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Vzpomínka na Břevnov
Ze zájezdu s farní charitou do Prah y 17. ří jna nám zůstal y
mnohé pěkné v zpomínky. O jedné z nich stojí obzvlášť zato se zmínit.
Po proh lídce kostela sv. Markéty a B řevnovského opatstv í nám byl
umožněn přístup i ke s tudánce Vojtěšce, místu, kde roku 993 stanuli
biskup s v. Vojtěc h a kníže Boles lav II.s úmys lem založit klášter.
Průvodcem nám byl brat r benedikt in, jehož vý klad nás upoutal natolik, že
jsme s ním ještě chvíli setrvali v rozhov oru. Mezitím už pan Ondruš
s otcem Václavem na vozíku od nás byli vzdáleni několik des ítek met rů.
Najednou vidí me, jak ten důsto jný benediktin v e sv ém hábitu za nimi utíká.
Mysleli jsme, že jim c hce s nad něco důležitého vyřídit. A le poznali jsme,
že příčina jeho běhu byla jiná: chtě l oc enit obětav ost pana Ondruše a
předevš ím poprosit otce Václava o udělení požehnání.
Je z toho vidět, jakou cenu přikládal onen břevnovs ký benediktin
požehnání rumburského kněze na inv alidním vozíku. A my v Rumburku
máme žehnajíc í ruku otce Václava i dalš ích kněží farnosti stále na dosah,
ani za n imi nemus íme utíkat.
Deo gratias.
-E.T.-

Rodinné centrum
Asi jste si v poslední době v šimli letáčků s akc emi Rod inného
centra Rumburk. Pokud s i kladete otázku, o co se za tímto názv em skrývá,
mohu vám odpovědět – Rodinné centrum jsme (jste) my (vy) v šic hni, kdo
jsou ochotni přispět k rozv oji různýc h akt ivit pro rodin y, čímž máme na
mysli také naší farní rodinu v širš ím s myslu. Nestačí nám s cházet s e jen v
neděli v kos tele. Naše snažení je zaměřeno předevš ím na akce pro dět i,
pro celé rodiny, přednáš ky a besedy pro rodiče, výlet y a další setkávání
podle chut i Vás všec h, kdo se budete chtít zapojit.
…pok r ač ov án í n a da lš í s tra n ě

Jednou z činností centra v součas nosti je setkávání maminek
s dětmi na faře. Velmi ná m v tom pomáhá sestra Gabriela, která připravuje
program pro matky. Neobyčejnou trpěliv ost s námi projevují naši otcové,
kteří nám pů jčují své farní prostory. O děti nám las kavě pečuje paní
Kacafírková, i jí patří náš dík.
Akcí, která s e pov edla, byl listopadový výlet pro děti. Uspořádal y
jej Bára a Káťa K linský ch, Káťa Ondrušov á a Tereza Pavlasová. Přes
značnou nepřízeň počasí se náročný výstup na Klíč vydařil, předevš ím
díky dobré organizaci. Děvčatům děkujeme za jejich ochotu udělat něco
pro d ruhé.
-Jana Ves elá-

Akce v měsíci
prosinci a lednu
Den otevřených dveří
Farní charita Rumburk

pondělí 8.12. 9:30-16:30
Prohlídka prostor, informace o činnosti, malé
občerstv ení

Vánoční trhy
Fara Rumburk

sobota 13.12., neděle 14.12.
Pořádáno v e spolupráci s Domem Kultury

Koncert
Jiříkov „Kaple u sester“

středa 17. 12. 13:30
Pořádá ÚPS pí Laštův kov á

Prohlídka betléma
Kostel sv . Bartoloměje

středa 17.12. a čtvrtek 18.12. 9:00-11:00
Předev ším pro děti z mateřských škol a
Dětského domov a. Možnost náv štěv y
spojené s prohlídkou Betléma. Pořádá
Rodinné centrum.

O smyslu vánoc
Beseda se žáky ZŠ (7 třída)

čtv rtek 18.12.
P. Tichý společně s Rev . Filipem Šimonov ským,
ev angelickým farářem

Koncert skupiny Soli Deo
Filipov – bazilika Panny Marie (kaple)

pátek 19.12. 18:00
Začátek v Písně s hrou na středov ěké
hudební nástroje
…p ok r ačo v án í n a da lš í s tra n ě

Farní kavárna

neděle 21.12. po mši sv até

Fara Rumburk

Mírná oslav a 50-tin P. Pav la K. (Je pozv aný i
oslav enec)

Děti u jeslí
Kostel sv . Bartoloměje

neděle 21.12. 15:00
Pro děti i celé rodiny. Slav nostní odhalení
netradičního Betléma Zpěv koled a Vánoční
div adlo, připrav ené mládeží z farnosti
Společně si zazpív áme. Připrav uje Jana
Veselá a Rodinné centrum.

Koncer dětského sboru Šenováček
Kostel sv . Vav řince

pondělí 22.12. 17:00
Pořádá Loreta Rumburk o.p.s.

Koncert pana Heinze
Kostel sv . Vav řince

úterý 23.12.

Koncert Soli Deo
Kostel v e Starých Křečanech

25. prosince 2003 – čtvrtek

Živý Betlém
Dobrovského náměstí

pátek 26.12. 14:00

Silvestr na ledě
Lední stadion Rumburk

neděle 28.12. 14:00-17:00
Pořádají rumburští hasiči, farnost a „spolčo“ a
Sras.

Tříkrálová sbírka

sobota 3.1.
Pořádá Farní charita Rumburk společně
s farností.

Setkání nad Písmem svatým
Fara Rumburk

čtv rtek 8.1. 19:00

Beseda s misijními sestrami (Brtníky)
Fara Rumburk

sobota 17.1. 15:00

Filipovská pouť
Bazilika Panny Marie Pomocnice v e Filipov ě

úterý 13.1.
Bohoslužby: 4.00, 9.00, 10,30 a 17.00

!Pozor, pořadatelem zatím není upřesněno!

Začátek v Písně s hrou na středov ěké
hudební nástroje

Pořádá rumburská farnost, Dům kultury a
hasiči.

Moderuje sr. Gabriela.

Pov ídání o Římě, sv atořečení zakladatele,
v ideo a fotografie

-P.T.-

Netradiční Betlém
(připravuje Rodinné c entrum)
V souč asné době připrav ujeme akce, které budou vyžadovat
zapojení většího poč tu lidí. Tou první bude pozvání dětí z mateřských škol
a z dětského domova do kos tela s v. Bartolomě je. Dět i se přijdou podívat
na Betlém v dopoledních hodinách 17. a 18. prosince a potřebujeme
zajistit pro tuto náv štěvu nejméně dva "průvodce", kteří děti přivítají a
pov ědí jim krátce o významu Vánoc . Prosím proto všec hny, kdo se na to
cítí, aby se mi přihlás ili.
Dět i nám též přinesou vlastnoručně vyrobené f igurky do netradičního
Betlé mu. Do této akce se však můžete zapojit i v y tím , že také přispějete
do společného díla. Svatou rodinu dodají matky s dětmi a tak v ás prosíme
předevš ím o zvířata, pastýře a dalš í pos tav y podle vašeho uvážení.
Tec hnika je libovolná. Můžete předvést jak umíte kres lit, malovat, plést,
háč kovat, vyšívat, paličkovat, je mož no dodat též postavy z přírodnin č i
jakéhokoli materiálu, který uznáte za vhodný. Tento Betlém pak bude
instalován v kostele sv . Bartolo měje a bude slavnos tně odhalen v neděli
21.12. v odpoledních hodinách při Setkání dětí u jes lí, kde se o bohatý
doprovodný program postarají naši mládežníci.
-Jana Ves elá-

Salesiánské středisko
mládeže Rumburk – Jiříkov
Salesiánský styl práce mezi mládeží je pos tav en na výchovné metodě
jíž se říká PREVENTIVNÍ SYSTÉM. Jeho autorem je turíns ký kněz Don
Bosko (sv. Jan Bosko 1814 – 1888, Itálie). On s ám tento způsob práce
ús pěšně prakt ikoval v práci mezi mládeží své doby, neboť podle jeho
vý roku: „Kdo si hraje nez lobí (neh řeší)“. Stejně jako on prac ují jeho
duc hovní s ynové – salesiáni – na c elém světě dodnes. V průběhu dějin se
společ enské podmínky měnily, a salesiáni na ně odpovídali změnou fore m
práce a nabídky pro ty ke kte rým jsou posláni tedy potřebným (chudý m)
mladým lide m. Z internátů, škol a uč iliš ť přesunuli svou prác i do „první
linie“ – většinou volnočasových aktiv it / práce s dětmi a mládeží ve volném
čase.
…pok r ač ov án í n a da lš í s tra n ě

U nás, po konci totality, odpov ěděli salesiáni na v ýzvy dob y
zařízení mi, kterým říkáme Salesiáns ká středis ka mládeže, V nich nabízí
mladým lidem a dětem místo, kde se cítí dobře, v ychov atelé s nimi
nav azují přátelský vztah, rozumí jejich problémům, starostem a radostem,
úč astní se je jich her a jiných akt ivit, a doprovázejí je na jejich živ otní
cestě. Mladí lidé a dět i zde mohou smys luplně v yužít svůj v olný č as. Navíc
vychovatelé (salesiáni a ti, kteří jim v práci pomáhají) vytvářejí pros tředí,
kde, především svým ž ivotem, zvěstují evangelní hodnot y, jako
smys luplnou živ otní alternativu p ro ty, kte ří mají účast na programu
střediska. Účastníc i také vědí, kdo jsou ti, kteří zde pro ně ž ijí a pracují:
křesťané, salesiáni, kněží… Pravidla v těc hto zařízeních jsou též utvářena
na evangelních základech. Patří mez i ně tolerance, oh leduplnost,
spolupráce, nezištná pomoc , res pekt a další.
V Rumburku b ylo založeno Sales iáns kého středis ko mládeže před
několika let y a v poslední době usilujeme o to, aby se rozš ířila jeho
činnos t i nabídka akt iv it v našich farnostech. Již několik let je v Rumburku
v provozu herna pro děti a mládež, kam přichází h lav ně děti po vyučování
a sami si vybírají z různýc h aktivit: stolní tenis, kalčo, šipk y, deskové hry,
fotbal na plácku před farou … P rostor je otevřený pro v šechny dět i, které
chtějí přijít a č innost moderuje vždy jeden z c iv iláků. Sám se aktiv it
aktivně účastní a dotváří tím prostředí důvěry a kamarádstv í. Průmě rně ji
denně navštíví patnáct dětí.
V letošním roc e jsme práci střediska rozš ířili do farnosti v Jiříkově,
kterou spravuje P. Pavel T ichý z Rumburku. Na faře js me zahájili činnost
kroužků pro děti ze zák ladní školy. Možnos tí pro v yužití vo lného času zde
moc není a snad proto byl o tuto č innost od začátku velký záje m.
V současné době navštěvuje faru – s tředisko mládeže 86 dětí, které js ou
zapsány v osmi kroužcíc h: kera mika, vaření, šachy, kytara, flétna, stolní
tenis, modelařina, ruční práce. O některé kroužk y byl takový zájem, že
jsme otevřeli hned několikrát skupin – vaření 4x, keramika 2x, stolní tenis
2x. Jsou další zájemci, na které se zatím nedostalo. V Jiříkově jsme na
začátku a plánů do budoucna je dost.
Na č innosti a provozu jednotlivých kroužků se podílí více
dobrovolný ch prac ovníků a jim patří i mé (naše) poděkování: třem
Tomáš ům – studentům Gymnázia, z ástupci rod ičů paní Peremské, paní
Dieneltov é s dcerou Danielou, ses tře Gabriele a nemohu zapomenout na
paní Jónov ou z Jiříkova, která se stará, aby nám bylo v e středisku teplo.
Věříme, že uvedenými akt ivitami js me neřekli sv é poslední slovo.
Myslí me na „rozjetí “ dalšíc h aktiv it v Rumburku i v Jiříkově.
-Michal Barák-

Pozvání ze Schwerte
Drazí v Kristu,
v roc e 2004 slaví naše farnost Panny Marie - Schwerte stoleté
Jubileum. Po celý rok bychom je j rádi při různýc h příležitostech oslavovali.
Jednou takovou důležitou oslavou také bude naše posvícení a to
od 2.do 4. červ ence. K tomuto datu srdečně zveme i vás, partnerskou
farnost sv. Bartoloměje z Rumburku.
Se srdečnými pozdravy
Za farnos t Panny Marie – Schwerte

farář H.H. Riepe
-P.T.-

Pořad bohoslužeb o Vánocích
22.12.2003 Pondělí

6:30 kaple sv. Josefa na faře

23.12.2003 Úterý

6:30 kaple sv. Josefa na faře

24.12.2003 Středa

6:30 kaple sv. Josefa na faře

24.12.2003 Středa Štědrý den

22:00 kostel sv. Bartoloměje (tzv. půlnoční)

25.12.2003 Čtvrtek Vánoční Boží Hod

9:30 kostel sv. Bartoloměje

26.12.2003 Pátek Svátek sv. Štepána

9:30 kostel sv. Bartoloměje

27.12.2003 Sobota Svátek sv. Jana Evangelisty

7:00 kaple sv. Josefa na faře

28.12.2003 Neděle Svátek svaté rodiny
(obnova manželských slibů)

9:30 kostel sv. Bartoloměje

29.12.2003 Pondělí

7:00 kaple sv. Josefa na faře

30.12.2003 Úterý

mše svatá není

31.12.2003 Středa

17:00 kostel sv. Bartoloměje

1.1.2004 Čtvrtek

9:30 kostel sv. Bartoloměje

2.1.2004 Pátek

18:00 kaple sv. Josefa na faře

3.1.2004 Sobota

7:00 kaple sv. Josefa na faře

4.1.2004 Neděle Slavnost Zjevení Páně

9:30 kostel sv. Bartoloměje

Volby
do pastorační rady farnosti
V průběhu měsíce října jsem při ohláškách několikrát mluv il o
pas torační radě farnosti. Mezi tím a dneš kem je s ice delší přestávka, ale
na celou záležitost jsem nezapomněl. Rád bych ji dotáh l do vítězného
konce.
Základní struktura pastorační rady je nás ledující:
Far ář předsedá pastorač ní radě
Ze zákona (dle kodexu kanon ického práva) patří do pastorač ní rad y:
Všichni duchovní pracující v e farnosti.
Vžd y jeden zástupce řeholních společenství, katolický ch
organizací a hnutí, pracujíc ích ve farnosti. V naší farnosti p racují: Misijní
sestry – služebnic e Ducha svatého, Farní charita Rumburk, Salesiánského
střediska Rumburk – J iříkov. Ti budou mít v pastorační radě po jednom
zástupci.
2 – 6 členů zvolených farním společens tví a 2 – 6 členů
jmenovaných farářem. T i b y měli tvořit „průřez farnos tí“, tedy zastupovat
různé stavy, pov olání, služb y a věk.
Jsme ma lá farnost. By bylo dobré, kdyby pastorační rada byla spíše
menší rozsahem a v íce akční Proto si mys lí m, že bychom u obou těchto
složek zůstali na spodní hranici, tedy na dv ou č lenech volených a na dv ou
členec h jmenovaných.
Pas torační rada by pak mě la 11 členů. Domluvím se
spolubrat ry, že bychom do pastorační rady docházeli v ždy jen dva (ze
čtyřech) duc hovních, čímž by s e poč et snížil 9.
A teď praktická část.
Stojí před námi volby dvou farníků do pastorační rady. Z titulu s vé
služby js em jmenov al volební komisi, která se o volby pos tará. J ejí
členov é jsou paní Pimparová, MUDr. Veselý a já (pan Pavlas, který byl
členem na své členstv í rez ignoval).
Nejprv e musíme sestavit kandidátku. Každý farník rumburs ké
farnosti starš í 15-t i let má právo navrhnout dva farníky starší 18-ti let.
V Bártu je v ložen Návrhový lístek. Hromádka návrhových lís tků leží také
vzadu na stolku. Do dvou oký nek napíšete (tis kacím písmem) dv ě jména
vašic h kandidátů.
Moje představa je, že by to měl bý t jeden muž a jedna žena. A le není
to závazná směrnic e. Pokud napíšete dv ě ženy, nebo dva muže je to vaše
sv obodná volby. Byl b ych rád, kd yby to byli lidé, kteří budou v pastorační
radě ochotni aktivně pracovat. Není to „funkce za zásluhy“ a rada nemá
bý t debatním kroužkem.
…pokrač ování na další straně

Odevzd ání návrhových lístků :
Příští týden (3. adv entní neděle) bude na stolku s dary ur na, do kter é
návrhový lístek vhodíte. Totéž o týden později (4. adventní neděle).
Protože se zatím jedná jen o návrh, můžete mi také kdykoliv během této
doby předat lístek osobně, na faře, nebo když přijdete v e vš ední den na
mši s v. Přes to prosím, abyste své náv rhy zodpovědně promysleli.
Z odevzdanýc h návrhovýc h lístků sestav í volební komise s eznam
nav ržených s počtem návrhovýc h hlasů. Nav rhov ané pak někdo z komise,
nebo já sám v tomto pořadí os lovím a zeptám se, zda by účas t v e farní
radě přijali. Cí lem je sestavit kandidátku osmi až dvanácti farníků, kteří
byli vámi nejčastěji navrženi a ochotnýc h ve farní radě pracov at. Tuto
kandidátku pak zveřejníme a domluvíme termín a způsob vlastníc h voleb.
Ty by proběhli as i konc em ledna, nebo zač átkem února. Jak to bych před
volbami ještě řekl, nebo naps al.
-R-

Internetové stránky
naší farnosti
Zají má Vás historie sv. Bartoloměje, rozpis bohoslužeb, c o se děje
ve farnos ti? Od 7.12.2003 budou na adrese http://ru mbu rk.farnost.c z
vystav eny naš e webové stránky. Naleznete zde mnoho informací o
farnosti, o zájmových kroužcích, o plánov aných akcích, také fotograf ie,
aktuality, inte rnetovou podobu Bárta a mnoho jiný ch zají mavostí. Stránky
budeme postupně doplňovat.
- J e r ry -
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