvrtá pfiedná‰ka 14.00
m‰e svatá 15.00

Bûhem duchovní obnovy bude pfiíleÏitost
ke sv. smífiení nebo k duchovnímu rozho-
voru. MÛÏete-li, pfiineste si Písmo svaté.

V‰ichni jste zváni!

Zdroj
Václav Vanûk

PùVECK¯ SBOR LA GIOIA & KOMORNÍ

SDRUÎENÍ CAMERATA FILHARMONICA

V pondûlí 3. 11. 2003 od 19.00 probûhne
v Kapli Vzkfií‰ení ve Vratislavicích nad Nisou
koncert pûveckého sboru La Gioia - sbor-
mistr Helena Havlíková a komorního sdru-
Ïení Camerata Filharmonica - Ivan Séquardt
a Libûna Séquardtová - hoboje; Ada Slivan-
ská a Jifií Poslední - housle, violy; Michal No-
vák - kontrabas; Monika Klicperová - cem-

balo; dirigent Jifií Havlík. Na programu jsou
chorály a capella - G. Pierluigi da Palestrina,
sonáta c-moll pro housle - A. Vivaldi, kan-
táta „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“.

Pofiádá MÚ Vratislavice nad Nisou.
V‰ichni jste srdeãnû zváni! Podpofite iVy svou
úãastí pûkné koncerty MÚ!

Zdroj
Václav Vanûk

P¤EHLED AKTIVIT FARNOSTÍ

Farnost arcidûkanství Liberec
NáboÏenství:
pondûlí
Mgr. Dana Glaserová, 2. - 3. tfiída - dûti,

které v tomto ‰k. r. pfiistoupí k prvnímu sv.
pfiijímání 14.30

3. - 4. tfi. - dûti, které jiÏ absolvovaly pfií-
pravu na první sv. pfiijímání 15.30

6. - 7. tfi. 16.45
úter˘
MVDr. Hana Prausová, 5. tfi. 15.30
Marie Nováková, 8. - 9. tfi. 16.45
stfieda
Ing. BoÏena Dvofiáková, 1. - 2. tfi. - dûti,

které se v tomto ‰k. r. nebudou pfiipravovat
na první sv. pfiijímání 14.30

Pravidelné akce:
pondûlí
P. Josef Faltejsek, setkání mládeÏe a vy-

soko‰kolákÛ, rozjímání nad Písmem svat˘m
19.00

úter˘
Ing. Bohuslav Eliá‰, sbormistr, zkou‰ka

libereckého Chrámového sboru 19.00
stfieda, jednou za 14 dní
P. Franti‰ek Opletal, setkání seniorÛ, cír-

kevní dûjiny 19.00
ãtvrtek
Schola od 3 AntonínÛ zpívá pfii rytmické

m‰i svaté 18.00
pátek
P. Franti‰ek Opletal, setkání farní mlá-

deÏe - církevní dûjiny, základní církevní
nauka 19.00

Knihovna:
P. Tomasz Dziedzic

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ
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KaÏdou nedûli dopoledne po m‰i svaté. Na
poÏádání po osobní domluvû kdykoliv.

Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
NáboÏenství:
úter˘
Christiane Koch, 1. - 2. tfi. 16.00
stfieda
P. Bartolomûj Pavel âern˘ OFM, 3. - 4.tfi.

- pfiíprava na první sv. pfiijímání 14.30
5. - 6. tfi. 15.30
Christiane Koch, 9. tfi. 18.15
ãtvrtek
Mgr. Jan VoÏenílek, 7. - 8. tfi. 15.30

Pravidelné akce:
pondûlí
zkou‰ka scholy 18.00
katecheze pro dospûlé 19.00
nedûle
po ne‰porách setkání farnosti

Farnost Liberec - Ruprechtice
NáboÏenství:
úter˘
jáhen Miroslav Kloz, 1. - 2. tfi. - dûti, které

se v tomto ‰k. r. nebudou pfiipravovat na
první sv. pfiijímání 15.00

Mgr. Dana Glaserová, 2. - 3. tfi. - dûti, 
které v tomto ‰k. r. pfiistoupí k 1. sv. pfii-

jímání 16.00
7. - 8. tfi. 18.00
stfieda
Mgr. Dana Glaserová, 3. - 4. tfi. - dûti, které

jiÏ absolvovaly pfiípravu na 1. sv. pfiijímání
15.00

5.- 6. tfi. 16.00

Pravidelné akce:
pondûlí
MUDr. Terezie Purová
modlitby matek a babiãek
v zimû 15.00
v létû 15.30
kaÏd˘ch 14 dní „Hovory o vífie“ - setkání

dospûl˘ch na fafie po m‰i svaté
úter˘
jáhen Miroslav Kloz, kaÏd˘ch 14 dní bib-

lická hodina 20.00
setkání sekulárního fiádu sv. Franti‰ka

jednou za mûsíc dle ohlá‰ek v kostele
stfieda

modlitby matek, kontakt: Mgr. Dana Gla-
serová 9.00

zkou‰ka Scholy od 3 AntonínÛ 19.30
pátek
Bohuslava Klozová, v˘tvarn˘ krouÏek pro

malé dûti 16.00

Knihovna:
Knihovna je otevfiena kaÏdou nedûli po

m‰i sv. kaÏdé pondûlí 
v zimû od 15.00 do 16.00 
v létû od 15.30 do 16.30

Farnost Vratislavice nad Nisou
NáboÏenství:
stfieda
1. -2. tfi. 13.30
3. -4. tfi. 14.45
5. tfi. 16.00
ãtvrtek
jáhen Václav Vanûk, 
setkání mládeÏe 18.00
pátek
Milo‰ Zástûra, 6. tfi. a star‰í dûti 16.00
Pokud není jinak uvedeno, konají se

v‰echny akce pravidelnû kaÏd˘ t˘den na
fafie.

Pravidelné akce:
pondûlí
Marie Bémová, jednou za 14 dní malování

pro dûti 15.00

pan Jefiábek, angliãtina pro pokroãilé
16.00

ãtvrtek
celodopolední setkání maminek s pfied-

‰kolními dûtmi na fafie 10.00

Klub volného ãasu: dûti si mohou volnû
hrát na fafie kaÏd˘ ãtvrtek od 13.00 do 15.00

Evelyn Bernard, divadelní krouÏek
15.00

pátek
Honza Vojta Vaníãek, turistick˘ krouÏek

15.30
Pokud není jinak uvedeno, konají se

v‰echny akce pravidelnû kaÏd˘ t˘den na fafie.

Zdroj
duchovní správci
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P¤EHLED BOHOSLUÎEB VE FARNOSTECH

Farnosti v Liberci
P. Tomá‰ Pavel Genrt OFM, okrskov˘ vi-

káfi
Adresa: Vrchlického 81, 460 14 Liberec

XIV - Ruprechtice
Tel.: 485 121 293
E-mail: liberec.ofmZquick.cz
Internetové stránky libereck˘ch farností:
http://www.rkc-lbc. cz/
E-mail: info@rkc-lbc.cz

Farnost arcidûkanství Liberec
Spravuje P. Franti‰ek Opletal, arcidûkan

a kanovník
P. Josef Faltejsek, farní vikáfi
P. Tomá‰ Dziedzic, farní vikáfi
Jáhen Jan Pur
Jáhen Miroslav Kloz
Adresa: Kostelní 7, 460 01  Liberec 2
Tel: 485 108 506
Internetové stránky farnosti:
http://arcidekanstvi-lbc.rkc-lbc.cz/
E-mail: arcidekanstvi-lbc@rkc-lbc.cz

m‰e svatá v nedûli:
Liberec
arcidûkansk˘ kostel Sv. Antonína Veli-

kého
nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 7.30, 9.30
m‰e svatá 8.00, 10.00
kostel Sv. KfiíÏe
nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 17.30
m‰e svatá 18.00

kostel Panny Marie Neposkvrnûné a Krá-
lovny andûlÛ - U Obrázku

Internetové stránky kostela:
http://obrazek.rkc-lbc.cz/
kvûten aÏ fiíjen druhá nedûle v mûsíci

16.00

StráÏ nad Nisou
kostel Sv. Katefiiny Alexandrijské
nedûle 10.30

Kry‰tofovo Údolí
kostel Sv. Kry‰tofa
v zimû poslední nedûle v mûsíci 15.30
ãerven aÏ záfií kaÏdá nedûle 16.30

Dlouh˘ Most
kostel Sv. Vavfiince
tfietí nedûle v mûsíci 15.00

Ra‰ovka
kostel Sv. Antonína z Padovy
první nedûle v mûsíci  od velikonoãního

pondûlí do listopadu 15.00

KfiíÏany
in spiritualibus spravuje P. Franti‰ek

Opletal
in materialibus spravuje Michal Olek‰ák
kostel Sv. Maxmiliána
první nedûle v mûsíci od velikonoãní ne-

dûle do listopadu 15.00

m‰e svatá ve v‰ední dny:
Liberec
kostel Sv. Antonína Velikého
kaÏd˘ v‰ední den po Kvûtné nedûli
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 17.30
pondûlí aÏ stfieda, pátek, sobota
m‰e svatá 18.00
ãtvrtek
rytmická m‰e svatá pro mládeÏ a vysoko-

‰koláky 18:00

kaple Sv. Rodiny na arcidûkanské fafie
ráno kaÏd˘ v‰ední den
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 6.30
m‰e svatá 7.00
veãer po skonãení vánoãní doby aÏ do

Kvûtné nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 17.30
pondûlí aÏ stfieda, pátek, sobota 
m‰e svatá 18.00
ãtvrtek
rytmická m‰e svatá pro mládeÏ a vysoko-

‰koláky 18.00

Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
Spravuje P.Bartolomûj Pavel âern˘ OFM,

administrátor
Adresa: Na Per‰t˘nû 15, 460 01 Liberec 4
Tel.: 485 104 670
Internetové stránky farnosti:
www.digitalclassics.cz/fara_rochlice.htm
E-mail: liberec_ofmZquick.cz

Liberec -Rochlice
kostel Sv. Jana Kfititele
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nedûle
rÛÏenec, pfiíleÏitost ke sv. smífiení  9.25
m‰e svatá 10.00
pondûlí, ãtvrtek, pátek, sobota
rÛÏenec, pfiíleÏitost ke sv. smífiení 16.30
m‰e svatá, ne‰pory 17.00
stfieda
rÛÏenec, pfiíleÏitost ke sv. smífiení 16.30
m‰e svatá pro dûti, ne‰pory 17.00

Liberec - Dolní Hanychov
filiální kostel Sv. Bonifáce
nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 7.00
m‰e svatá 7.30
úter˘
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 16.30
m‰e svatá 17.00

fara Na Per‰t˘nû
nedûle
ne‰pory 17.00

Farnost Liberec - Ruprechtice
Spravuje P. Antonín Pavel Kejdana OFM,

administrátor
P. Tomá‰ Pavel Genrt OFM, farní vikáfi
Adresa: Vrchlického 81, 460 14 Liberec

XIV - Ruprechtice
Tel.: 485 121 293
Internetové stránky farnosti: 
http://farnost-ruprechtice.rkc-lbc.cz/
E-mail: liberec.ofmZquick.cz

Liberec - Ruprechtice
kostel Sv. Antonína Paduánského
nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 8.30
m‰e svatá 9.00
pondûlí
m‰e svatá 17.00
úter˘
m‰e svatá 8.30
stfieda
m‰e svatá, adorace Nejsvûtûj‰í svátosti,

ne‰pory 17.00
ãtvrtek
m‰e svatá 8.30
pátek
m‰e svatá pro dûti 17.00
sobota
m‰e svatá 17.00

pondûlí aÏ sobota
rÛÏenec, pfiíleÏitost ke sv. smífiení 30 min.

pfied m‰í svatou
pfiíleÏitost ke svátosti smífiení je v ostatní

dobu kdykoliv na poÏádání
pfiípravu ke kfitu (i dospûl˘ch), bifimo-

vání, manÏelství, nebo k návratu do církve
si mÛÏete domluvit kaÏd˘ den pfied m‰í
svatou nebo po ní,osobnû ãi telefonicky na
fafie

Farnost Vratislavice nad Nisou
Spravuje jáhen Václav Vanûk, administ-

rátor
P. Radim Miloslav Jáchym OFM, slouÏící

knûz
Adresa: Tanvaldská 51, 463 11 Liberec 30

- Vratislavice
Tel.: 485 160 625
Internetové stránky farnosti:
http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz
E-mail: vanek.fara@volny.cz

Vratislavice nad Nisou
kostel Nejsvûtûj‰í Trojice, v létû
kaple Vzkfií‰ení, v zimû

nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 8.00
m‰e svatá 8.30
pondûlí aÏ ãtvrtek
m‰e svatá 
mimofiádnû bohosluÏba slova 7.30
pátek
rÛÏenec, pfiíleÏitost ke sv. smífiení 16.30
m‰e svatá
mimofiádnû bohosluÏba slova 17.00

kaple Vzkfií‰ení
pátek
veãer chval mládeÏe pfii kytafie 20.00
nedûle
modlitební setkání mládeÏe 19.00

Domov dÛchodcÛ na Nové Rudû
kaple Sv. Zdislavy, vefiejnû pfiístupná
sobota
mimofiádnû bohosluÏba slova 15.30

pfiíleÏitost ke svátosti smífiení je v ostatní
dobu kdykoliv po domluvû s P. Radimem Mi-
loslavem Jáchymem OFM
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pfiípravu ke kfitu (i dospûl˘ch), bifimování,
nebo k manÏelství si mÛÏete domluvit kaÏd˘
den pfied m‰í svatou nebo po ní,nebo osobnû
ãi telefonicky na fafie

Zdroj
duchovní správci

Z KRONIKY NA·ICH FARNOSTÍ

1. AÎ 26. ¤ÍJNA 2003

Kfitem byli mezi nás pfiijati:
Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
Filip âmilansk˘
Aurelie Klára Puzrlová
Farnost Liberec - Ruprechtice

Matûj Galáã
Krist˘na Profousová
Srdeãnû blahopfiejeme.

Svátost manÏelství pfiijali:
Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
Ing. Katefiina Baxová a Ing. Pfiemysl Bû-

la‰ka
Srdeãnû blahopfiejeme.

Ke vzkfií‰ení jsme vyprovodili:
Farnost Liberec - Ruprechtice
Jaroslava Faltejsková (1916)

Zdroj text
duchovní správci

Zdroj foto 
  Kfiest Aurelie Kláry Puzrlové  

Horymír Puzrla

Zdroj foto 
  Kfiest Krist˘ny Profousové

Karel Hrkal

Vydává ¤ímskokatolická farnost v Liberci - Ruprechticích pro liberecké farnosti a ve spolupráci s nimi. 
Vrchlického 81, PSâ 460 14, Liberec XIV - Ruprechtice, datum vydání: 30. 10. 2003

tel. 485 121 293, e-mail: liberec.ofmZquick.cz, pfiíspûvky na ãasopis zatím dobrovolné, za obsah odpovídá P. Antonín OFM
Zdroj foto na titulní stranû Arcidûkansk˘ kostel Sv. Antonína Velikého Mgr. Zdenûk Glaser

Internetové stránky libereck˘ch farností: http://www.rkc-lbc.cz/
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V TOMTO âÍSLE

ÚVODNÍK

ZIMA JAKO ZA OLTÁ¤EM, P. ANTONÍN OFM

PASTORACE

ADVENT, AMEN / LISTOPAD 1997
SLAVNOST JEÎÍ·E KRISTA KRÁLE; MODLITBA RÒÎENCE, ENCHIRIDION INDULGENTIARUM 2000

SPIRITUALITA

KAÎDÁ FARNOST BY MùLA MÍT SVÉHO CHUDÉHO, HANA JECHOVÁ A MILES JESU
CO JE NOVÉHO U FRANTI·KÁNÒ V LIBERCI? BR. RADIM OFM

DùTI A MLÁDEÎ

DùTI POMÁHAJÍ DùTEM, SIMONA ELIÁ·OVÁ A HANA JECHOVÁ

SKAUTSKÉ ODDÍLY ICHTHYS, PAVEL MARTON

HISTORIE

P¤EDNÁ·KA âESKÉ K¤ESËANSKÉ AKADEMIE, MUDR. JAN PUR

DVù STù LET DOMU U PELIKÁNA, P. RADIM OFM

POLITIKA

OBRANA ÎIVOTA, ¤ÁD 3 / 2003
JE NADùJE NA HOSPIC V LIBERCI? MUDR. JAN PUR

ZPRÁVY Z DIECÉZÍ

POUË KE SVATÉ BARBO¤E DO RYNOLTIC, MICHAL OLEK·ÁK

NEJSEM „D¯PÍK“, MUDR. JAN PUR; KATOLICK¯ T¯DENÍK 45 / 9. LISTOPADU 2003

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ

V LIBERCI SE SETKALI PASTORAâNÍ ASISTENTI, DIS. MARIE NOSKOVÁ
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P¤EHLED AKTIVIT FARNOSTÍ
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ADVENT

Co to je Advent
Znamená to pfiíchod, oãekávání pfiíchodu:

advenire je latinsky pfiicházet, blíÏit se. Doba
adventní - období pfiibliÏnû ãtyfi t˘dnÛ pfied
Vánocemi.

Na náv‰tûvu vzácné osoby se pfiipravíme.

Tady se pfiipravujeme na oslavu pfiíchodu
Syna BoÏího k lidem a v my‰lenkách smû-
fiujeme i k oãekávání jeho druhého pfiíchodu
na konci vûkÛ.

Církev nás vybízí, abychom adventní
dobu proÏívali svnitfiní usebraností, vûnovali
více ãasu modlitbû, rozjímání, odfiekli si zby-
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ZIMA JAKO ZA OLTÁ¤EM, 
fiíkají lidé, kdyÏ se choulí a tetelí zimou.

Proã je v katolick˘ch kostelích tak chladno?
ProtoÏe jsou velké, zdivo je kamenné, vitráÏní
okna jednoduchá a netûsná, podlaha a stûny
vlhké. Staré stavby nemají izolaci.

Co jsme vidûli v Dlouhé Tfiebové 3. listo-
padu.

Na závûr semináfie o obnoviteln˘ch zdro-
jích energie jsme pfii bohosluÏbû sedûli
v kostelních lavicích vyhfiívan˘ch tepeln˘mi
ãerpadly, která získávají energii z podzemní
vody. âerpadla vytápûjí i ‰kolu s velkou
sportovní halou. Obec u‰etfií roãnû nûkolik
set tisíc korun. A kolik stojí takov˘ zpÛsob
vytápûní kostela? Pofiizovací cena je asi
750.000 korun. Pro na‰e farnosti tedy sen
budoucnosti. Pfii státní dotaci 70 aÏ 90 %
nákladÛ, pfiípadnû je‰tû s bezúroãnou pÛjã-
kou poskytnutou na zbytek, by bylo nero-
zumné takovou nabídku nevyuÏít. Do konce
roku 2010 má na‰e republika za úkol zís-
kávat 8 % energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ.
Proto Státní fond Ïivotního prostfiedí tyto
projekty podporuje. Jsou zatím urãeny jen
pro právnické osoby, jimiÏ na‰e farnosti
jsou.

Obnovitelné zdroje:
1. Solární energie.
2. Tepelná ãerpadla voda - voda.
3. Tepelná ãerpadla vzduch - vzduch.
4. Geotermální energie.
5. Vodní energie.
6. Vûtrné elektrárny.
Semináfie se zúãastnili dva generální vi-

káfii, knûÏí faráfii a administrátofii, i techniãtí
administrátofii ze v‰ech diecézí. Vystoupil mi-
nistr Ïivotního prostfiedí Libor Ambrozek,
doc. Ing. Karel BroÏ, CSc. z âVUT Praha
a dal‰í odborníci, a také zástupci provádû-
cích firem. Z Liberce jim naslouchali Ing. Pa-

vel Müller a P. Antonín z ruprechtické far-
nosti.

* * *
Je je‰tû jeden obnoviteln˘ nebo alterna-

tivní zdroj energie, o kterém se na takto vû-
deck˘ch semináfiích nepfiedná‰í.

Kpaní Nové si chodily hrát dûti zcelé ulice.
Jako v‰echny tamûj‰í domky mûla dláÏdûn˘
dvorek s vrzajícími dfievûn˘mi vrátky, okna
s pelargóniemi, slepice za barákem. Matka
jednoho z klukÛ se jednou ptala:

„Proã lezete k paní Nové. Musí z vás uÏ b˘t
na nervy, proã ji otravujete? MÛÏete si hrát
na na‰em dvorku nebo vedle u TroníãkÛ.“

Kluk po chvilce pfiem˘‰lení odpovûdûl:
„Ví‰, mami, u paní Nové na dvorku je ta-

kové teplo.“
DÛm paní Nové byl na okraji ulice, vítr

tam foukal víc, neÏ kde jinde, ale paní Nová
byla milá a laskavá ausmûvavá paní, hledala
s dûtmi zakutálen˘ míã v rÛÏích nebo v zele-
ninû, podûlila je sladkostmi.

Na jejím dvorku bylo teplo, i kdyÏ foukal
studen˘ vítr.

Text
P. Antonín OFM

Foto
Soumrak

Mgr. Zdenûk Glaser

ÚVODNÍK

PASTORACE
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teãné informace (televize). Bylo zvykem ataké
dnes církev doporuãuje, abychom se neú-
ãastnili hluãn˘ch zábav, odloÏili svatbu, aby-
chom pamatovali na váÏn˘ ráz této doby.

Adventní vûnec
Oblíben˘m symbolem pfiedvánoãního

ãasu je adventní vûnec se ãtyfimi svícemi,
které se postupnû zapalují vprÛbûhu ãtyfi ad-
ventních nedûlí. Rozlévající se svûtlo symbo-
lizuje pfiicházejícího Krista, kter˘ rozptyluje
temnotu astrachu ze smrti, apfiipomíná jeho
slova: „Já jsem svûtli svûta.“

Roráty
V Adventu je zvykem slavit kaÏd˘ den

ãasnû zrána m‰i svatou ke cti Panny Marie,
zvanou roráty. Zaãíná slovy: „Rosu dejte ne-
besa,“ latinsky „Rorate coeli“ (Iz 45, 8). V na-
‰ich zemích b˘vá zvykem zpívat pfii tûchto
m‰ích staroãeské me‰ní zpûvy pocházející ze
16. stol.

Podle
Amen / listopad 1997

SLAVNOST JEÎÍ·E KRISTA KRÁLE;
MODLITBA RÒÎENCE

Úkon zasvûcení lidstva Kristu Králi
Toto zasvûcení se koná oSlavnosti na‰eho

Pána JeÏí‰e Krista Krále svûta. Vûfiícímu,
kter˘ se o této slavnosti vefiejnû pomodlí text
zasvûcení lidstva JeÏí‰i Kristu Králi, se udû-
luje, pfii splnûní obecn˘ch podmínek o od-
pustcích, plnomocn˘ odpustek; v ostatních
pfiípadech se jedná o ãásteãn˘ odpustek.

JeÏí‰i, Vykupiteli lidského pokolení,
shlédni na nás, pokornû kleãící pfied tv˘m
oltáfiem: jsme tvoji a tvoji chceme i zÛstat.
Abychom se s tebou je‰tû vroucnûji mohli
spojit, proto se dnes kaÏd˘ z nás dobrovolnû
zasvûcuje tvému srdci. Mnozí lidé tû dosud
nepoznali, mnozí tv˘mi pfiikázáními pohrdli
a odmítli tû; smiluj se nad nimi, dobrotiv˘
JeÏí‰i, a pfiitáhni je v‰echny na své svaté
Srdce. Buì, Pane, Králem nejen sv˘ch vûr-
n˘ch, ktefií tû nikdy neopustili, ale i mar-
notratn˘ch synÛ, aby se vrátili brzo do ot-
covskéhodomuanezhynulihlademabídou.
Buì, Pane Králem i tûch, které od tebe od-
dûlilymylnénázoryarozkol;povolej jekbez-

peãí pravdy a k jednotû víry, aby byl jeden
ovãín a jeden past˘fi. Daruj své církvi pokoj
a svobodu, propÛjã v‰em národÛm mír a ji-
stotu. AÈ ze v‰ech konãin zemû zaznívá je-
den hlas: Sláva BoÏskému Srdci, které nám
pfiineslo spásu. - Jemu buì ãest a chvála
navûky. Amen.

Modlitby k blahoslavené Pannû Marii
Udûluje se plnomocn˘ odpustek vûfiícímu,

kter˘ se zboÏnû pomodlí rÛÏenec, a to v kos-
tele ãi v kapli, v rodinû, v fieholní komunitû,
v asociaci vûfiících  a obecnû tehdy, kdyÏ se
více vûfiících shromáÏdí za nûjak˘m ãestn˘m
úãelem; 

také pfiipojuje-li se zboÏnû k recitaci této
modlitby, kdyÏ se ji modlí nejvy‰‰í veleknûz;
vûfiící se mÛÏe pfiipojit k této modlitbû pro-
stfiednictvím televizního nebo rozhlasového
pfienosu.

Vostatních pfiípadech se jedná oãásteãn˘
odpustek.

K získání plnomocného odpustku spoje-
ného s recitací mariánského rÛÏence platí,
kromû obecn˘ch podmínek oodpustcích, ná-
sledující pravidla:

a) postaãuje recitace jedné tfietiny, tûchto
pût desátkÛ je v‰ak tfieba recitovat bez pfie-
ru‰ení;

b) k ústní modlitbû je nutno pfiipojit
zboÏné rozjímání pfiíslu‰n˘ch tajemství;

c) pfii vefiejné recitaci je tfieba jednotlivá ta-
jemství vyslovovat podle schváleného a plat-
ného místního obyãeje; pfii soukromé recitaci
postaãuje, kdyÏ vûfiící pfiipojuje k ústní mod-
litbû meditaci pfiíslu‰n˘ch tajemství.

Udûluje se ãásteãn˘ odpustek vûfiícímu,
kdyÏ recituje zboÏnû kantikum Magnificat; 

také kdyÏ ráno, v poledne a veãer zboÏnû
recituje modlitbu Andûl Pánû s pfiíslu‰n˘mi
ver‰i a oracemi, nebo ve velikonoãní dobû re-
cituje antifonu Raduj se, Královno nebeská
s obvyklou orací; 

a také kdyÏ se zboÏnû pomodlí k blaho-
slavené Pannû Marii nûjakou schválenou
modlitbu (napfi. Slavná Matko Spasitele;
Zdráva buì, Královno nebe; Zdrávas Krá-
lovno; Pod tvou ochranu).

Zdroj
Enchiridion indulgentiarum 2000
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KAÎDÁ FARNOST

BY MùLA MÍT SVÉHO CHUDÉHO

Mezinárodní katolick˘ institut Miles Jesu
byl zaloÏen v roce 1964 otcem Alfonsem M.
Duranem a poté schválen Svat˘m stolcem.
¤editelem ãeské komunity je lékafi-internista
MUDr. Pavel Îvak.

MUDr. Miles Jesu pÛsobí od r. 1991 v nû-
kter˘ch zemích b˘valého Sovûtského svazu.
Rozvíjí tam rozsáhlou charitativní ãinnost
zab˘vající se pomocí lidem v nouzi. âlenové
i do-brovolníci dennû vyjíÏdûjí do ulic za
dûtmi-bezdomovci, jejichÏ poãet je podle
úfiedních odhadÛ pfies 100.000. Tûmto dû-
tem bezplatnû poskytují stravu, o‰acení, psy-
chologickou podporu a základní zdravot-
nické o‰etfiení. Vût‰ina tûchto dûtí je
podvyÏivená, nedorostlá vzhledem ke svému
vûku, nebo psychicky naru‰ená. V zimû zde
dochází i k tragick˘m pfiípadÛm umrznutí.

Nûkteré dûti se dafií podchytit a zachránit
pfied vlivem gangÛ, drog a prostituce. Miles
Jesu se snaÏí je úmístit ve svém útulku, tzv.
osadû pro dûti. Taková osada je nûco jako ves-
nická farma, kde dûti mají dobré ubytování,
v˘Ïivnou stravu a celodenní péãi podle kfies-
Èansk˘ch zásad. V‰echny nav‰tûvují místní
‰koly.

MUDr. P. Îvak nav‰tívil o leto‰ních prázd-
ninách spolu se sv˘mi dvûma kolegy osadu
pro chlapce u Lvova na Ukrajinû. Uskuteã-
nili pfiitom zdravotní prohlídky a potfiebná
o‰etfiení. V osadû je nyní 15 chlapcÛ ve vûku
od 6 do 18 let. Dûti mûly z náv‰tûvy radost,
byli bezprostfiední a v‰echny se zúãastnily
slavení ranní m‰e svaté. Bûhem dne se sta-
rají o domácí zvífiata, chovají dokonce svou
krávu, nûkolik prasat a králíky i slepice.
Osada má vlastní pole a sad. Chlapci také
pomáhají fiemeslníkÛm pfii opravû svého
domu, kter˘ potom zv˘‰í kapacitu osady na
dvojnásobek. Odreagovávají se pfii sportov-
ních hrách a koupání v blízkém rybníce.
I o prázdninách probíhá krátké douãování
místní paní uãitelkou. Vtéto dobré atmosféfie
dûti dohánûjí svoje fyzické i du‰evní handi-
capy.

Aby se mohlo zabránit rÛstu poãtu opu‰-
tûn˘ch dûtí, Miles Jesu pomáhá i ohroÏen˘m
rodinám. Ty jsou na Ukrajinû vystaveny tlaku

chudoby, nezamûstnanosti adlouhodobému
odlouãení, nebo i ztrátû jednoho z rodiãÛ pfii
práci v zahraniãí. TakÏe není divu, jestliÏe
v podmínkách nefunkãního sociálního
a zdravotního systému z takov˘ch rodin po-
cházejí opu‰tûné dûti. Právû v tûchto dnech
se napfi. shánûjí prostfiedky na operaci ma-
minky, která má nádor na mozku. Hrozí, Ïe
její dvû dûti se stanou úpln˘mi sirotky. Ve
Lvovû provozuje Miles Jesu sociální centrum,
kde se dennû bezplatnû vydává 300 tepl˘ch
jídel, ‰atstvo a nûkteré základní prostfiedky
pro domácnost. Od tohoto roku zde funguje
i bezplatná lékafiská ambulance, kterou za-
loÏili ãe‰tí a sloven‰tí lékafii v t˘mu meziná-
rodní lékafiské pomoci pro lidi v nouzi - „Epi-
phany Medical Missions“. Tato sluÏba je
velmi dÛleÏitá a zabraÀuje pfiedãasné smrti
ÏivitelÛ rodin v dÛsledku banálních onemoc-
nûní. Tyto lékafiské mise zaloÏilo Miles Jesu
v roce 2000. Na Ukrajinû se vyuÏívá i zku‰e-
ností, které mise získávají v Indii a Nigérii.

Podle slov Mudr. P. Îvaka by nejcennûj‰í
pomocí byl pravideln˘ pfiíspûvek, kter˘ by Mi-
les Jesu mohlo pouÏít pro provoz sociálního
centra ve Lvovû.

Na 1. nedûli adventní bude moÏnost
s ãleny Miles Jesu pobesedovat na fafie v Ru-
prechticích. Pfii besedû bude promítnuto ido-
kumentární video z míst, kde Miles Jesu pÛ-
sobí. Ti, ktefií se nebudou moci besedy
úãastnit, mohou se o práci tohoto institutu,
nebo o tom, jak by mu bylo moÏno v jeho
práci konkrétnû pomoci, sami informovat na
adrese Miles Jesu, Kamenná 59, 639 00
Brno, tel. 543 215 265.

Text
Hana Jechová podle Miles Jesu

Foto
Chlapci se uãí i vafiit

Miles Jesu

SPIRITUALITA



6

DùTI POMÁHAJÍ DùTEM

PapeÏské misijní dílo dûtí, PPMD
PapeÏské misijní dílo dûtí pod patronací

Svatého otce a Kongregace pro evangelizaci
národÛ je spoleãenstvím dûtí, které se chtûjí
aktivnû úãastnit misijní ãinnosti celé církve.

Program urãen˘ pro misijní práci s dûtmi
má nenásilnû a pfiirozenû seznámit dûti s mi-
sijní tématikou a zahrnuje

- modlitbu za druhé
- obûÈ pro chudé
- sluÏbu potfiebn˘m
- tvofiivost pro Pána JeÏí‰e.

Vánoãní pohled pro misie (listopad -
prosinec)

Pfiipojte se s námi k akci „Dûti pomáhají
dûtem“. PPMD nechalo pfiedtisknout po-
hlednice, na které dûti kreslí obrázek s vá-
noãní tématikou. Dûti za pomoci dospûl˘ch
organizují jejich prodej za dobrovoln˘ pfiís-
pûvek a v˘tûÏek z této akce pÛjde na podporu
chud˘ch dûtí z misijních oblastí.

Pfiedti‰tûné pohlednice dûti dostanou na
náboÏenství a v kostele v Ruprechticích. Pro-
dej namalovan˘ch pohlednic potom bude
probíhat v adventu.

Kontakty a informace Vám podají:
Simona Eliá‰ová
Tel.: 485 123 601
Hana Jechová

Tel.: 486 134 011
Internetové stránky
PPMD:www.misijnidila.cz
E-mail:info@misijnidila.cz

Text
Simona Eliá‰ová 
a Hana Jechová

Pohlednice
·tûpán Riss

SKAUTSKÉ ODDÍLY ICHTHYS

Setkání skautsk˘ch oddílÛ Ichthys a je-
jich pfiíznivcÛ se konají ve dnech:

22. 11. Jizerská sova (Jablonec v˘stavi‰tû)
5. -7. 12. Mikulá‰ská v˘prava (Sele‰ka)
12. 12. Vyzvûdaãi
13. 12. Promítání táborového velkofilmu

Odysseia (Vratislavice nad Nisou od 17.00)

Skautsk˘ oddíl Ichthys zve v‰echny pfiá-
tele skautingu a kultury na svûtovou pre-
miéru dobrodruÏného filmu „ODYSSEIA“.
Na HomérÛv námût podle scénáfie zpraco-
vaného oddíly Ichthys hrají oddíly Ichthys.
Natáãelo se v exotickém prostfiedí poblíÏ
vesnice Vápno na letním skautském tá-
bofie.

Promítání probûhne vsobotu 13. 12. 2003
od 17.00 na fafie ve Vratislavicích nad Nisou

DùTI A MLÁDEÎ

CO JE NOVÉHO U FRANTI·KÁNÒ V LIBERCI?
V kvûtnu se konala kapitula ãeskomo-

ravské provincie franti‰kánÛ v Praze, která
stanovila zásady Ïivota a ãinnosti provincie
na dal‰í tfií roky, a souãasnû uskuteãnila
nûkteré osobní zmûny v jednotliv˘ch do-
mech. Tentokrát se v˘raznû dotkly nás v Li-
berci.

Od 1. záfií byl dosavadní kvardián br. An-
tonín Klaret Dabrowski pfieloÏen do Uher-
ského Hradi‰tû, na jeho místo pfii‰el z Prahy
jako administrátor farnosti Rochlice br. Bar-
tolomûj Pavel âern˘, z Uherského Hradi‰tû
se po ‰esti létech vrátil br. Antonín Pavel Ke-
jdana jako administrátor farnosti Rupre-
chtice a souãasnû se opût stal asistentem
místního spoleãenství Sekulárního franti‰-
kánského fiádu, br. Filip Jan Rathousk˘ ode-

‰el do Prahy, místním pfiedstaven˘m-kvar-
diánem byl na tfii roky jmenován br. Radim
Miloslav Jáchym, kter˘ je nadále v˘pomoc-
n˘m duchovním ve farnosti Vratislavice nad
Nisou, stejnû jako br. Tomá‰ Pavel Genrt zÛ-
stává administrátorem farností Hrádek nad
Nisou a Chrastava. Do domu v Ruprechti-
cích byl pfieloÏen br. Felix Stanislav Slouka
a od 1. listopadu pfii‰el z Prahy do domu Na
Per‰t˘nû br. Juniper Jozef Oravec.

Celkovû tak byl konvent v Liberci posílen
o jednoho bratra, takÏe v kaÏdém z obou
domÛ je po tfiech bratrech, ktefií tak tvofií mi-
nimální spoleãenství, a tento stav by mûl zÛ-
stat nezmûnûn aspoÀ do pfií‰tí provinãní ka-
pituly v roce 2006.

br. Radim OFM
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P¤EDNÁ·KA âESKÉ K¤ESËANSKÉ

AKADEMIE, MUDR. JAN PUR

âKA, poboãka Liberec, pofiádá v pondûlí
1. prosince 2003 v 17 h v budovû K Tech-
nické university pfiedná‰ku pana faráfie Jana
âapka zâeskobratrské církve evangelické na
téma: „Doc. PhDr. BoÏena Komárková - kfies-
Èanka, filosofka, obãanka.“

MUDr. Jan Pur

DVù STù LET DOMU U PELIKÁNA

Jak hlásá letopoãet nad vchodem do
domu U pelikána v ulici Na Per‰t˘nû, byl po-
staven 1803 a je dnes jedin˘ dobfie zacho-
val˘ klasicistní dÛm v Liberci, jenÏ histo-
rickou architekturou právû neopl˘vá.
Postavil jej pro barvífie Andrease Altmanna
libereck˘ stavitel Jan Karel Kuntze, syn sta-
vitele kostela sv. KfiíÏe. Ulice Na Per‰t˘nû
byla tehdy souãástí staré zemské cesty
z Prahy do LuÏice a do Saska, která se pak
vûtvila na dne‰ním Bene‰ovû námûstí,
a v tehdy se rozrÛstajícím mûstû lákala k v˘-
stavbû moderních mû‰Èansk˘ch domÛ.
Zklasicistních domÛ uÏ dnes kromû na‰eho
zÛstal jen zchátral˘ dÛm U zeleného stromu
v Moskevské ulici. Tehdy se domy neozna-
ãovaly ãísly, ale domovními znameními: na
na‰em domû je pelikán krmící na hnízdû
mláìata, coÏ byl prastar˘ symbol rodinné
ochrany, kter˘ potom kfiesÈanství ve zdu-
chovnûlém v˘znamu pfieneslo na Krista,
jenÏ nás Ïiví svou krví.

Celou historii domu za ta dvû staletí ne-
známe, víme jen, Ïe jej zachránil architekt
Rudolf Wichera (po nûm jsou nad vchodem
iniciály R W), kter˘ dÛm koupil 1923 a pfie-
stavûl, pfiedev‰ím aÏ on udûlal obyvatelné
podkroví, kdyÏ v nûm s citem prorazil man-
sardová okna. Po roce 1945 se dÛm stal pa-
mátkou chránûnou státem, ov‰em tehdej‰í

nûmeãtí majitelé nemûli na jeho opravu
a modernizaci, ve‰keré inÏen˘rské vyba-
vení bylo zastaralé - povrchové vedení elek-
tfiiny, jeden vodovodní kohoutek pro cel˘
dÛm, záchod do septiku, lokální vytápûní,
a i navenek se spí‰e blíÏil ruinû.

KdyÏ se franti‰káni po PraÏském jaru
v roce 1968 pfies Hejnice a pfies franti‰-
kánské sestry v Domovû dÛchodcÛ dostali
do Liberce, ohlíÏeli se po objektu, kde by
mohli neru‰enû bydlet ve spoleãenství.
V roce 1972 zemfiela tehdej‰í majitelka
domu paní Berta Ofnerová a podafiilo se
koupit dÛm od její dûdiãky - netefie ve v˘-
chodním Nûmecku. Du‰í celé akce usazení
franti‰kánÛ v Liberci byl P. Jan Baptista
Bárta OFM. DÛm byl 1973 opraven a zmo-
dernizován svépomocí a za vydatné pomoci
libereck˘ch pfiátel, a od té doby v nûm Ïi-
jeme a pÛsobíme, nejdfiíve tajnû, potom pod
bedliv˘m dohledem Státní bezpeãnosti,
vãetnû tfií domovních prohlídek, P. Bárta byl
spolu s ostatními vysl˘chán, odsouzen
a pfied nástupem do vûzení zemfiel - ráno
9. prosince 1982 odjel k sestrám do Slati-
Àan, aby se uÏ nevrátil: infarkt jej zastihl
v autû na zpáteãní cestû u Hradce Králové.

V domû jsme pokraãovali dál - dûdictví
po P. Bártovi ov‰em bylo tfieba nejdfiíve vy-
soudit, ale pod ochranou Krista Pelikána
jsme zde zÛstali dodnes, i kdyÏ v‰echny

(v sále pod Kaplí Vzkfií‰ení v novostavbû za
farou).

Vstupné dobrovolné, mládeÏi pfií-
stupno, na místû je moÏné zakoupit ãi ob-
jednat CD s filmem a CD s fotografiemi
z tábora.

Dotazy zodpovídá:
Mlok-Zuzana Rissová
Tel.: 723 798 169
E-mail: rissova@centrum.cz

Pavel Marton

HISTORIE
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Potrat je vÏdycky usmrcením ãlovûka
Mexická biskupská konference striktnû

odmítla návrh zákona spolkového státu Gu-
anajuato, podle nûhoÏ potrat obûtí znásilnûní
by mûl b˘t beztrestn˘. „Potrat je vÏdycky u-
smrcením nevinného ãlovûka,“ fiekl biskup
José Rabago z Leonu. Arcibiskup z Mexico-
City, kardinál Norberto Rivera, zase prohlá-
sil, Ïe Církev se nadále bude vmû‰ovat do po-
litick˘ch diskusí o morálce a právu na Ïivot.
Reagoval tím na informaci ministerstva
vnitra, Ïe pût vysoce postaven˘ch katolick˘ch
duchovních bude kvÛli své údajné „politické
aktivitû“ postaveno pod policejní dohled.

Arcibiskup na demonstraci proti por-
nografii

Msgre. Mpalanyi Nkoyooyo, arcibiskup
ugandské Kampaly, se osobnû úãastnil de-
monstrace nûkolika stovek katolíkÛ proti
pornografii ve vefiejném Ïivotû a v masmédi-
ích. Petici proti tomuto zlu podepsalo více neÏ
12.000 lidí. V této zemi dochází rovnûÏ kúno-
sÛm aktivních katolíkÛ; pfied nûkolika t˘dny
byl zabit katechista Francis Tolit, unesen˘ se
skupinou dvaceti lidí.

Zemfiel stateãn˘ obránce nenaroze-
n˘ch dûtí

V USA zemfiel ve vûku 86 let pomocn˘
biskup diecéze Raleigh George E. Lunch,
v˘znamn˘ aktivista ve vûci ochrany ne-
narozen˘ch dûtí. Jeho tiché modlitba pfied
potratov˘mi klinikami v mnoha pfiípa-
dech potratÛm zabránily. Za svoji aktivitu
byl tento biskup více neÏ dvacetkrát za-
tãen.

Text
Information FMG 80 / 2003

Pfieklad
¤ád 3 / 2003

P. Karel Dachovsk˘
Foto

Modlitba pfied porodnicí U Apolinafie v Praze
Katefiina Ucháãová

JE NADùJE NA HOSPIC V LIBERCI?
MUDr. Marie Svato‰ová, zakladatelka

Ecce homo - sdruÏení pro podporu domácí
péãe a hospicového hnutí, v Liberci strhu-
jícím zpÛsobem promluvila na téma „Hospic
aumûní doprovázet.“ Pfiedná‰ka anásledná
beseda se konaly na pozvání KfiesÈanské
akademie 10. listopadu 2003.

Mediálnû známá osobnost seznámila
posluchaãe s provozem i problematikou
hospicÛ, s vlastními zku‰enostmi i zku-
‰enostmi z Anglie. Vysvûtlila, jaké jsou
poÏadavky na o‰etfiující personál, jak jed-
nat s nevyléãitelnû nemocn˘mi a jak se
zachovat v pfiípadû syndromu vyhofiení
i co dûlat, aby k nûmu nedocházelo. Po-
skytla fiadu praktick˘ch rad pro o‰etfio-
vání v terminální fázi nemocn˘ch, vãetnû
poznatkÛ z paliativní medicíny. Poutavû
pfiiblíÏila duchovní potfieby nemocn˘ch,
které jsou v bûÏné medicínské praxi opo-
míjeny. Vûnovala znaãnou pozornost bo-
lesti, a kaÏdé dílãí téma bylo demonstro-

8

rodinné domy kolem byly zbofieny - právû
díky tomu, Ïe jde o vzácnou památkovû
chránûnou stavbu. Od roku 1990 proka-
zuje dÛm sluÏbu i farnosti Rochlice, která
po poÏáru nemá svou farní budovu.

Dvû stû let trvání domu, tfiicet let nepfie-
trÏitého Ïivota franti‰kánÛ v nûm: do bu-
doucnosti se díváme s optimismem - na‰ím

cílem je vûãnost v novém svûtû, ale ten za-
kládáme uÏ tady.

Text
P. Radim OFM

Foto
DÛm u Pelikána

Ing. Milan VoÏenílek

POLITIKA
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V LIBERCI SE SETKALI

PASTORAâNÍ ASISTENTI

Ve stfiedu 5. listopadu se na arcidûkan-
ství v Liberci pod zá‰titou arcidûkana a ka-
novníka P. Franti‰ka Opletala uskuteãnilo
setkání pastoraãních asistentÛ z v˘chodní
ãásti na‰í diecéze, pofiádané Diecézním pas-
toraãním stfiediskem. Z tûch, ktefií pÛsobí
v Liberci, byli pfiítomni Evelyn Bernard, br.
Juniper OFM, br. Felix OFM, Michal Olek-
‰ák (v‰ichni ãtyfii na snímku), Mgr. Dana Gla-
serová a Vlastimila VaÀková; Christiane
Koch si ve StráÏi nad Nisou léãila nachlazení.

Spoleãné setkání jsme zahájili m‰i svatou
slouÏenou biskupsk˘m vikáfiem pro pasto-
raci P. Miroslavem ·imáãkem a farním viká-
fiem arcidûkanství P. Tomaszem Dziedzicem.

Po malém obãerstvení, které pro nás pfii-
pravily místní ochotné farnice následovala

pfiedná‰ka Mgr. Jana âapka na téma Mana-
gement ãasu. Mnoho podnûtného a uÏiteã-
ného jsme se dovûdûli zejména o plánování
ãasu a volbû priorit na‰ich cílÛ. Dopolední
povídání bylo obohaceno praktick˘mi cviãe-
ními, pfii kter˘ch jsme si mohli teorii vy-
zkou‰et na modelov˘ch pfiíkladech.

Posilnûni dobr˘m obûdem jsme se za-
mysleli nad odpovûìmi na tfii nám poloÏené

ZPRÁVY Z DIECÉZÍ

váno struãnou charakteristickou kasuis-
tikou.

Ohlas u posluchaãÛ byl obrovsk˘.
MUDr. Svato‰ová pfiesvûdãila profesionál-
ním pfiístupem k vûci, poodhalila svou
vnitfiní tváfi, jeÏ je tváfií hluboce vûfiícího
a pravdivého ãlovûka. Její Ïivotní postoj vy-

zafiuje to, co znamená „milovat druhého
jako sebe“.

Znovu se potvrdilo, Ïe hospic je pro Li-
berec a jeho okolí zafiízení nanejv˘‰ po-
tfiebné.

MUDr. Jan Pur

POUË KE SVATÉ BARBO¤E DO RYNOLTIC

¤ímskokatolická farnost Sv. Barbory Ry-
noltice Vás zve do rynoltického kostela na
poutní m‰i svatou ke cti sv. Barbory.

Tato m‰e sv. zaãíná 6. prosince 2003
v 15.00 h a celebruje ji ThDr. Msgre. Josef
Koukl, diecézní biskup

Michal Olek‰ák

NEJSEM „D¯PÍK“
DP, tj. displaced person, ãlovûk bez vlasti

- tak byl naz˘ván ãesk˘ student Ïijící v cizinû,
kterému komunistická vláda v roce 1949
odebrala ãeskoslovensk˘ pas. Nebyl jím ni-
kdo jin˘, neÏ emeritní praÏsk˘ pomocn˘ bis-
kup Jaroslav ·karvada. Jsme rádi, Ïe v Den
vzniku samostatného ãeskoslovenského
státu byl vyznamenán na praÏském hradû

presidentem âeské republiky. ObdrÏel ¤ád
T. G. Masaryka III. tfiídy za vynikající zásluhy
o demokracii a lidská práva.

Skromn˘, hluboce vzdûlan˘ muÏ, praÏsk˘
rodák, vdûãn˘ syn církve, po destiletí vzdá-
len˘ od své vlasti, udrÏoval v nás nadûji na
zmûnu neutû‰en˘ch pomûrÛ v komunistic-
kém âeskoslovensku. Jeho slova pro-
dchnutá vírou, zaznívala na vlnách Hlasu
Ameriky, Svobodné Evropy a vatikánského
rozhlasu. Bránil svobodné, nezávislé a prav-
divé my‰lení pfied komunistickou indoktri-
nací. „Vyznamenání beru jako dÛkaz, Ïe se
se mnou v této zemi poãítá,“ fiíká Jaroslav
·karvada.

V‰e je pod reÏií BoÏí. My, vdûãní poslu-
chaãi mu za v‰e dûkujeme a blahopfiejeme.

Text
MUDr. Jan Pur

Katolick˘ t˘deník 45 / 9. listopadu 2003

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ
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otázky, t˘kající se na‰eho ãasu, na‰í sluÏby
v církvi a na‰eho pohledu na církev. Zodpo-
vûzené otázky jsme si pozdûji sdûlovali a tak
se vzájemnû sv˘m svûdectvím a zku‰enostmi
obohatili a povzbudili.

Spoleãnû proÏit˘ den jsme zakonãili mod-
litbou a rozlouãili se slovy: „na jafie opût na
vidûnou“.

DiS. Marie Nosková

V¯STAVA BETLÉMÒ

Ve farním sále ve Vratislavicích nad Ni-
sou probûhne od 4. 1. do 11. 1. 2004 v˘-
stava betlémÛ.

Tato v˘stava se uskuteãnila jiÏ v letech
2001, 2002 a 2003. V roce 2003 bylo vy-
staveno 70 betlémÛ, které byly zapÛjãeny
jejich majitely. Pokud byste i vy byli ochotni
zapÛjãit na tuto chystanou v˘stavu svÛj
betlém, spojte se, prosíme, s paní Ludmi-
lou Bergrovou , tel. 482 772 722, nebo za-
volejte na faru ve Vratislavicích, tel.
485 160 625.

Dûkujeme Vám.

Farnost a Farní charita 
ve Vratislavicích nad Nisou

P¤EDVÁNOâNÍ PRODEJ KNIH A KALENDÁ¤Ò

VaÀkovi z Vratislavic nad Nisou prodávají
knihy a kalendáfie v nedûli ve dnech:

23. 11. 2003 Liberec - arcidûkansk˘ kos-
tel Sv. Antonína Velikého,

30. 11. 2003 Turnov,
7. 12. 2003 Ruprechtice - farní kostel Sv.

Antonína Paduánského,
14. 12. 2003 Rochlice - dûkansk˘ kostel

Sv. Jana Kfititele a Jablonec nad Nisou,
21. 12. 2003 Liberec - arcidûkansk˘ kos-

tel Sv. Antonína Velikého.

Knihy si mÛÏete vybrat a koupit také
pfiímo na fafie ve Vratislavicích nejlépe po bo-
hosluÏbû nebo po telefonické domluvû na tel.
ãíslech:

485 160 625 fara Vratislavice nad Nisou
485 160 637 VaÀkovi.

Václav Vanûk

HOSPODIN JE MÒJ PAST¯¤

V prostorách Kaple Vzkfií‰ení ve Vrati-
slavicích nad Nisou se ve dnech 7. a 8. li-
stopadu 2003 uskuteãnila duchovní ob-
nova pod vedením pfievora bfievnovského
klá‰tera benediktinÛ P. Prokopa Petra Si-
ostrzonka OSB.

Otec pfievor zvolil za ústfiední téma
sv˘ch pozoruhodn˘ch pfiedná‰ek Ïalm 23
(22) Hospodin je mÛj past˘fi, nic nepo-
strádám. âtyfii desítky úãastníkÛ tohoto
duchovního setkání se zaujetím naslou-
chalo jeho fascinujícímu v˘kladu poselství
tohoto Davidova Ïalmu, aby pak kaÏd˘
mohl v samotû s Bohem lépe vnímat Pá-
novo volání.

Zkrátka, ve Vratislavicích bylo dobfie
a milo. Exercicie provázela laskavá atmo-
sféra i díky skvûlé organizaci, v‰estranné
péãi a pohostinnosti „domácích“.

Text
Háta
Foto

P. Prokop Petr Siostrzonek OSB
Ing. Miroslav Hájek

ADVENTNÍ KONCERT

- ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS

V nedûli 14. 12. 2003 od 19.00 probûhne
v Kapli Vzkfií‰ení ve Vratislavicích nad Nisou
adventní koncert souboru Ars Instrumenta-
lis Pragensis.

Na programu jsou skladby Henry Purcell
- Triová sonáta III, D-dur; Nedûlní roráty -
„Mnozí spravedliví...“; Girolamo Frescobaldi
- Magnificat primi toni; Georg Friedrich Hän-
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del - Triová sonáta B-dur; Johann Sebastian
Bach - arie „Gott der Herr ist Sonn und
Schild“; Josef Mysliveãek - Terzetto in A; Vá-
clav Hálek - Tfii mariánské meditace; Jan
Zach - Triová sonáta D-dur.

Hrají a zpívají: Libûna Séquardtová - ho-
boj; Ivan Séquard - hoboj, anglick˘ roh; Lu-
bo‰ Hucek - fagot; Pavel Nejtek - kontrabas;
Josef K‰ica (varhaník a fieditel kÛru praÏské
katedrály) - cembalo; Pavla K‰icová - zpûv.
PrÛvodním slovem bude provázet Ivan Sé-
quard.

Soubor pfiijíÏdí do Vratislavic jiÏ poãtvrté.
Tû‰íme se na nev‰ední umûleck˘ záÏitek.

V rámci hudebních podveãerÛ pofiádá
Mûstsk˘ obvod Vratislavice nad Nisou.
V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Václav Vanûk

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ÎENY

28. -29. listopadu 2003 se bude konat vJi-
fietínû duchovní obnova pro Ïeny. Obnovu
povede P. Bartolomûj OFM.

Spoleãn˘ odjezd se koná v pátek v 18 h po
m‰i sv. od kostela v Rochlici. Ukonãení du-
chovní obnovy a návrat zpût do Liberce bude
v sobotu do 18 h.

Cena za stravu aubytování je 250 Kã. Vez-
mûte s sebou pfiezÛvky adobré boty (budeme
se venku spoleãnû modlit kfiíÏovou cestu),
popfi. máte-li breviáfi azpûvník Hosana. BliÏ‰í
informace a pfiihlá‰ky u paní ZdeÀky Cvej-
nové, tel. 485 103 284.

P. Bartolomûj OFM

P¤EHLED AKTIVIT FARNOSTÍ

Farnost arcidûkanství Liberec
21. 12. 2003
Liberec
arcidûkansk˘ kostel Sv. Antonína Veli-

kého
adventní koncert, zpívat bude sbor Col-

libet z Liberce 17.00
Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
fara na Per‰t˘nû
za vedení Aniãky Burianové
kaÏd˘ pátek aÏ do Vánoc nácvik zpûvu

a divadla na Vánoce 17.00

Farnost Liberec - Ruprechtice
pravidelnû ve stfiedu
modlitby matek, kontakt: Mgr. Dana

Glaserová 9.30

pro snoubence a manÏele na vyÏádání
Liga pár páru, David a Hana Jechovi tel.:

486 134 011
v˘ukové kursy pfiirozeného plánování

rodiãovství pomocí symptotermální me-
tody;

vpfiípadû problémÛ poradenská ãinnost;
prodej odborné literatury související

s tímto tématem vã. uãebnic PPR a zázna-
mov˘ch tabulek

30. 11. (1. adventní nedûle)
První adventní setkání na fafie
Povídání a seznámení s charitní ãinností

Miles Jesu - video, dûtská tombola s v˘tûÏ-
kem na konto Miles Jesu 15.30

7. 12. (2. adventní nedûle)
Mikulá‰ská nadílka
Posezení a zpívání adventních písniãek

15.30

14. 12. (3. adventní nedûle)
Adventní setkání na fafie pro dospûlé
Povídání o poutní cestû ke svatému Ja-

kubovi do Santiaga de Compostela, pfiíp. vi-
deo 15.30

21. 12. (4. adventní nedûle)
Vánoãní pohádka
Pfiipravuje mládeÏ farnosti Vratislavice

nad Nisou 15.30
Na tato adventní setkání vás v‰echny sr-

deãnû zveme.

Farnost Vratislavice nad Nisou
farní sál
30. 11. 2003 (nedûle)
Adventní setkání dÛchodcÛ 14.30
Kaple Vzkfií‰ení
3. 12. 2003 (stfieda)
Koncert smí‰eného pûveckého sboru

Gaudea a instrumentálního souboru Jero-
n˘m - studentÛ gymnázia a SPg· Jeron˘-
mova ulice. Na programu jsou adventní a vá-
noãní písnû, Truverská m‰e Petra Ebena,
a dal‰í. 18.00
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farní sál
7. 12. 2003 (nedûle)
Mikulá‰ pro malé dûti s rodiãi
Nejdfiíve bude pohádka pro malé i velké

dûti, rodiãe i prarodiãe, po ní mikulá‰ská
nadílka (dárky zaji‰Èují rodiãe). âert na faru
nesmí. 5.00

farní sál
10. 12. 2003 (stfieda)
Pfiedvánoãní setkání sdruÏení obãanÛ

nûmecké národnosti. 14.00

Zdroj
duchovní správci

BOHOSLUÎBY VE FARNOSTECH

Farnost arcidûkanství Liberec
Na 1. nedûli adventní bude v 8.00 v arci-

dûkanském kostele poÏehnání adventního
vûnce; totéÏ v 18.00 v KfiíÏovém kostele.

¤eckokatolická farnost Liberec
Spravuje P. Ivan Semotyuk, admini-

strátor
Adresa: Kostelní 7, 460 01 Liberec I
Tel.: 603 321 578

Liberec
kostel Sv. KfiíÏe
nedûle
rÛÏenec, pfiíleÏitost ke sv. smífiení 9.30
m‰e svatá 10.00

Jablonec nad Nisou
kostel Nejsvûtûj‰ího Srdce JeÏí‰ova
nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 14.00
m‰e svatá 14.30

âesk˘ Dub
kostel Seslání Svatého Ducha
kaÏdá 2. nedûle
pfiíleÏitost ke sv. smífiení 16.30
m‰e svatá 17.00

Osvátcích po m‰i svaté adorace, moleben
a akatist, potom se scházíme na fafie. Nej-
bliÏ‰í svátky jsou svatého archistratyha Mi-
chaila (23. 11.), Vvedenije Preãistoji Divy Ma-
rii do chrámu (30. 11.), svatého Mikulá‰e (7.
12.) a Neposkvrnûného poãetí Bohorodiãky
(21. 12.).

Zdroj
duchovní správci

Foto
PouÈ k Pannû Marii U Obrázku 

- pfied ikonostasem
Vít Suchánek

Z KRONIKY NA·ICH FARNOSTÍ

26. ¤ÍJNA AÎ 16. LISTOPADU 2003

Kfitem byli mezi nás pfiijati:
Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
Kristián Henschel
Helena Maria ·evãíková
Srdeãnû blahopfiejeme.

Ke vzkfií‰ení jsme vyprovodili:
Farnost dûkanství Liberec - Rochlice
Milan Szabo (1945)
Farnost Liberec - Ruprechtice
Jindfii‰ka Ko‰ková (1922)

Zdroj
duchovní správci

Zpracoval
Marek Kfiupka

Vydává ¤ímskokatolická farnost v Liberci - Ruprechticích pro liberecké farnosti a ve spolupráci s nimi. 
Vrchlického 81, PSâ 460 14, Liberec XIV - Ruprechtice, datum vydání: 21. 11. 2003

tel. 485 121 293, e-mail: liberec.ofmZquick.cz, doporuãená cena 6,- Kã, za obsah odpovídá P. Antonín OFM
Foto na titulní stranû Hospic AneÏky âeské v âerveném Kostelci - MUDr. Marie Svato‰ová v kapli, z kroniky hospice

Internetové stránky libereck˘ch farností: http://www.rkc-lbc.cz/




