Bárt – září 2004

Na začátku školního roku
Prosíme za naše děti a studenty, aby je osvěcoval a posiloval Duch svatý, aby nový
školní rok nejen odvážně začali, ale aby jej také vítězně dokončili maturitou, či jinou
zkouškou. Prosíme také Pannu Marii, aby je po celý rok ochraňovala a pomáhala jim jako
pečlivá matička.
V měsíci září totiž slavíme hned dva mariánské svátky. První je 8. září, kdy
oslavujeme její neposkvrněné, čisté a svaté narození. Druhý svátek slavíme 15, září, kdy si
připomínáme Pannu Marii Bolestnou. Panna Maria totiž věrně sloužila a poslouchala Boha,
milovala a následovala Ježíše až do konce, až pod jeho kříž. Tam stála, nelamentovala,
neomdlévala, ale stála a to až do konce, kdy jí Ježíš odevzdal sv. Janovi a Jana zase
odevzdal své Matce Marii: „Ženo, to je tvůj syn“. Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A
od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jn 19,26-27)
Vezměme i mi Marii k sobě do svého domova, do svého srdce, do svého života.
Vezměte si i vy, mladí přátelé a děti Ducha svatého a Pannu Marii Bolestnou k sobě, domů i
do školních lavic, pozvěte ji ke svým domácím úkolům i ke svým hrám a zábavám. Ona je
naše opravdová Matka Pomocná, Matka Sedmibolestná.
Váš Otec Václav

Pouť v kapli svatých andělů
(Valdek)
V neděli 5. září 2004 odpoledne v 15.00 hod. (což je vzhledem k termínu vydání
Bártu dnes odpoledne) budeme slavit poutní mši sv. v kapli na Valdeku, která je zasvěcena
svatým andělů. Mše sv. bude obětována za učitele, žáky základních škol a studenty z našich
farností (Rumburk, Jiříkov a Staré Křečany). V minulých letech, než jsem přišel do
Rumburku, se slavívala pouť ke svatým andělům dvakrát. Jednou podle starého a jednou
podle nového liturgického kalendáře. Správně v současnosti připadá pouť na první neděli po
svátku svatých andělů, což je druhého října. A tak bychom správně měli putovat do kaple na
Valdek až za měsíc. Ale domluvili jsme se s P. Pavlem Tichým a termín poutě jsme poněkud
uspíšili. Rádi bychom totiž ztvárnili ideu: modlit se za mládež, žáky a studenty a samozřejmě
jejich učitele na začátku školního roku a vyprošovat jim všem požehnání při jejich přípravě
na život v dospělosti.
...pokračování na další straně

Svátek svatých andělů je k tomu zvlášť vhodný. Podněcují nás k tomu Ježíšova slova: „Mějte
se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé
v nebi jsou neustále v blízkosti (hledí na tvář) mého nebeského Otce.“ (Mt 18,10). Rádi
bychom tuto slavnost v budoucích letech slavili vždy první zářijovou neděli a to se stejným
úmyslem. (V říjnu bychom už podruhé tuto pouť nekonali.)
Zveme tedy všechny žáky, studenty a jejich rodiče, učitele a vůbec vás všechny, milí
farníci, abyste přišli a k modlitbě za naše mladé se při této poutní mši sv. připojili.
-R-

Prekvapujúce rozlúčenie
Mne, ako „POSLEDNEJ MOHYKÁNKE“ z misijných sestier v Severných Čechách
doletela od „Révy“ ponuka napísať ešte pár slov pre vás, drahí farníci. Môžem urobiť
vyhodnotení iba za seba a rada a pravdivo napíšem, že čas, strávený medzi vami patrí
medzi najzaujímavejšie roky môjho života.
Učila som sa vám načúvať a rozoznávať vaše potreby, aby som mohla slúžiť a dávať
z toho, čo mi Boh dal, aby nezištným rozdávaním bolo zúrodňované. Dúfam, že aspoň trochu
som sa to naučila a je mi veľmi ľúto, že sa to tak rýchle a náhle musí ukončiť. Veľmi rada by
som tu ešte zostala, je tu veľký priestor pre misijnú službu. Viem, že vy ten priestor tiež
vnímate a že vám nebol, nie je a nebude ľahostajný. Taktiež máte dobrú oporu v čele vašej
farnosti, štyroch vynikajúcich kňazov, s ktorými spolupracovať bolo pre mňa cťou.
V mene celej komunity z Brtníků sa vám chcem poďakovať za prijatie medzi vás a
naďalej prosím o vzpomienku a modlitbu.
Sr. Stanislava (predstavená) a sr. Adleta (najstaršia z nás) už sú v provinciálnom
dome v Ivanke pri Nitre (SR) a sr. Maxmiliana dostala určenie na jeden rok na štúdium
jazyka v Nemeckom mestečku Laupheim. Ja budem bývať a študovať v Prahe. Vďaka vaším
modlitbám som sa dostala na štúdium Pastoračnej a sociálnej práce na ETF – JABOK.
Dúfam, že čas od času sa ešte uvidíme, veď z Prahy (a do Prahy) to nie je ďaleko! O náš
dom v Brtníkách má záujem paní reditelka USP z Brtníků. Chce ho použiť na rozšírenie
služby klientom.
Tak nech nás, všetkých pokrstených, Duch Svätý pobáda k vytrvalému naslúchaniu
jeho HLASU, aby sme mohli odpovedať na jeho pozvania pre „posväcovaní“ nás a nášho
sveta.
V Láske Ducha Svätého s vami aj naďalej spojená
Sr. Gábina

Informace k biřmování
Dne 14.11.2004 bude udělována v naší farnosti svátost křesťanské dospělosti –
biřmování. Příprava na přijetí této svátosti bude probíhat vždy v pátek po mši svaté a to
v 19.00 hod. Pro ty, kteří se nepřihlásili a mají o biřmování zájem nechť tak učiní a přihlásí
se do 15.září k někomu z kněží naší farnosti. Upozorňuji, že samotná přihláška nestačí a je
nutné absolvovat přípravu.
P. Pavel Tichý

Naše Spolčo opět
vyrazilo na cesty…
Tak jako každým rokem jsme i tentokrát
prožili poslední týden prázdnin společně. Letošním
cestovním plánem byla Morava. A tak se s Vámi
chceme podělit o pár zážitků z našich cest.
Vyrazili jsme auty v počtu dvanácti lidiček. Naším prvním cílem bylo
město Brno. Zde jsme strávili dva dny a prošli si i noční Brno. Prohlédli jsme si
nedalekou propast - Macochu, která nás svou krásou velmi okouzlila. Další den
jsme se přesunuli do Strážnice, kde nás srdečně přivítala sestra otce Pavla
Tichého. Navštívili jsme i jejich vinný sklípek, což bylo pro mnohé z nás novou
zkušeností J.

Dalšími zastávkami při cestování po Moravě byl
zámek Lednice a kolonáda v Luhačovicích. A pak už:
hurá do Zlína! Odtud jsme podnikli pouť na Hostýn,
prohlédli jsme si poutní místo a v krámečcích
nakoupili dárečky domů. Ve Zlíně jsme strávili tři dny,
díky tomu jsme měli čas i na společné besedování
o budoucích plánech našeho Spolča. Aby byly
úspěšné, vraceli jsme se na náš sever přes Jablonné
v Podještědí, kde jsme naše starosti i radosti
předložili sv. Zdislavě. Za vše pěkné v tomto týdnu
patří dík i našim otcům Pavlům, sestře Gabriele a
otcům Antonínovi a Václavovi, kteří nám vyprosili
krásné počasí.
-Terča-

Chaloupka – Brtníky 2004
Putování s Vyvoleným národem
Po příjezdu jsme se nejprve ubytovali a
rozdělili se do 5 družstev: žlutí, zelení, černí, hnědí
a červení (červení byli „dospěláci“, takže vlastně
jenom do 4 družstev) a zahráli jsme si pár her
zaměřených, na to abychom se seznámili a lépe
poznali co v kom je. Když jsme skončili byl už čas jít
se připravit do pelíšků a spát.
Jen co jsme se odebrali na pokoje, se však
objevil záhadný mnich v kápi, který nám u tajemně
ozářeného táborového ohniště, zanechal zprávu, o
tom co se bude další den dít. Mnich se objevoval
každý večer a vždy u někoho zanechal zprávu.
Ráno jsme si společně přečetli, kam se máme dál
vypravit a mohli jsme vyrazit.
Denně jsme hráli jednu až dvě etapy
celotáborové
hry
motivované
Starozákonním
Mojžíšovým příběhem například: Útlak v Egyptě,
Stavba chrámu, Vítězství nad Amálekem, Mana a
křepelky, Setkání s Hospodinem, Přechod Rákosovým mořem atd.
Kromě etapových her jsme
hráli i spoustu jiných menších
her: elektriku, vodní volejbal...
Opékali jsme si (sojové) buřty
u táboráků, vyblbli jsme se
v rumburském bazéně, šli jsme
se podívat na Vlčí horu a
k Turistickému mostu, namalovali
jsme si trička, také za námi
přijela indiánka Vlaštovka, která
nás naučila rozdělávat oheň bez
zápalek (za pomoci pazourků) a
mnoho
dalších
indiánských
dovedností (střílení z luku) a
samozřejmě nesmím zapomenout
na závěrečnou noční hru.
Zkrátka pořád se dělo něco zajímavého a než jsme se nadáli, byl tu
závěrečný táborák, předání desatera božích přikázání nejúspěšnějšímu družstvu
žlutých a hledání pokladu. Ráno jsme si již jen sbalili, rozloučili se a vyrazili
jsme domů.
Takže za rok opět nashledanou?
Budeme se těšit!

Výuka náboženství na faře v roce
2004 / 05
Středa v 15.00 hod. pro děti od 3. do 5. třídy (včetně)
Středa v 16.00 hod. pro děti od 6. třídy
První setkání bude ve středu 15. září (22. září) v uvedené hodiny.
Přihlášky mi prosím dodejte do neděle 12. září. Děkuji R.
Středa v 16.00 hod. pro předškolní děti (cca od 6. let) do 2. třídy včetně.
První schůzka a zároveň přihlášení dětí bude ve středu 8. září na faře u paní Kacafírková,
která bude vést výuku.

Akce farností
od září do prosince 2004
Pravidelná setkání:
(s výjimkou farní kavárny pravidelné akce nejsou v době školních prázdnin).
Adorace
každý čtvrtek
20.30 hod.
v kapli na faře
Farní kavárna

každá první neděle v měsíci

po bohoslužbě

na faře

Setkání nad Biblí

každý první čtvrtek v měsíci

19.00 hod.

na faře

Výklad
každý třetí čtvrtek v měsíci
křesťanského učení

19.00 hod.

na faře

každá třetí neděle v měsíci

17.00 hod.

na faře

výklad evangelia podle Mt každý pátek

18.00 hod.

v kapli na faře

Setkání maminek s dětmi

každou středu

dopoledne

na faře

Farní kavárna v Jiříkově

každou sobotu
po mši sv.

15.30 hod.

kaple v Jiříkově

každá středu

17.40 hod.

Loreta

každý pátek

17.40 hod.

v kapli na faře

6.30 hod.

v kapli na faře

Mše sv. se spolčem mladých

V měsíci říjnu před mší sv.
modlitba sv. růžence

V době adventní mše sv.
se zpěvem rorát

každé PO; ČT; SO

Termíny pro Setkání nad Biblí: září až prosinec 2004
§

9. 9.

ČT

19.00 (výjimečně 2. čtvrtek)

§

7 10.

ČT

19.00

§

4. 11.

ČT

19.00

§

2. 12.

ČT

19.00

Termíny pro Výklad křesťanského učení
– katechizmus pro dospělé: září až prosinec 2004
16.9.

ČT

19.00

Výklad křesťanského učení
Bůh naší víry – téma 3. II. část
– katechismus pro dospělé

19. 9.

NE

17.00

Výklad křesťanského učení
Bůh naší víry – téma 3. II. část
– katechismus pro dospělé

17.10

NE

17.00

21.10

ČT

19.00

18.11

ČT

19.00

21.11

NE

17.00

16.12

ČT

19.00

19.12

NE

17.00

Termíny poutí a ostatních akcí: září až prosinec 2004
5.9.

NE

15.00

Pouť ke sv. andělům na Valdeku; za učitele a školáky;
k zahájení školního roku

10.–12.9.

PÁ–NE

Setkání mládeže v BDR - Drážďany

12.9.

NE

10.30

Rozloučení s Neugersdorfským farářem při mši sv.;
ve Filipově

28.10.

ČT

18.30

Růžencová pobožnost a mše sv. pro naše farnosti;
ve Filipově

17.00

odchod od fary

18.00

odjezd od fary pro ty, kdo nemohou pěšky

11.11.

ČT

Svatomartinská pouť pro děti v Rumburku

14.11.

NE

9.30

14.11.

NE

15.00

Biřmování – biskup Karel Herbst
Poutní mše sv. v kapli sv. Alžběty Durynské
v Dolních Křečanech

(prosincové akce uveřejníme později)

Projekt adopce na dálku
Drazí farníci a farnice v naší vlasti probíhá pod záštitou arcidiecézní charity projekt
Adopce na dálku.
Rád bych vám jej aspoň v krátkosti představil, neboť jsem přesvědčen, že jde o dobré
dílo hodné pozornosti.
V podstatě jde o to umožnit chudým dětem návštěvu školy. Velmi často se jedná o
umožnění základního nutného vzdělání maličkým, či sirotkům. Kritériem pro výběr dítěte je
jeho chudoba potřebnost podpory, jakož i souhlas rodiny. Dítěti bývá skrze dárce zaplaceno
roční školné, školní pomůcky a v naléhavých případech také zdravotní péče. Roční obnost
na pokrytí této potřeby bývá různý a to podle zemí. Tak třeba v Indii činí částka 4 900,- Kč,
v Litvě 6 900,-Kč. A protože dítě může adoptovat i skupina lidí a tak se podělit o náklady,
myslím si, že bychom jako farnost mohli v této naléhavé záležitosti pomoci. Bude to dobrá
věc, když se rozdělíme byť i o to málo co sami máme. Vždyť my máme co jíst a máme co pít,
umíme číst i psát a jsme vcelku zajištěni, ne však tyhle děti. V první fázi by bylo vhodné
sestavit skupinku nadšenců, kteří promyslí další kroky a najdou cestičky jak konkrétně
můžeme jako farnost pomoci. K tomu se nabídla paní Kacafírková se svou dcerou Peťkou a
……., …….. Kdo bude mít zájem se jakýmkoliv způsobem podílet na uskutečnění tohoto
dobrého díla, nechť je kontaktuje.
Děkuji. P. Pavel Tichý

Pozvánka na setkání mládeže
Schirgiswalde - Wechselburg
Srdečně Tě zveme na setkání mládeže v BRD,
pokud máš zájem, přečti si níže uvedené informace a vyplň
přihlášku
Odjezd: Pátek 10.9. v 18:30 od Fary v Rumburku
Příjezd: Neděle 12.9. večer

Program
Pátek
· 19:00 – Schirgiswalde – Bohoslužba, občerstvení, představení, meditace a modlitba před křížem
Sobota
· Odjezd společně s mládeží ze Schirgiswalde do Wechselburgu (diecéze Drážďany)
· Setkání mládeže s tématem „Přes hranice“ jako Příprava na Mezinárodní setkání mládeže
2005 v Kolíně
Neděle
· Návrat přes Schirgiswalde domů
S sebou
Pas, karimatku, spacák drobné peníze na sladkosti, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a další věci
na přežití společného víkendu

Vydává jako občasník Římskokatolická farnost Rumburk
Dobrovského nám. 379/11, tel: 412 334 488, e-mail: fara.rumburk@atlas.cz, www: rumburk.farnost.cz

Kontaktní osoba za redakci Pavel Kadlečík
Upozornění: příspěvky nemusí souhlasit s názory redakce.

