Velikonoce 2004

Písmo svaté
Písmo svaté má svou knihu Levitikus (Třetí Mojžíšovu), jejíž dlouhé pasáže jsou
pouze
výčtem
bohoslužebných
potřeb,
nářadí
a
druhů
obětí
a knihu Paralipomenon, jejíchž prvních devět kapitol tvoří pouze genealogie –
rodokmeny – seznamy jmen, jakási historická zkratka počínající Adamem a končící
rodokmenem krále Saula. Uchýlil jsem se v tomto čísle Bárta k podobnému literárnímu
druhu a najdete zde převážně různé přehledy a seznamy. Přesto je prosím
nepřehlédněte. Jsou v nich skryté události v naší farnosti v následujících dnech.
Připomínám, že všechny akce, setkání i liturgické slavnosti jsou otevřené pro
všechny, kdo patří do našich farností (Rumburk, Jiříkov, Křečany, Filipov)
i ostatní přátele, zájemce a hosty. „Buď vítán každý, kdo s dobrým úmyslem odcházíš.“
Nepřeji vám teď požehnané a milostiplné velikonoce. Především je na to ještě brzy
a pak hlavně doufám, že většině z vás budu moci ve vhodný čas popřát osobně při
velikonočních bohoslužbách. Ale přeji vám, abyste dobře využili poslední dny postní
doby k dobré přípravě na o obnovu křestního slibu (na bílou sobotu) a na radostné
prožití slavnosti našeho vykoupení. Ze srdce Vám všem žehnám a spolu se mnou i
otcové Antonín, Pavel a Václav.
-R-

Pátý velikonoční týden
Setkání nad Písmem svatým
1.dubna čtvrtek 19.00 hod. - fara Rumburk
Toto
setkání
je
každý
první
čtvrtek
v měsíci.
Společná
meditace
Božího slova – evangelia které budeme číst při eucharistické bohoslužbě následující
neděli. Dělíme se o jeho porozumění a prožívání s druhými. Přineste si svou bibli.
Tomuto setkání nad Písmem svatým říkáme také „Dělení se o Boží slovo“, nebo
„Lámání Božího slova“. Začíná chvilkou ztišení a uvědomění si, že Bůh je přítomen
uprostřed nás.
Potom se animátor setkání modlí vlastními slovy nahlas krátkou modlitbou chvály a
díků, s prosbou o dar Ducha svatého pro přítomné. Čteme nahlas příslušnou perikopu
z evangelia. Pak si každý sám čte text Božího slova pro sebe a rozvažuje o něm. Po
chvíli tiché meditace může každý přítomný přečíst slovo (nebo větu), které ho ve chvíli
ticha oslovilo. Znovu čteme nahlas celý text.
… pokračování na další straně

Každý přítomný se může krátce podělit s ostatními o myšlenku, která ze čteného
textu mluví do jeho života. Nejde o kázání, ale vzájemné sdílení se. Každý může říci
předsevzetí, které si dává na základě meditace. Uzavíráme setkání krátkou modlitbou
díku a proseb, navazujících na text čteného Božího slova a sdělené myšlenky. Modlitbu
začíná animátor, opět vlastními slovy a připojit se mohou všichni ostatní. Celé setkání
trvá podle počtu přítomných 50 až 70 minut. Po setkání je možno zúčastnit se
půlhodinové adorace v kapli sv. Josefa (začátek ve 20.30 hod.)

Křížová cesta
2. dubna pátek 17.30 hod - sv. Bartoloměj
Hned po křížové cestě je mše svatá s promluvou pro mládež
Pro tentokrát jsem vybral „Křížovou cestu s prosbami“ za sebe navzájem a za naše
blízké. Budeme zpívat píseň „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán“ (Z Hosana I.)
Promluva při mši sv. bude mít název „Sůl a světlo II.„ (Mt 5, 11 – 16).

O misiích v Argentině
3. dubna sobota 17.30 hod. - fara Rumburk
Sestra Gabriela se s námi chce podělit o své zážitky, zkušenost, strasti a radosti
svého působení na misiích v Argentině. Jak žije církev v Jižní Americe, o lidech, kteří
jsou opravdu chudí, jak se jejich život z víry liší a v čem se podobá našemu, a o tom že
také spolu s nimi jsme jeden Boží lid, Kyriaké ekklezia – Kristova církev. Své vyprávění
doplní obrazovou dokumentací (prostě fotky a obrázky) a videem. Na setkání s vámi se
těší Gabriela i já.

Farní kavárna
4. dubna neděle po mši svaté - fara Rumburk
Farní kavárna je každou první neděli po mši svaté
Neformální setkání farnosti při kávě, zákuscích (při jejichž výrobě se naše ženy
předhánějí ve svém kuchařském umění, které my muži umíme náležitě ocenit), a
přátelském povídání o všem možném. Rádi se vidíme i s hosty z jiných farností.
-R-

Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu, velikonočním triduu a
ve velikonočním oktávu v Rumburské farnosti

4.4. neděle

Květná neděle
9.30 mše sv.
kostel sv. Bartoloměje
-při bohoslužbě budeme světit ratolesti

5.4. pondělí

7.00 mše sv.

kaple sv. Josefa na faře

18.00 mše sv.

kaple sv. Josefa na faře

6.4. úterý
7.4. středa

mše sv. není

8.4. čtvrtek

Zelený čtvrtek
20.00 mše sv.
kostel sv. Bartoloměje
-Večerní mše na památku večeře Pána
-Společná adorace v Getsemanské zahradě

9.4. pátek

Velký pátek
17.00 obřady
kostel sv. Bartoloměje
-Obřady na připomínku umučení Pána

10.4. sobota

Bílá sobota
21.00 vigilie kostel sv. Bartoloměje
-Velikonoční vigilie s obnovou křestního slibu

11.4. neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Pána
9.30 mše sv. kostel sv. Bartoloměje
pondělí ve velikonočním oktávu
9.30 mše sv.
kostel sv. Bartoloměje

12. 4. pondělí

13. 4. úterý mše sv. není

… pokračování na další straně

V dalších dnech budou bohoslužby podle obvyklého pořadu. Páteční mše sv. bude
od velikonoc ve farní kapli sv. Josefa.

Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu, velikonočním triduu
a ve velikonočním oktávu ve farnosti Jiříkov – Filipov
8.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
17.00 mše sv.
-Večerní mše na památku večeře Pána

kostel sv. Jiří

9.4. pátek
Velký pátek
17.00 obřady
-Obřady na připomínku umučení Pána

kostel sv. Jiří

10.4. sobota
Bílá sobota
19.00 vigilie
-Velikonoční vigilie s obnovou křestního slibu

kostel sv. Jiří

11.4. neděle

kostel sv. Jiří

8.30 mše sv.

11.4. neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Pána

10.30 mše sv.

bazilika Panny Marie

12.4. pondělí

8.30 mše sv.

12.4. pondělí

pondělí ve velikonočním oktávu
10.30 mše sv.

kostel sv. Jiří
bazilika Panny Marie

V ostatních dnech budou bohoslužby podle obvyklého pořadu.

Katecheze pro dospělé
15. dubna, čtvrtek 19.00 hod. - fara Rumburk
18. dubna, neděle 17.00 hod. - fara Rumburk
Katecheze pro dospělé budou každý třetí čtvrtek a každou třetí neděli v měsíci
(mimo prázdniny). V jednom měsíci bude čtvrteční a nedělní katecheze vždy identická.
Každý z Vás má tedy možnost zúčastnit se jí v termínu, který vám bude lépe vyhovovat.
Další termíny do prázdnin jsou tedy: neděle 16. 5. a 20. 6. čtvrtek 20. 5. a 17. 6.
Termíny budu průběžně oznamovat v ohláškách.
K „výzbroji“ každého křesťana zajisté patří, aby věděl. Náboženské vzdělání je
tedy potřebná součást našeho života. Jak mám žít podle evangelia, když evangelium
neznám, jak mám zachovávat Boží slovo, když ho nečtu… Vím komu jsem uvěřil? Znám
obsah své víry? Takových otázek bychom si mohli položit celou řadu.
Úroveň náboženského vzdělání by měla odpovídat mému věku, mému profánnímu
vzdělání (a jistě, také službě, kterou konám v církvi). Možná mnozí z vás aspoň občas
čtou Písmo, případně náboženskou literaturu. Ale k podstatě činnosti církve patří také
služba katecheze – vyučování. Nabízím vám tuto službu, abyste měli možnost, na úrovni
dospělých, doplnit, či prohloubit své vzdělání ve znalosti Božího slova, Ježíše Krista,
nauky církve a prožívání liturgie (bohoslužeb). Aby stouplo naše křesťanské sebevědomí
a prohloubili jsme pochopení smyslu našeho „křesťanství“ pro nás i pro lidi kolem nás.
Děti mají výuku náboženství, mladí své „spolčo“. Co dospělí? Máme teď dvě
nabídky: Setkání nad Písmem svatým – to nás může vést k promýšlení Písma, rozhovoru
o něm, aplikaci promyšleného do života. A katecheze pro dospělé – možnost prohloubit
své poznání, pro lepší praxi života z víry. Věnujte na to svůj čas. Je to jen pár hodin
měsíčně. Necelé 1 % našeho času.
Když se někdo křesťana ptá na Boha, měl by mluvit o Ježíši Kristu. Tady bychom tedy
měli začít. Ale dovolím si malý úvod. O Bohu, Božím slově a o naší víře. Toho by se
týkala témata tří katechezí do prázdnin.
… pokračování na další straně

Tady předkládám svůj předběžný plán:
Motto: Vůbec všechno považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním

Ježíše Krista, svého Pána. (Fp 3, 8)
Poznáte pravdu a pravda z vás učiní lidi svobodné. (Jn 8, 32)
1. Věřím v Boha – Objektivní skutečnost, nebo axiom víry? (duben 04)
Motto: Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně zřejmé, protože jim to Bůh sám zjevil.
Co totiž je u něho neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možno od začátku
světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. (Ř 1, 19 – 20)
Poznání Boha světlem přirozeného rozumu na základě naší zkušenosti a
experimentálních věd. Materialismus, idealismus a objektivismus. Bůh a stvoření jako
rozumem poznatelná objektivní skutečnost.

2. Hebrejské proroctví – Boží slovo v dějinách (květen 04)
Motto: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi
shůry osvícené. V této však, to je v poslední době, promluvil k nám skrze svého Syna. (Žd 1, 1)
Boží sebesdílení v dějinách hebrejského lidu, Bůh který promlouvá k člověku, který
vede a pečuje o svůj lid. Ten který je s námi a pro nás, Láska jako podstat Boha a
celého stvoření, která se pro nás stala člověkem.

3. Bůh naší víry – víra jako životní styl (červen 04)
Motto: Vaše srdce ať se nechvěje. Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je
mnoho příbytků. Odcházím, abych vám připravil místo. (Jn 14, 1 – 2)
Víra jako nezbytná součá st života, víra lidská, náboženská a křesťanská.
Víra ve SZ a NZ. Víra jako cesta svobo dy, pravdy a lásky, vedoucí k životu.

Příprava na biřmování
Na začátku roku jsme mluvili ve společenství mladých o možnosti připravit se na
biřmování. Obsah přípravy není jen „naukový“ – tedy co musím znát, abych mohl být biřmován.
Jde o to žít život z víry jako dospělý křesťan. A tak jsme se domluvili, že budeme jako přípravu
brát vše, co ve společenství budeme prožívat, společné akce, a také promluvy při páteční mši
sv. – výklad evangelia podle Matouše. Nyní bychom chtěli celou přípravu ještě doplnit právě o
tu naukovou část. Na každém pátečním setkání budu na závěr probírat důležitá témata,
z oblasti náboženského vzdělání. Do této přípravy jsem začlenil obsah osmi blahoslavenství, o
kterých jsme si začali povídat na začátku postní doby.
Původně jsme biřmování plánovali na konec školního roku, květen – červen 2004. Pak
ale vyvstal problém: termín biřmování nebylo s kým domluvit. Odstupující Otec biskup Josef
nechtěl domlouvat termín na dobu, kdy již nebude litoměřickým biskupem a kdo bude novým
biskupem jsme nevěděli. V současné době je zase Otec biskup Pavel nemocný. A tak jsme
termín posunuli na podzim, pravděpodobně na říjen (listopad?). Záleží na tom, jaký termín se
bude Otci biskupovi hodit, a kdy bude možné se s ním domluvit.
Pokud někdo z vás ještě nepřijal svátost biřmování (mám teď na mysli dospělé), a rád by
ji přijal, ať se co nejdříve domluví s Otcem Pavlem – Reverendem (i na formě přípravy). Pokud
by chtěl být biřmován někdo z mladých, který do našeho společenství nechodí, ať se domluví
se mnou.
- Pavel Tichý -

