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Výzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxant vyslovená v katedrále 
sv. Štěpána při kázání o Popeleční středě 2021:

„Člověče, nezapomeň na to, že jsi prach a v prach se obrátíš. Nezapomeň na 
to, že bys prachem zůstal nadobro, kdyby tě z toho prachu nevyzvedl sám Bůh. 
Kdyby tě nevzkříšil, nepozvedl k výšinám, zůstal bys prachem a špínou 
navždycky. Proto věř evangeliu Kristovu, které toto poselství o podivu-
hodných věcech, které z popela mohou povstat, o tom zvěstuje.“



Úvodník

3

O B S A H

časopis litoměřické diecéze
ZDISLAVA

26. ročník •1. číslo • 30 Kč

Na obálce:
Doksanské sestry  
premonstrátky 
o Slavnosti  
Zjevení Páně    
 

Foto:
Dominik Faustus

Úvodník
Úvodní slovo Mons. Martina Davídka 3

Duchovní slovo
Duchovní slovo Mons. Jana Baxanta 4

     Okružní list všem diecézánům 5
Obnova kulturního dědictví

Přehled obnovy v litoměřické diecézi v r. 2020 6
Výročí

800. výročí úmrtí svatého Dominika 8
Události

Slavnostní mše svatá - Filipov 2021 9 
Rozhovor

Rozhovor se sestrou Augustinou z Doksan  10
Události

Česko-německý benefiční běh 13
Svátek Jana Bosca u teplických salesiánů 13

Dokumentární cyklus 
Poutní místa severních Čech 14 

Slovo ke katechetům
Slovo Mons. Baxanta ke katechetům 15 

Pozvánka
Noc kostelů 2021 - pozvánka k přihlášení 15 

Představujeme knihy 
Recenze - Putovanie k zázraku Veľkej noci  16
Audiokniha - Christus Vivit  16

Výročí
20 let Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích 17

Biblické příběhy
Příběhy apoštolského vyznání víry 18

Kalendárium
Kalendárium na leden - únor 19 

Zprávy
Zprávy z diecéze  20

Charita
Diecézní a Farní charita Litoměřice 22
Oblastní charita Most 23 

Pozvánky
Knižní nabídka a pozvánky 24

Fotogalerie 
    Ohlédnutí za událostmi měsíce 27

Úvodní slovo

Důležitá součást života diecéze

Čtenářům prvního čísla Zdislavy v roce 2021 jistě neunikne, že 
toto číslo je tematicky zaměřené na zasvěcený život. Není divu, 
protože svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice, 
který slavíme 2. února, je výrazným svátkem na začátku kalen-
dářního roku. Biskupové po celém světě se v ten den tradičně  
setkávají s členy Bohu zasvěcených komunit a společně se sdílejí 
zkušenosti z tohoto způsobu života. Výrazným projevem je pak 
svědectví společného života, které je znamením v tomto světě.
Nemohu nevzpomenout na svá studia v Římě. Když jsme probírali při přednášce na 
papežské lateránské univerzitě řeholní právo, profesor, který pracoval v Kongregaci 
pro zasvěcený život, řekl: „Zasvěcený život je důležitou součástí života diecéze.“  
V posluchárně se na nás, diecézní kněze, jichž bylo v té aule asi dvacet, obrátily oči 
všech přítomných řeholnic a řeholníků. Na adresu diecézních kněží zazněla též slova, 
v nichž se ukrývala i prosba: „To si zapamatujte!“ Bylo zřejmé, že vždy a ve všech 
diecézích světa nejsou členové řádů, kongregací a různých forem zasvěceného života 
přijímáni s otevřenou náručí. Někdy to má své důvody, ale ty není třeba nyní rozebírat. 
V litoměřické diecézi jsme rádi, že máme naše řeholní kněze, řádové sestry i bratry.  
Dnes jim rádi věnujeme prostor na stránkách našeho časopisu. Pro mladé lidi se zde 
otevírá otázka, která se může dotknout srdce: „Mohl či mohla bych i já se svému 
Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu zasvětit a stát se řeholníkem či řeholní sestrou?“ Snad 
může leccos napovědět i rozhovor, který nám poskytla sestra Augustina z doksan-
ského kláštera.
Zasvěcení se Bohu má svůj původ v křestním zasvěcení, jedná se totiž o rozvinutí 
milosti, kterou jsme obdrželi při křtu a bez níž by žádné takové povolání nebylo 
možné. Tehdy jsme se stali Kristovými, a je to on, kdo se s láskou dívá na ty, které si 
vede k zasvěcenému životu. Čeká však na člověka, až mu svobodně odpoví. Cítíš-li 
jeho volání, proč bys mu nemohl či nemohla odpovědět kladně a zkusit tuto vzácnou 
životní formu zasvěcené lásky? Samozřejmě posouzení vhodnosti kandidáta nebo 
kandidátky přísluší autoritě církve.
Zdislava dnes na jednom snímku také ukazuje bohoslovce připravující se ke kněžství 
v pražském Arcibiskupském semináři pro české diecéze. Rádi je takto představíme 
s prosbou za ně, aby vzácný dar povolání neztratili, a také za jejich představené, aby 
je dobře vedli a směrovali na cestě vedoucí ke kněžství. Pokud by nebyli křesťanští 
manželé, církev by zanikla po stránce přirozené, ale pokud nebudou kněží, církev 
bude strádat po stránce nadpřirozené. Povolání ke kněžství Kristus dává, ale i zde 
čeká, až mu svobodný muž odpoví a tento dar shůry, který je určený pro společenství 
církve, svobodně přijme. Máš-li takové volání v srdci, proč na něj neodpovíš? Stejně 
tak, jako u zasvěceného života, církev posoudí, zdali je to povolání pravé a ryzí.
Zapomenout bychom neměli ani na různá hnutí a charismata. Některá jsou vázána 
na určitý institut zasvěceného života. Sem patří terciáři řádů, laičtí spolupracovníci 
a jiní, kteří žijí spiritualitu některé ze specifických forem zasvěceného života. Těch 
je v litoměřické diecézi početně mnohem více než těch, kteří nosí řeholní šat a jejich 
činnost je zřejmá v mnohých zbožných i charitních dílech. Některé z nich lze také 
spatřit na těchto stránkách a jim patří dík za službu, kterou ve prospěch svých spole-
čenství i celé diecéze konají. I oni jsou důležitou součástí života diecéze, jak prohlásil 
zmíněný profesor.  
Ve Zdislavě jsou, přestože prožíváme stále ještě pandemickou dobu,  zprávy ze života 
diecéze i z oslavy 20. výročí litoměřického Hospice sv. Štěpána, kam přišel na Hrom-
nice i pan biskup Jan. S ním jsme se mohli připojit ke všem, kdo pečují o nemocné  
a umírající, kdo konají službu lásky u lůžek. Jejich milosrdná služba leží před Bohem 
a jak víme, „ani sklenice vody podaná z lásky nebude zapomenuta“.
Jsme lidem putujícím, který je na cestě, a naše putování na diecézní poutní místa si 
můžeme v ohlédnutí připomenout nejen na stránkách Zdislavy, ale i na diecézním 
webu. Mnohá z těchto míst jsou postupně opravována a dík patří nejen našim stava-
řům, ale také všem dárcům, kteří na jejich opravy přispívají. Jsou to nejen veřejné 
instituce, ale i mnozí skrytí dárci, kteří tak konají před Bohem, který vidí i to, co je 
skryté.
Popeleční středou jsme vstoupili do postního období. Pan biskup nás při ní v kázání 
vybídl, abychom se postavili mnohem horší pandemii, než je ta covidová, totiž pan-
demii hříchu. Dej nám Kriste sílu i odvahu jít Boží cestou.

S přáním požehnané postní doby Mons. Martin Davídek



Duchovní slovo

v mnohém připomíná řeholní 
komunity, ale i křesťanské do-
mácnosti. Ony nečítají desítky 
a stovky členů, ale jsou slo-
ženy z Vás, několika jednot-
livců, milujících vtělené Boží 
slovo. Vím, že někteří žijete 
bez blízkých příbuzných ve své 
vlastní domácnosti sami, ne 
však opuštěni. Pohleďme, pro-
sím, na první bytost ze zmíněné 
čtveřice: Marii. Měla již leccos 
za sebou. Ač věkem mladá, její 
projevy a postoje jsou vyzrálé. 
Vysvětlení lze najít poměrně 
snadno, neboť se považuje za 
služebnici, a s touto životní rolí 
se identifikuje. Nikde nenalez-
neme žádnou zbožnou pózu, ale 
čistou, byť tvrdou realitu věr-
nosti Hospodinu. Jsem si jist, 
že právě tato Mariina důsledná 
opravdovost oslovuje dopo-
sud každého, kdo v sobě pocítil 
Boží volání k opravdovému, 
nikoliv povrchnímu, životu  
z víry v Boha. Druhá bytost nás 
zaujme svým stářím: proroky-
ně Anna. Od chvíle ovdovění 
žila jen v chrámě. Chápejme to 
tak, že pro ni byl svět lidí chrá-
mem. Svět stvořil Bůh a lidi 
uvedl do tohoto prostředí své-
ho chrámu světa. Kamkoliv se 
Anna dostala, pohybovala se ve 
světě Božím, v Božím chrámě. 
Jeruzalémský chrám nemohl 
prorokyni Anně sloužit jako 
noclehárna, ale ona věděla, že 
ve společenství lidí, milujících 
Hospodina, se vždycky do-
mov najde. Ano, nevycházela  
z chrámu, neopouštěla spole-
čenství lidí, lidí se nestranila, 
žila s nimi v jednom velkém 
Božím chrámě. Třetím člově-
kem je sv. Josef. Slyšeli jste ho 
někdy v evangeliích promluvit?  

Až nevídané ticho, mlčenli-
vost, avšak to nesvědčí o žád-
ném zakřiknutí a neschopnosti 
se vyjádřit. Mariin snoubenec  
a Ježíšův ochránce zbytečně 
nemluví, on jedná. I když vše-
mu nerozumí, vždyť zásadní 
věci mu byly sděleny při spánku 
ve snech, ale naplňuje je. Nemá-
me snad i my, Boží lidé, křesťa- 
né, být uskutečňovateli Božích 
snů o nás a našich bližních, 
Jeho plánu spásy lidí? Čtveřici 
uzavírá prorok Simeon. Věřil  
v zaslíbení, že se setká se Spasi-
telem. Dodejme, že pod jednou 
podmínkou: když bude vnímat 
pokyny Ducha Božího. Právě v té 
chvíli, když z vnuknutí Ducha 
byl Simeon v chrámě přítomen, 
tehdy se tam dostavila malinká 
skupinka poutníků: Maria, Josef 
a malý Ježíš. Po čem jiném už by 
pak měl Simeon toužit než po 
tom, aby ho Hospodin propustil 
v pokoji, tj. zavolal do pokoje 
věčného. Čím lepším, po pocti-
vě, zasvěceně prožitém životě 
následování Krista, bychom se 
měli těšit, než nadějí na návrat 
domů, do bezpečného nebes-
kého přístavu, ryze přátelského 
Božího společenství.

Drazí moji, milé sestry a bratři, 
jsem Vám všem vděčný za Vaše 
svědectví o Kristu, vydávané  
v současném světě naší diecéze 
před lidmi v době ne příliš klid-
né. Tak mnozí naši současníci, 
znejistěni pokračující pandemií, 
sice zřetelně nevysloveně, ale 
jistě podvědomě spoléhají na 
naše modlitby, duchovní podpo-
ru a pomoc.  

Váš + Jan  
Litoměřice, leden 2021
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Mojí milí diecézáni,
sestry a bratři v Kristu,

každoročně, vždy v okruhu 
Hromnic, resp. svátku Uvede- 
ní Páně do chrámu, jsem se 
scházel zde v Litoměřicích se 
zasvěcenými osobami, tj. řehol-
nicemi,  řeholníky i členy za-
svěcených institutů, abychom se 
při společně slavené bohosluž-
bě v kapli Nejsvětějšího Srd-
ce Ježíšova v Diecézním domě 
kardinála Trochty povzbudili 
ve víře a v následování Krista, 
potěšili se v následné besedě  
o jednotlivých charismatech,  
v naší diecézi přítomných,  
a naše setkání bývalo zakon-
čeno obědem v Biskupském 
pivovaru U sv. Štěpána. Letos, 
v  čase pokračující pandemie, 
z důvodů epidemiologických 
opatření, není možné takové 
setkání uskutečnit. Napadlo mě 
však, že i Vy všichni tam, kde 
prožíváte svůj křesťanský ži-
vot, můžete být v širším smyslu 
slova  považováni také za za-
svěcence, když se při vlastním 
následování Ježíše snažíte za-
svěceně, tedy upřímně a důsled-
ně svou víru vyznávat a před 
tímto světem o Kristu svědčit. 
Zasvěceným osobám jsem po-
slal dopis. Proč bych jej nemohl 
adresovat i Vám? Svátek Hrom-
nic máme rádi přece všichni. 
Meditovat můžeme společně.

V dopise poukazuji na čtyři lid-
ské bytosti, o nichž se Písmo 
zmiňuje, když byl malý Ježíš, 
Boží Syn, v chrámě oběto-
ván. Onen čtyřčlenný hlouček 
s Jezulátkem uprostřed, mně D
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Duchovní slovo 
litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta



Duchovní slovo
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O jedno Vás prosím, buďte svým 
mladším sourozencům příkladem 
v učení, ale i jim a všem ve Vašich do-
mácnostech pomáhejte udržet po-
kojnou a optimistickou atmosféru.
Jako mladí lidé máte k tomu dispo-
zice! Vážení rodiče, mámy a tátové, na 
Vás leží břímě chodu celé domácnosti. 
Soucítím s Vámi a je mi známo, jak ne-
snadné je v této době vydělávat tolik, 
aby to stačilo k obživě všech Vašich blíz-
kých. Osud rodin je v mé velké pozor-
nosti. V případě nouze se neváhejte na 
mne obrátit! Babičky a dědečkové, 
příp. i prababičky a pradědečkové, je 
logické, že Vám životní síly ubývají, 
ale nemůže se vytratit Vaše láska, tak 
typická pro starší členy domácnosti 
vůči mladším. Možná ani všichni ne-
tušíte, jakými duchovními pilíři svých 
rodin jste. Prosím, vytrvejte a životní 
moudrost rádi předávejte svým dě-
tem a vnoučatům.

Drazí pedagogové, paní učitelky  
a páni učitelé, jste postaveni a námi 
všemi vysláni do boje záchrany vzdě-
lanosti naší mladé generace. Bez Vás 
by žákyně, žáci, studentky a studenti 
neměli vedení, školy a školské insti-
tuty by zanikly a vyhaslo by tím po-
vědomí, jak šťastné je být pospolu 
pohromadě pod jednou střechou 
formačního vzdělávacího školního 
domu. Ušlechtilost, kulturní a inte-
lektuální hodnoty právě Vy uchová-
váte a předáváte je dál. Děkuji Vám. 
Velmi na Vás záleží.   

Bůh Vám všem, drazí diecézáni, žehnej!   
       

   Váš 
  Mons. Jan BAXANT

biskup litoměřický

Okružní list všem diecézánům

Drazí moji diecézáni, bratři a sestry 
v Kristu,
milé děti a mládeži, matky a otco-
vé, babičky a dědečkové, učitelky 
a učitelé, lékařky, lékaři a zdra-
votní sestry se všemi ošetřujícími, 
záchranáři a vy všichni, kdo jste  
v pokračující pandemické době an-
gažováni ve službách ku prospěchu 
druhých,

zdravím Vás a ve svých modlitbách 
na Vás myslím, i na všechny obyva-
tele naší Litoměřické diecéze, na 
ten nemalý zástup bratří a sester  
v počtu cca 1 a půl milionu lidských 
bytostí. Jsem toho přesvědčení, že 
nyní není nikoho, kdo by nebyl sou-
časnými epidemiologickými opat-
řeními Vlády ČR zasažen. Protože  
i v nemocnicích a v domácnos-
tech na našem diecézním území 
leží mnoho nemocných, a to nejen 
vlivem Covidu-19, ale i jiných cho-
rob, zaslouží si právě oni naší největší 
modlitební pozornost. Jsou doslova 
ne-mocní, ovšem bez lékařského  
a zdravotnického obětavého nasa-
zení by byli připraveni o perspektivu 
úlevy a uzdravení. Je třeba, abychom 
jasně a otevřeně vysoce ohodnoti-
li ducha služby u všech, kterým sice 

pomalu docházejí síly a dostavuje se 
únava a vyčerpání, ale přesto zůstá-
vají na svých místech, aby vykoná-
vali svá povolání zachraňovat a léčit, 
ač sami v sobě se mnohdy potýkají  
s nebezpečnými viry, na něž ani vak-
cíny nestačí. Počet nemocných zdra-
votníků je totiž také značný. Vzácní  
a milí zdravotníci, Bůh Vám pomáhej!

Zdá se, že v nynější epidemii je re-
lativně bezpečným místem rodin-
né domácí prostředí. Jenže to, co 
nazýváme oním krásným „doma“, 
se někde stává azylovým místem 
izolace. Donedávna jsme jistě byli 
všichni rádi doma, ale zjišťujeme, 
že nejsme zvyklí být pospolu den-
ně a stále, ve dne v noci. Obracím 
se proto na Vás, milé děti. Pokud 
jste už ve vyšších třídách, a učíte 
se pomocí distanční výuky, věnuj-
te se jí zodpovědně proto, abyste 
nepromarnily čas, ve kterém získá-
váte důležité vědomosti pro svůj 
budoucí život. Drazí mladí lidé, 
moji přátelé, středoškoláci a vysoko-
školáci, Vás snad nemusím vybízet  
k důsledné online výuce. Víte přece 
sami velmi dobře, že vůči svým vrs-
tevníkům nemůžete zůstat intelek-
tuálně opožděni, tedy nevzděláni.  

Foto: Martin Davídek

Okružní list litoměřického biskupa, Mons. Jana Baxanta,
určený všem diecézánům, ze dne 31. ledna 2021
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Projekty obnovy kulturního dědictví v litoměřické diecézi 
V litoměřické diecézi proběhlo v roce 2020 velké množství oprav kulturního dědictví České republiky. V připojených tabulkách můžete 
vidět aktuální projekty obnovy v jednotlivých vikariátech. Stav je zaznamenán k 31. 12. 2020.

Nový Oldřichov

Deštná

Arnoltice

Bělá u Děčína

Vilémov

Dolní Oldříš

Milešov

Chcebuz Třebívlice

ČeSkoliPSkÝ vikAriÁt
Brenná  - zrealizováno odvodnění kostela sv. Jana Křtitele
Česká lípa  - provedena další etapa obnovy střechy Baziliky Všech svatých
Deštná  - zrealizována obnova části střechy kostela sv. Václava
doksy  - dokončeno restaurování soch z průčelí kostela sv. Bartoloměje
Dubá   - zpracována projektová dokumentace pro obnovu kostela Povýšení sv. Kříže
Dubnice  - provedena obnova další části fasády kostela Narození Panny Marie
chlum  - zrealizována další etapa obnovy fasády kostela sv. Jiří
Jezvé   - realizována další etapa obnovy střechy a části fasády kostela sv. Vavřince
kvítkov  - provedeno restaurování oltáře kostela sv. Jakuba
mařenice   - zrealizována další etapa kamenických prací a odvětrávacích kanálů při kostele sv. Marie Magdaleny
Nový Bor  - provedena obnova části fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nový Bor  - provedena obnova části elektroinstalace farní budovy
nový oldřichov  - zrealizována další etapa obnovy střechy kostela Povýšení sv. Kříže
Polevsko  - provedeno restaurování kazatelny kostela Nejsvětější Trojice
Prácheň  - provedeno restaurování kazatelny kostela sv. Vavřince
Stráž pod ralskem  - proběhla další etapa obnovy fasády kostela sv. Zikmunda
volfartice  - obnovena báň věže kostela sv. Petra a Pavla
zákupy  - zrealizována další etapa obnovy střechy kostela sv. Fabiána a Šebestiána
děČínSkÝ vikAriÁt
Arnoltice  - zrealizována II. etapa obnovy fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie
benešov nad Plouč. - zrealizována II. etapa obnovy krovu střechy věže kostela Narození Panny Marie
bělá u děčína  - dokončena obnova vitráží kostela sv. Františka Xaverského
děčín  - provedena výměna ozvučení kostela Povýšení sv. Kříže
děčín  - Rozbělesy - provedena obnova části fasády jižní věže
Filipov  - provedena realizace bezbariérového přístupu do Baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů
jetřichovice  - provedena II. etapa obnovy střechy farní budovy
jiřetín pod jedl.  - zrealizována obnova dveří kostela Nejsvětější Trojice
kytlice  - proběhla obnova části střešního pláště kostela sv. Antonína Paduánského
markvartice  - provedena I. etapa dostavby kaple sv. Kříže
rumburk  - zrealizována obnova fasády ambitů Lorety na severní straně
Šluknov  - obnovena část fasády farní budovy
Šluknov  - restaurována dvojice vitráží kostela sv. Václava
varnsdorf  - obnovena část vytápění farní budovy
verneřice  - provedena hrubá podlaha, část odvodnění a odvětrání, obnova oken a sanace kůru kostela sv. Anny
kruŠnohorSkÝ vikAriÁt
České zlatníky  - provedena IV. etapa obnovy střechy kostela sv. Jiří
České zlatníky  - provedena výměna oken a klempířských prvků farní budovy
hora sv. kateřiny  - provedena další etapa obnovy krovu a stropu kostela sv. Kateřiny           
horní jiřetín   - provedena obnova zbylých oken kostela Nanebevzetí Panny Marie a II. etapa restaurování obrazů  
     křížové cesty
klášterec nad ohří  - provedena III. etapa obnovy oken farní budovy   
kovářská  - provedena obnova havarijních částí krovu kostela sv. Michaela Archanděla
litvínov  - provedena další etapa obnovy střechy farní budovy
litvínov  - provedena nová zvonová stolice ve věži kostela sv. Michaela Archanděla
most  - provedena výměna části oken kostela sv. Václava
Přečáply  - provedena II. etapa obnovy fasády kostela sv. Matouše
Údlice  - zahájena rekonstrukce farní budovy za účelem adaptace na sociální bydlení
vilémov  - provedena I. etapa statického zajištění kostela sv. Mikuláše a Jména Panny Marie
libereckÝ vikAriÁt
dolní oldříš  - provedena oprava části střechy kostela sv. Martina
Frýdlant  - restaurování vitráží a oltáře v kostele Povýšení sv. Kříže
Frýdlant  - zrestaurovány vstupní dveře farní budovy
Hejnice  - zpracována projektová dokumentace pro obnovu střechy kláštera
Hejnice  - obnovena báň kostela Navštívení Panny Marie
hodkovice nad moh. - obnovena část báně věže kostela sv. Prokopa
jablonec nad nisou - oprava varhan, oprava interiéru kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
lučany nad nisou  - oprava vitrážových oken v kostele Navštívení Panny Marie 
rychnov u jablonce - obnova erbu v průčelí kostela a sakristie kostela sv. Václava
nad nisou  
vítkov u chrastavy  - provedena obnova části střechy kostela Navštívení Panny Marie
litoměřickÝ vikAriÁt
dlažkovice  - zpracována projektová dokumentace pro statické zajištění kostela sv. Václava
hoštka  - realizována výměna vstupních dveří kostela sv. Otmara
chcebuz  - provedena I. etapa obnovy báně kostela sv. Petra a Pavla
klapý  - zpracována projektová dokumentace ke statickému zajištění kostela sv. Jana Křtitele
lipá  - proběhla první etapa obnovy střechy kostela sv. Bartoloměje
litoměřice  - provedena I. etapa výměny střešní krytiny na přístavbách kostela Všech svatých
litoměřice  - provedena obnova hrotnice, kříže a makovice katedrály sv. Štěpána
medvědice   - provedeny udržovací práce na střeše kostela sv. Kateřiny
milešov  - proběhla další etapa obnovy fasády kostela sv. Antonína Paduánského
mlékojedy  - zpracována projektová dokumentace pro obnovu oplocení a opěrné zdi při kostele sv. Martina
Počáply  - zpracována projektová dokumentace pro obnovu střechy farní budovy
Sutom  - provedena další etapa restaurování oltáře kostela sv. Petra a Pavla
třebívlice  - provedena první etapa obnovy báně a říms kostela sv. Václava
záhořany  - provedena II. etapa statického zajištění kostela Nejsvětější Trojice
Žitenice  - provedena I. etapa obnovy fasády kostela sv. Petra a Pavla

2020

zdroj informací: stavební oddělení Biskupství litoměřického, vedoucí stavebního oddělení Tomáš Buřt  
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Minice

Byšice

Mšeno

Duchcov

Březina

Krásná Turnov

lounSkÝ vikAriÁt
bitozeves  - dokončena II. etapa obnovy střechy kostela sv. Michaela Archanděla
Černčice  - dokončeno restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Vavřince
kryry  - provedena částečná obnova střechy a komínů farní budovy
lahovice - realizována další etapa obnovy střecha kostela sv. Jakuba Staršího
libčeves  - obnovena báň kostela Stětí sv. Jana Křtitele
liběšice u Žatce  - provedena I. etapa obnovy fasády kostela sv. Martina
libočany  - provedeno restaurování další části mobiliáře kostela a obnova zdi kostela Všech svatých
libořice  - provedena obnova dveří kostela Nanebevzetí Panny Marie
minice  - dokončena II. etapa restaurování interiéru kostela sv. Martina
nečemice  - provedena obnova omítek v interiéru kostela sv. Bartoloměje
nehasice  - dokončena III. etapa obnovy střechy kostela Narození Panny Marie
nové Sedlo  - provedena další etapa restaurování interiéru kostela sv. Václava
obora u loun  - provedena obnova střechy věže kostela sv. Kateřiny
Počedělice  - provedena další etapa obnovy střechy kostela sv. Havla
Podbořany  - provedena částečná obnova střech v areálu farní budovy
Postoloprty  - dokončena II. etapa obnovy střechy farní hospodářské budovy
raná  - zrealizována II. etapa statického zajištění kostela Všech svatých
Siřem  - dokončena obnova střechy, II. etapa obnovy fasády a I. etapa obnovy opěrné zdi kostela 
   Neposkvrněného početí Panny Marie
Soběchleby  - zrealizována II. etapa obnovy střechy kostela sv. Jiří
Staňkovice  - provedena celková obnova farní budovy
vroutek  - provedena obnova další části střechy kostela sv. Jana Křtitele
mlAdoboleSlAvSkÝ vikAriÁt
bezděz  - dokončena obnova střechy farní budovy
bělá pod bezdězem - realizace obnovy části střechy farní budovy
bořejov  - dokončena obnova střechy farní budovy
březno  - dokončeno statické zajištění kostela sv. Václava
byšice  - dokončena obnova sanktusové věžičky kostela sv. Jana
Čečelice  - dokončena obnova fasády kostela sv. Havla
dolní Slivno  - provedena další etapa obnovy fasády kostela sv. Františka Serafínského
hrubý jeseník  - připravuje se projektová dokumentace pro odvodnění kostela sv. Václava
jabkenice  - provedena další etapa opláštění zvonice při kostele Narození Panny Marie
kováň  - obnovena sanktusová věž kostela sv. Františka Serafínského
kruh  - provedeno odvodnění kostela sv. Vojtěcha
luštěnice  - dokončena obnova střechy kostela sv. Martina
mcely  - připravuje se projektová dokumentace nové elektroinstalace kostela sv. Václava
mělník  - dokončení obnovy střechy kostela sv. Petra a Pavla
mšeno  - provedena další etapa obnovy fasády kostela sv. Martina
Rejšice  - obnoven interiér kaple sv. Jiljí
Rejšice  - zpracována projektová dokumentace pro odvodnění kostela sv. Jana Nepomuckého
tePlickÝ vikAriÁt
bílina  - proběhla I. etapa obnovy fasády farní budovy
bohosudov  - provedena další etapa obnovy fasády Baziliky Panny Marie Bolestné
bořislav  - zpracována projektová dokumentace pro obnovu střechy kostela sv. Kateřiny
duchcov  - zrealizována další etapa obnovy střechy kostela Zvěstování Panny Marie
křemýž  - II. etapa obnovy střechy kostela sv. Petra a Pavla
mariánské radčice  - restaurátorské práce v ambitech při kostele
modlany  - zrealizována obnova sakristie kostela sv. Apolináře
novosedlice  - zrealizována další etapa obnovy střechy kostela sv. Valentina
rtyně  - proběhla předposlední etapa obnovy střechy kostela sv. Martina
Světec  - zrealizována obnova části interiéru kostela sv. Jakuba Většího
turnovSkÝ vikAriÁt
březina  - proběhla další etapa obnovy střechy kostela sv. Vavřince
dolní bousov  - připravuje se obnova vitráží kostela sv. Kateřiny
klášter hradiště n. j.  - dokončena obnova fasády kostela Narození Panny Marie
kněžmost  - dokončena obnova fasády kostela sv. Františka Serafínského
krásná  - realizují se restaurátorské práce na kostele sv. Josefa
loukov  - pokračování obnovy hrobky při kostele Nejsvětější Trojice
mnichovo hradiště - obnovena střecha hospodářské budovy v areálu fary
mohelnice  - provedena I. etapa obnovy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
nudvojovice  - provedena částečná oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele
osek u Sobotky  - oprava a nátěr střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
Sobotka  - probíhá restaurování lavic kostela sv. Marie Magdaleny
Turnov  - provedena obnova dveří kostela sv. Mikuláše
Turnov  - provedeno vyčištění a opatření proti holubům na kostele Narození Panny Marie
Turnov  - provedeno vyčištění a opatření proti holubům na kostele sv. Františka
zlatá olešnice  - připravuje se realizace odstranění vlhkosti z kostela sv. Martina
Železný brod  - realizováno vytápění farní budovy
ÚSteckÝ vikAriÁt
dubičky  - obnovena střechy kostela sv. Barbory po vichřici
krásný les  - obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie po vichřici
mojžíř  - obnova další části střechy kostela sv. Šimona a Judy
Předlice  - provedeno sejmutí havarijních kamenných prvků ze štítů kostela sv. Josefa
řehlovice  - obnovena střecha po vichřici, obnova vitráže kostela Nejsvětější Trojice
Skorotice  - zpracována projektová dokumentace pro statické zajištění kostela sv. Václava
Skorotice   - zpracována projektová dokumentace pro kanalizační přípojku a vodovod fary ve Skoroticích
Ústí nad labem  - obnoven erb na kostele Nanebevzetí Panny Marie
vaňov  - obnova střechy kostela sv. Josefa po vichřici

Kromě těchto projektů probíhají další významné opravy v rámci programu IROP:
klášterní kostel Čtrnácti sv. Pomocníků v kadani, poutní areál v horní Polici a klášter osek.

 Foto: Tomáš Buřt, Ing. Vladimír Buřt, Ivo Fiedler, Ing. Luděk Záhejský, Ondřej Svoboda, Tomáš Novák, Mgr. Milan Mordačik a Jan Souček (další fotografie najdete na str. 27)
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Dominikánská rodina oslavu-
je v tomto roce osmisté výročí 
úmrtí svého zakladatele svatého 
Dominika. Téma tohoto jubilea 
zní „U stolu se svatým Domini-
kem“ a je inspirováno „Stolem 
z Mascarelly“, prvním vyobra-
zením svatého Dominika krátce 
po jeho kanonizaci v roce 1234. 
Obraz zachycuje Dominika, jak 
stoluje se svými spolubratry,  
a představuje ho tak ne jako 
světce osamoceného na piede-
stalu, ale jako světce radujícího 
se z bratrského společenství, 
které spojilo stejné poslání ká-
zat Boží slovo a sdílet Boží dary, 
hmotné i duchovní. V tomto du-
chu chtějí dominikáni také slavit 
letošní jubileum – po vzoru sva-
tého Dominika sdílet své životy, 

svou  víru, naději a lásku, své du-
chovní i materiální statky s ostat-
ními, aby všichni mohli zakoušet 
Boží dobrotu a radovat se z ní.

Jubileum bylo zahájeno 6. led-
na 2021 slavnostní mší svatou  
v bazilice sv. Dominika v Bolo-
ni, které předsedal boloňský ar-
cibiskup Matteo kardinál Zuppi.
Příští velká bohoslužba, na kte-
rou je pozván papež František, 

by měla být slavena 24. května 
taktéž v Boloni. Českou republi-
ku by měl v rámci oslav navštívit 
magistr řádu Gérard Francisco 
Timoner III, OP, který přislíbil 
účast na růžencové pouti v Uher-
ském Brodě 3. října 2021. 

Dominikánské nakladatelství 
Krystal OP pak v rámci jubilea 
připravuje vydání různých domi-
nikánských pramenů. Nedávno 
vyšla kniha Vladimíra Koudelky 
OP „Dominik – zvěstování Boží-
ho slova“, chystá se český překlad 
Libellu blahoslaveného Jordána 
Saského, kniha „15 dní se svatým 
Dominikem“, dopis Humberta  
z Romans o třech řeholních sli-
bech a životopis bl. Petra Clave-
rieho OP.

Bože, náš Stvořiteli, Vykupiteli a Posvětiteli, tebe chválíme, 
o tvé požehnání prosíme, tobě svěřujeme své kázání.  

Před osmi sty lety jsi povolal svatého Dominika k věčnému životu 
a pozval jsi ho ke své nebeské hostině.

Když nyní slavíme toto výročí, nasyť nás a naplň svou milostí, 
abychom dobře plnili své poslání a kázáním pracovali na spáse duší.

Pomáhej nám sytit tvůj lid chlebem tvé pravdy, tvého milosrdenství a tvé lásky 
až do dne, kdy budeme všichni připojeni k blaženým v nebi.

Prosíme tě o to, my všichni, kteří tvoříme dominikánskou rodinu, 
na přímluvu Panny Marie a ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 

Amen.

 
     Webové stránky:        www.op.cz          www.dominikanky.cz        www.krystal.op.cz          dominicus800.op.org
 

U stolU se svatýM DoMiniKeM
800. výročí úMrtí svatého DoMiniKa

Výročí
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Události

Ve středu 13. ledna 2021 v 10.30 ho-
din se v bazilice Panny Marie Pomoc-
nice křesťanů ve Filipově uskutečnila 
slavnostní poutní mše. 
Hlavním celebrantem byl litoměřic-
ký biskup Mons. Jan Baxant, který ve 
své promluvě povzbudil přítomné  
k důvěře v přímluvu Panny Marie  
a k životu z víry. 
Slavnostní poutní mše se ve filipov-
ské bazilice koná každý rok, vždy ve 
výroční den zázračného uzdravení 
Magdaleny Kade. 
Letos se kvůli pandemické situaci 
a vyhlášenému nouzovému stavu 
v ČR nemohla konat tradiční hlavní 
„noční“ mše svatá ve 4 hodiny ráno. 
Slavnostní mše svaté, která začínala  
v dopoledních hodinách, se účast-
nila jen hrstka věřících, oproti loň-
skému roku, kdy jsme mohli počí-
tat více než čtyři stovky poutníků  
z Čech, Německa a dalších zemí. 
Poutní chrám ve Filipově, spravova-
ný Římskokatolickou farností Jiříkov, 
se nalézá v kopcích Šluknovské pa-
horkatiny, přímo na státní hranici  
s Německem. Nejmladší mariánská 
svatyně v litoměřické diecézi se již 
od svého vzniku těší velké úctě vě-
řících. Redakce

Na recepci Biskupství litoměřického je možné zakoupit sborník z konference k 150. výročí vzniku poutního místa Filipov. 
Obsahuje nejen tištěné verze příspěvků z odborného setkání, které se uskutečnilo v roce 2016, v komplexní česko-německé jazykové 
podobě, ale také edici původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade.  
(150 let Filipova/150 Jahre Philippsdorf, rok vydání 2018, 490 Kč)

9

Výroční mše svatá v den zjevení Panny Marie  

FiliPoV
155. výročí  

13. ledna 1866 -13. ledna 2021

Foto: Dominik Faustus
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ského, který tvrdil, že pro Hospodina 
není rozdíl mezi tím, jestli zachrání lid 
malým nebo velkým počtem bojovní-
ků. Nebo na mého oblíbence Gedeona, 
jehož vojsko Bůh cíleně zredukoval na 
pouhých 300. To mě uklidní a vím, že 
na počtech zase tolik nezáleží. Je nás 
málo – relativně! V loňském roce roz-
šířily naše řady dvě postulantky Věra 
a Julie, které již s námi bydlí v klášte-
ře a postupně si osvojují řeholní život 
zevnitř. Dá-li Pán Bůh, mohly by letos 
přijmout hábit a řeholní jméno.

Jaká byla Vaše cesta k rozhodnutí  
zasvětit svůj život Bohu? Proč jste vy-
brala právě řád premonstrátek?

Není snadné to zredukovat na pár vět. 
Věřím, že Bůh vložil povolání k zasvě-
cenému životu do mé duše hned při 
počátku mé existence a postupem času 
ho utvářel. Prvních 18 let mého života 
to probíhalo bez mé aktivní spoluprá-
ce, protože křest jsem přijala až po ma-
turitě. Vyrůstala jsem v prostředí bez 
náboženského rozměru a jediná život-
ní volba pro mne bylo manželství. Žít 
„single“ v době mého dospívání ještě 
nebylo populární a spíš z té představy 
běhal mráz po zádech – zůstat na ocet? 
Měla jsem ráda děti a přála jsem si mít 
větší rodinu, asi tak pět dětí. 
Matné myšlenky na to, zda přece jen 
„něco“ jako Bůh neexistuje, se tu a tam 
vracely. Během střední školy jsem stále 
častěji přemýšlela o smyslu svého živo-
ta – proč jsem tady, kam jdu, jak mám 
správně svůj život žít, abych ho prožila 
naplno, abych ho nepromarnila. A také 
– je smrt naprostý konec nebo je něco 
po smrti? Hluboce se mi vtiskla do 
paměti vzpomínka, když jsem jednou  

s taťkou jela na člunu. Znáte film „Cesta 
do pravěku“? Řeka vypadala podobně, 
jako v tom filmu. Na březích stromy, 
v korunách stromů ptáci, nikde žádní 
lidé, v řece různě spadané větve, kte-
ré jsme museli opatrně objíždět. Bylo 
jasně slyšet, jak se pádlo noří do vody  
a zase vynořuje. Pozorovala jsem na 
břehu obrovské staré stromy a pře-
mýšlela, kde se tady vzaly. Jen tak  
z ničeho nic? Přece ze semínka. Ale kde 
se vzalo to úplně první semínko, ze kte-
rého vyrostl ten úplně první strom, od 
kterého pak pokračovala řada dalších? 
„Tati, myslíš, že je Bůh?“ Zazněla upro-
střed řeky má otázka, na kterou jsem 
nedostala odpověď. Byla jsem čím dál 
víc přesvědčená, že prostě musí být. 

V té řece proteklo ještě hodně kubíků 
vody, než mou duši obmyla voda křestní. 
A já jsem se často modlila: „Bože, dej mi 
prosím prožít neobyčejný život.“ Myslela 
jsem tím neobyčejný život s manželem 
a dětmi. S vrůstáním do života církve 
se začala otevírat i možnost jiné cesty. 
„Copak jsem blázen, abych na přelomu 
tisíciletí odešla do kláštera? Nejsme 
přece ve středověku!“ Bůh byl trpělivý, 
pomalu si připravoval mé ano. Věděla 
jsem, že mu svůj souhlas nedokážu dát, 
protože to bylo proti všemu, co jsem kdy 
v životě chtěla – kromě touhy po neoby-
čejném životě… Postupně jsem o krůček 
ustoupila a začala se modlit: „Jestli mě 
opravdu chceš, musíš mi k tomu dát 
sílu. Já to sama ze sebe nedokážu.“ Jed-
noho dne přišel „blesk z čistého nebe“ 
– „Já jsem ta cesta a pravda i život!“ 
Byl to nápis pod kamenným křížem 
před kostelem, do kterého jsem chodí-
vala a ve kterém jsem byla pokřtěná.  

V letošním roce slaví řád premon-
strátů již 900 let působení ve světě  
a na oslavy výročí se chystají na 
všech místech, kde řád premonstrá-
tů působí. Jak toto jubileum oslavíte 
u vás v doksanském klášteře?

Mnoho plánovaných akcí po celém svě-
tě se kvůli pandemii neuskuteční. Je to 
tak dobře nebo ne…? Bůh ví. Od začátku 
plánování bratři a sestry po celém světě 
začali připravovat jubileum modlitbou. 
Samozřejmě i pro nás to byl automa-
tický krok a rozhodně jsme se nechtěly 
vrhnout do vnějších aktivit. Naši spo-
lubratři jsou v této oblasti povolanější, 
takže jsme se rozhodly připojit k ně-
čemu z toho, co se bude konat. V Dok-
sanech plánujeme oslavu na sobotu  
18. září, kdy si připomeneme také vý-
ročí posvěcení našeho kostela. Protože 
postupem času se v něm vytvořilo hez-
ké společenství, chceme naše jubileum 
oslavit s lidmi, kteří žijí okolo nás a se 
kterými se pravidelně vídáme. 

V roce 2019 jste byla zvolena Matkou 
představenou (převorkou) kláštera 
v Doksanech. Na jak dlouhé časové 
období se taková volba uskutečňuje 
(popř. kdo vás pro tuto službu vybral)?

Podle našich Konstitucí se převorka volí 
na 12 let a volební právo má každá se-
stra se slavnými sliby. Tedy vybíráme 
mezi sebou, ale předem se každá urči-
tě radí s Bohem. Výsledkem pak je Boží 
vůle nebo Boží dopuštění, podle toho, 
jestli jsme zaslechly správně…

Kolik sester v současné době ve vaší 
komunitě působí? Připojily se v po-
sledních letech také nějaké budoucí 
řádové sestry - novicky?
V jednom únorovém Katolickém týde- 
níku byl na úvodní straně článek s počty 
řeholníků a řeholnic v naší zemi. Když se 
začne mluvit o počtech, často si vzpo-
menu na pošetilý čin krále Davida se sčí-
táním lidu a jsem trochu na rozpacích. 
Ale pak si vzpomenu na Judu Makabej-
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Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání  (2019)

Rozhovor se sestrou Augustinou z kláštera v Doksanech
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Zůstala jsem stát jako přikovaná, slzy 
se mi draly do očí. Cesta a pravda ještě  
nebyly tak důležité, ale slovo život mi 
skoro rozervalo srdce. V té chvíli jsem vě-
děla, že mě Bůh v klášteře opravdu chce. 

Omlouvám se, že jsem se o tom tak ro-
zepsala. Vyhodila jsem z textu řadu ne-
důležitých slov, ale stručněji mi to nejde. 
Dál pokračovat nebudu, protože my-
slím, že nejdůležitější je přijmout sílu 
pro svobodný souhlas k prvnímu kroku. 
Samozřejmě to ještě není vítězství, ale 
je to už pohyb stejným směrem, kterým 
teče Boží proud. Nějak jsem se mu pod-
dala a on mě unášel, až mě přinesl do 
Doksan, a tak jsem dnes tady a můj život 
je opravdu dost neobyčejný!

Máte svého patrona, který je Vám 
hodně blízký?

Máte na mysli svatého Augustina?  
V mnoha aspektech je to nedostižný 
vzor a  dělí nás velký časový odstup. Za 
řeholního patrona bych si ho sama ne-
vybrala, dostala jsem ho přiděleného. 
Ale máme leccos podobného, co mě  
s ním spojuje a mám ho ráda. Kromě 
něho mezi mé nejbližší přátele „z dru-
hé strany“ patří Jan od Kříže, archanděl 
Michael, Jenovéfa, Prokop, naše dok-

sanská sestra Maxmiliána Zásmucká 
s ostatními našimi předchůdkyněmi, 
nebo také kardinál Špidlík, Henry de 
Lubac, moje babička nebo nedávno ze-
mřelý kněz z mé rodné farnosti.

K doksanskému klášteru neodmys-
litelně patří sv. Anežka Česká, která 
zde byla na vychování a která rovněž 
zasvětila svůj život Bohu. Jak vnímáte 
její zajímavou osobnost?

Ano, svatá Anežka k nám neodmyslitelně 
patří a jsem za to moc vděčná. Trvalo mi 
ale delší dobu, než jsem k ní našla cestu. 
Nebyla mi blízká hned a automaticky. 
O to pevnější je náš vztah dnes. V roce 
2013 byla na našem dvoře umístěna ka-
menná socha svaté Anežky, která má 
k nebi obrácenou svou modlící se tvář. 

Často jsem kolem ní chodila a ona tam 
tiše čekala, až se s ní spřátelím. Tou ti-
chou a nenásilnou přítomností si mě 
úplně získala. 

Ovlivnila nějak život vašeho spole-
čenství současná pandemie? 
Pokud jde o každodenní život, tak to ne. 
Možná je to tím, že žádná z nás zatím 
Covid nedostala. To by nás alespoň na 

nějaký čas ovlivnilo určitě. Náš způsob 
života probíhá běžně v omezeném pro-
storu bez zbytečného opouštění kláštera. 
Jsme zvyklé být celý den „doma“ a ni- 
kam nevycházet. Na druhou stranu ta 
situace u nás i ve světě, která už trvá re-
lativně dlouho, vyvolává řadu otázek. Co 
nám tím chce Bůh říct nebo co nám v tom 
chce Bůh říct? To je potřeba stále hledat.

Jak probíhá běžný den ve vaší kláš-
terní komunitě? 

Ráno nás vytrhne ze snů klášterní zvon 
přesně ve 4:45. V zimě, když je ráno 
moc tma, je vstávání nepříjemné. Ale 
nakonec se v 5:15 na společné modlitby 
sejdeme. Osobně mi vstávání problém 
nedělá, ale někdy musím ráno chvilku 
přemýšlet, který den v týdnu dnes je! 
Po modlitbách a mši svaté je okolo půl 
deváté snídaně, a potom se během dne 
několikrát střídá modlitba, práce, du-
chovní četba a odpočinek – samozřej-
mě se tam ještě vejde i oběd a večeře. 
Program uzavírá společná adorace Nej-
světější Svátosti, při které v přímluvách 
pamatujeme na všechny, kdo nás prosí 
o modlitbu. Vše končí okolo půl devá-
té večer a před desátou už by mělo být 
všude tma, abychom načerpaly v noč-
ním odpočinku sílu do dalšího dne. 

Je činnost každé ze sester přesně ur-
čena nebo se ve své práci či službě 
střídají? Mají možnost uplatnit také 
své záliby nebo talent?

Každá sestra má své předem dané pra-
covní povinnosti. Některé služby si ob-
čas prostřídáme. Nakolik je to možné, 
snažíme se využít osobní obdarování 
každé. Například ne každou sestru 
je možné posadit za šicí stroj. Někdo  
k tomu prostě vlohy nemá nebo neumí 
ani ustřihnout rovně látku. Zacházet se 
sekačkou na trávu nebo s křovinořezem 
taky nedokáže každá. Bůh nás tady se-
stavil dohromady tak, že různá obdaro-
vání se vzájemně doplňují. 

Říká se, že sestry v klášterech měly 
vždy zaručené recepty na různé léči- 
vé čaje a nápoje, jimiž uzdravovaly 
nemocné. Má také doksanský klášter 
své bylinkové receptury, které se do-
chovaly z minulosti?

Naše předchůdkyně měly klášterní 
lékárnu. Předpokládám, že pěstovaly 
léčivé byliny a leccos z nich vyráběly. 
Bohužel žádné jejich recepty se nám 
nedochovaly nebo o tom zatím nevíme. 
V naší zahradě také pěstujeme bylinky, 
ale léky z nich nevyrábíme. Dnešní le-
gislativa je na to moc přísná, tehdy s tím 
asi nebyl problém.
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Doksanský klášter

Modlitba u sochy 
sv. Anežky České

Sestry premonstrátky s otcem biskupem Mons. Janem Baxantem
o Slavnosti Zjevení Páně, v Doksanech 6. ledna 2021
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Je možné u vás nějaké přírodní pro-
dukty nebo liturgické předměty za-
koupit?
V šicí dílně šijeme liturgické potřeby na 
zakázku – pro kněze, ministranty, oltář-
ní plátna a kostelní prádlo, hábity pro 
naše spolubratry, občas i jiným řehol-
ním rodinám. V loňském roce jsme vý-
robu bylinných likérů a čajů na nějakou 
dobu přerušily. 
Zakladatelem řádu premonstrátů 
byl svatý Norbert - ochránce rodin, 
nastávajících matek a bezdětných 
párů. Jak často za vámi mohou rodi-
ny s dětmi, páry, maminky v očeká-
vání či ostatní potřební přicházet? 
Největší část kontaktů je spíše pomo-
cí e-mailů, někdy nám lidé telefonují. 
Občas chodí i pár dopisů na skutečném 
papíře! Na webových stránkách máme 
okénko, do kterého je možné anonymně 
vepsat modlitební úmysl – to lidé také 
často využívají. Z posledních let máme 
v adresáři přes sedm set lidí, kteří jsou 
s námi v občasném kontaktu. To je příliš 
velké množství na to, aby k nám mohli 
přijíždět. Někteří z nich nás občas osob-
ně navštíví. Přivezou nám třeba ukázat 
svůj živý poklad, na který roky čekali  
a který jim Bůh daroval poté, co po-
prosili svatého Norberta o přímluvu. 
Nebo se přijedou rozdělit o své trápení, 
se kterým si nevědí rady. Nebo někdy 
jedou do našich končin na dovolenou  
a chtějí nás jen osobně pozdravit. 

Je něco, co byste chtěla vzkázat těm, 
kteří dnes čtou tyto řádky?
Kdybych znala každého z vás, urči-
tě bych každému řekla něco jiného. 
Mám-li ale přece jen najít něco, co 
by se dalo říct komukoliv, vzpomněla 
jsem si na výrok jednoho člověka, kte-
rý prohlásil, že čím více zná lidi, tím 
více má rád psy. Samozřejmě to není 
to, co bych vám všem chtěla říct. Moje 
zkušenost mě učí opaku, že čím více 
poznávám lidi zevnitř, tím více obje-
vuji, jak jsou krásní a úžasní navzdory 
nedostatkům a hříchům, do kterých 
se zaplétáme. Myslím, že je pro náš 
vztah k Bohu moc, strašně moc důle-
žité, abychom uvěřili ve svou pravou 
vnitřní krásu, kterou do nás On vložil. 
(Tady není řeč o žádném narcismu.) 
Chci vám všem tedy vzkázat, že jste 
opravdu krásní! I když si teď myslíte, 
že tomu tak není a ještě tomu nevěří-
te - dejte si tu práci svou vnitřní krá-
su objevit, protože ona je skutečná, 
mnohem skutečnější, než si možná 
myslíte. My se tady v Doksanech mod-
líme i za to, abyste to zvládli!

Na otázky Mileny Davídkové odpovídala 
sestra Augustina, převorka kláštera pre-
monstrátek v Doksanech.

Foto: Dominik Faustus a archiv komu-
nity sester premonstrátek z Doksan
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www.klasterdoksany.cz

KONTAKTY  

- pro dívky a mladé ženy, které cítí touhu za-
světit se Bohu v kontemplativním společen-
ství a chtěly by se s námi blíže poznat

- pro věřící, kteří by se s námi chtěli duchovně 
spojit životem podle premonstrátské spiri-
tuality jako terciáři našeho společenství

- pro všechny, kteří mají nějaké těžkosti a chtě-
jí, abychom se spolu s nimi modlily za Boží 
pomoc v těchto situacích

Klášter sester premonstrátek
Doksany 1
411 82

e-mail: sorores.opraem@cbox.cz

  900 lET PREMoNSTRÁTSKÉHo ŘÁDU                            1121 - 2021
Je připraveno více akcí, na které bychom Vás chtěli pozvat, ale vše bude záviset  
i od situací spojených s omezeními kvůli covid-pandemii.
oslavy budou na různých místech probíhat od 1. neděle adventní 2020 
do svátku Křtu Páně 2022.
Můžete se o nich více dozvědět na stránkách: 
         www.premonstrati2021.cz           www.900premontre.org

Doksanské sestry u vystavených 
ostatků sv. Norberta
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Dobročinný silvestrovský běh vynesl 
teplickým salesiánům téměř 5000 EUR. 
Většina příspěvků pocházela od ně-
meckých běžců z organizace Acker-
mann-Gemeinde. Výtěžek podpoří 
Živý dům v Teplicích – nové centrum 
pro volnočasové aktivity a sociální 
služby pro děti i jejich rodiny. 

Výzvy uposlechlo celkem 59 osob. Ještě 
před vyběhnutím si běžci vyhledali „pa-
trony“ svého běhu, kteří se zavázali vě-
novat za každý uběhnutý kilometr určitý 
finanční obnos. Nejmladší běžkyní byla 
dvouletá Johanna z okolí Landshutu, 
která uběhla hrdě 1,32 km. Naopak jeden  
z běžců z Horního Bavorska uběhl celou 
maratonskou vzdálenost – 42,195 km.

S nápadem uskutečnit benefiční běh 
přišel Martin Neudörfl z Berlína. „Přelom 
roku bych slavil tradičně s přáteli z Junge 
Aktion a Ackermann-Gemeinde v klášteře 
v Rohru. Na programu by byl tradiční sil-
vestrovský běh,“ vysvětluje Neudörfl své 
osobní silvestrovské plány. Poté, co bylo 
letos silvestrovské setkání zrušeno,  měl  
v úmyslu zakončit uplynulý rok pouze 
virtuálním během v úzkém kruhu přá-
tel. Z této myšlenky se však vyvinul vel-
ký benefiční běh. Díky Ackermann-Ge- 
meinde se dozvěděl o projektu teplic-
kých salesiánů, kteří se k iniciativě ihned  

připojili. „Salesiány známe a věříme, že 
jejich práce pro děti a mládež přispívá ke 
zlepšení situace v severních Čechách,“ vy-
světluje Matthias Dörr, jednatel Acker-
mann-Gemeinde. „Salesiáni jsou navíc 
velmi sportovní řád, takže všechno ladí 
velmi dobře dohromady.“

Vyhlášení vítězů benefičního silvestrov-
ského běhu proběhne 7. srpna v Praze 
na Vyšehradě v rámci česko-německého 
setkání Ackermann-Gemeinde. Ve třech 
soutěžních kategoriích nejde o rychlost 
nebo uběhnutou vzdálenost. Podrob-
nosti vysvětluje organizátor akce Martin 
Neudörfl: „Hledáme nejaktivnějšího multi-
plikátora s nejvíce patrony a nejradostněj-
šího běžce s nejhezčím úsměvem na tváři 
v cílové rovince.“ „Kromě toho bude v kate-
gorii „mezigenerační dialog“ vyznamenán 

největší věkový rozdíl mezi běžcem a jeho 
patronem,“ dodává Martin Neudörfl.

Tento projekt byl naprostým úspěchem, 
což dokládá také výtěžek akce, který 
se díky běžcům podařilo získat. „Máme 
obrovskou radost nejen ze získaných pro-
středků, ale především z navázání spolu-
práce s německou stranou. Přeshraniční 
spolupráce totiž spojuje lidi a to je to, o co 
se snaží i naše středisko – propojovat lidi 
napříč sociálním spektrem, vzděláním či 
životními názory,“ hodnotí akci Vendulka 
Drobná, ředitelka Salesiánského středis-
ka Štěpána Trochty. 

Salesiáni jsou součástí nadnárodní „fir- 
my“ působící ve 130 zemích světa. V Te- 
plicích pracují již 30 let. Děti do salesi-
ánského střediska chodí na doučování, 
kroužky, jezdí na akce a tábory. Salesiáni 
pomáhají mládeži se studiem, hledáním 
práce a různými těžkostmi, které přichá-
zí s jejich věkem. Zkušenosti při výchově 
dětí nabízí i rodičům. Pro školy organizují 
programy na zlepšení vztahů ve třídách  
i prevenci proti šikaně. 

Více informací o činnosti salesiánů v Tep-
licích najdete na www.salesianiteplice.cz. 

Jana Švecová

Zdroj: Tisková zpráva z 25. 1. 2021

Události

Každý rok 31. ledna si lidé na celém světě připo-
mínají Jana Boska, zakladatele salesiánů. Tepli-
ce jeho svátek oslavily  “slavnostní” mší svatou 
přenášenou online ze Živého domu v neděli  
31. ledna od 9 hodin.

Malý Jeník Bosco se narodil v roce 1815 v chudé 
italské rodině. Když se v roce 1841 stal knězem, 
začal pracovat mezi opuštěnou mládeží. Shro-
mažďoval problémové chlapce, o které se nikdo 
nestaral. Pečoval o ně, aby neměli hlad, vycho-
vával je a každého nechal vyučit řemeslu. Měl 
zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. 
Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě dopro-
vázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí 
se snažil předcházet jejich slabostem a životním 
omylům. Považoval se více za jejich přítele než 
učitele. Zemřel 31. 1. 1888. Tento den byl proto 
vybrán jako každoroční připomínka jeho osob-
nosti a života.

Slavnostní mši svatou vedl salesián Petr Boštík, 
který před 10 lety v Teplicích jako salesián působil. 

Zdroj:  www.salesianiteplice.cz
Foto: Petr Macek

  Česko-německý benefiční běh: 
  Ackermann-Gemeinde podpořilo Teplice

Svátek Jana Bosca oslavili tepličtí salesiáni mší svatou v Živém domě
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Regionální centrum pro tradiční 
lidovou kulturu Ústeckého kraje je 
specializovaným pracovištěm his-
torického oddělení Regionálního 
muzea v Teplicích. Před dvěma 
roky v rámci grantu Ministerstva 
kultury ČR na podporu tradiční li-
dové kultury oslovilo režiséra Mar-
tina Studeckého k natočení videí  
o devíti poutních místech sever-
ních Čech. 

Projekt se na sklonku roku 2020 
podařilo dokončit a vzniklo tak 
devět dokumentů, které jsou od  
6. ledna do 4. března 2021 postup-
ně každý čtvrtek v 10 hodin předsta-
vovány veřejnosti na Facebooku, 
webových stránkách a Youtube ka-
nále teplického muzea. Každý čtvr-
tek se tak můžete seznámit s jed-
ním poutním místem, výjimečným 
nejen historicky, ale i duchovně. 
Všechna dokumentovaná poutní 
místa tvoří kulturní, historické a du-
chovní dědictví, jež přežilo nelehké 
časy a stojí za poznání. 

Připravili jsme pro vás Jeníkov, Cí-
novec, Bohosudov, Křešice, Libě-
šice, Dolní Ročov, Filipov, Květnov 
a Trmice. Postupně zveřejňovaná 
krátká videa zachycují nejen mís-
ta s jedinečnou minulostí, ale též 
objasňují, co obnáší poutní pu-
tování, jaká je historie poutí, kdo  
a kdy na pouť může vyjít a řadu 
dalších podrobností.

Dokumentace poutních míst sever-
ních Čech připomíná, že Ústecký 
kraj má přes dlouhá léta devastace 
hluboký duchovní potenciál. 

Mgr. Monika Novotná
(TZ, Regionální muzeum Teplice)

Všechny díly najdete též na diecéz-
ním webu:
www.dltm.cz/dokumentarni-cyklus-
-filmu-poutni-mista-severnich-cech
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Dokumentární cyklus Poutní místa severních čech
Přehled starobylých Mariánských poutních míst v litoměřické diecézi 
 Andělská Hora  kostel P. Marie Sněžné  zasvěcení kostela
 Bezděz  kaple sv. Michaela archanděla  dřevěná socha P. Marie 
   Montserratské (nyní v Doksech)
 Bezno  kostel sv. Petra a Pavla  barokní socha P. Marie Bolestné
  Bohosudov bazilika P. Marie Bolestné  gotická socha P. Marie Bolestné
  Bozkov u Semil  kostel Navštívení P. Marie  dřevěná socha  P. Marie
 Březno u Chomutova  kostel sv. Petra a Pavla  gotická socha P. Marie
 Cínovec  kostel Nanebevzetí P. Marie gotická socha P. Marie
 Česká Kamenice  kaple Narození P. Marie  gotická socha P. Marie
  Česká Lípa kostel Narození P. Marie obraz Piety z doby před r.1651
 Děčín  kaple P. Marie Sněžné  obraz P. Marie
  Doksy  kostel sv. Bartoloměje  z Bezdězu přenesená dřevěná
  a Nanebevzetí P. Marie socha P. Marie Montserratské
 Dolní Ročov  kostel Nanebevzetí P. Marie gotická socha P. Marie (14. stol.)
  Duchcov  kaple P. Marie Pomocné zasvěcení kaple
  Filipov  bazilika P. Marie Pomocnice křesťanů zasvěcení kostela
  Hejnice  kostel Navštívení P. Marie socha P. Marie (Mater Formosa)
  Horní Jiřetín  kostel Nanebevzetí P. Marie zasvěcení kostela
  Horní Police  kostel Navštívení P. Marie socha P. Marie 
  Chomutov kostel Svatého Ducha socha P. Marie z roku 1664
  Chorušice  kostel Nanebevzetí P. Marie obraz Piety na dřevě roku 1539
  Chotěšov  kostel Nanebevzetí P. Marie gotická socha P. Marie z 15. stol.  
 Jablonné v Podještědí  bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy pozdně gotická socha P. Marie
  Klášterec nad Ohří kostel Navštívení P. Marie gotická socha a obraz P. Marie
  Kostomlaty pod Mileš. kaple P. Marie Pomocné obraz P. Marie Pomocné
  Kravaře  kostel Narození P. Marie obraz P. Marie Pomocné     
 Křešice  kostel Navštívení P. Marie obraz P. Marie z terakoty
  Květnov  kostel Navštívení P. Marie soška P. Marie
  Liberec  kostel Nalezení sv. Kříže pozdně gotická Pieta z roku 1506
  Liběšice u Žatce  kostel sv. Martina socha P. Marie
  Ludvíkov pod Smrkem  kostel sv. Petra a Pavla obraz P. Marie
  Mariánské Radčice kostel P. Marie Bolestné socha P. Marie
 Most kostela Nanebevzetí P. Marie got. socha P. Marie přenesená ze
    Záhražan (klášter magdalenitek)
  Osek  kostel sv. Petra a Pavla kamenná socha P. Marie
  Rumburk  loretánská kaple P. Marie obraz „černé Madony“ 
 Ruprechtice  kostel sv. Antonína Paduánského socha Neposkvrněné P. Marie
  Sněžná  kostel P. Marie Sněžné zasvěcení kostela
  Trmice  kostel Narození P. Marie dřevěná socha P. Marie
  Údlice  kostel Povýšení sv. Kříže gotická dřevěná socha Madony
  Vilémov  kostel Nanebevzetí P. Marie zasvěcení kostela
  Vintířov  kaple P. Marie Pomocné obraz P. Marie
  Zdislava kostel sv. Jana Křtitele  socha P. Marie

 Jeníkov u Duchova kostel sv. Petra a Pavla Zdroj: cs.wikipedia.org
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Současná doba probíhající pande-
mie značným způsobem zasahuje 
do pravidelné školní výuky na všech 
stupních škol: základních, středních 
i škol vysokých. Tento stav, pozna-
menaný nedostatkem osobních 
kontaktů žáka s učitelem se řeší 
vyučováním online. Jak je možno 
zjistit, někomu tento model vyho-
vuje, mnohým však začíná být stále 
větším únavným břemenem. Je po- 
chopitelné, že situace omezené-
ho režimu řádné školní docházky  
s sebou nese i omezení, resp. té-
měř vyloučení vyučovacích hodin 
náboženství. Katechetické snahy, 
touha hlasatelů Kristova evangelia, 
však likvidována být nesmí. Všichni 
křesťanští rodiče, kterým záleží na 
výchově jejich dětí dle Kristových 
zásad, mají plné právo požadovat na 

Přihlašování do NOcI kOSTelů 
bylo spuštěno! 
13. ročník Noci kostelů se bude konat  
v pátek 28. května 2021.

Přihlašování do projektu Noci kostelů bylo 
zahájeno 1. února 2021.  
Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny 
a sbory, jejichž církev je členem nebo při-
druženým členem Ekumenické rady církví, 
aby se zapojily do projektu Noc kostelů.

Přihlášku posílá duchovní správce, případ-
ně jím pověřená osoba, prostřednictvím 
webové stránky: www.nockostelu.cz 

Loňská Noc kostelů v České republice  
zaznamenala více než 205 000 návštěvnic-
kých vstupů ve více než 1 100 kostelech.  
V litoměřické diecézi se zúčastnilo 183 sa-
králních objektů s 561 programy.

www.NOckOSTelu.cZ
koordinátorka pro litoměřickou diecézi: 
M. Davídková, e-mail: nockostelu@dltm.cz
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Slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ke katechetům

svém duchovním správci, aby zajistil 
i v čase pandemie předávání nábo-
ženských pravd způsobem, který je 
možný a dostupný, a na kterém se 
s rodiči dětí dohodne. Je zcela zřej-
mé, že jsou to kněží a jáhnové, kteří 
mají doslova svatou povinnost šířit 
Ježíšovo poselství maličkým. Samo-
zřejmě mohou, pokud to lze, využít 
i vystudované a biskupem pověřené 
katechetky a katechety. Velmi pro-
sím jak řádné evangelizátory, tedy 
kněze a jáhny, tak i jejich kompe-
tentní katechetické spolupracovnice  
a spolupracovníky, aby ve farnos-
tech naší diecéze učinili vše pro to, 
aby poselství o Ježíši Kristu nebylo 
umlčeno. S poděkováním a požeh-
náním zdravím všechny, kterým leží 
na srdci šíření Božího království.

+ Jan
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informace pro Katechety 
najdete na diecézním webu v sekci 
„Katecheti“:  dltm.cz/katecheti
(zprávy pro katechety, nabídka nových či 
doporučených knih a přehled projektů ka-
techetických center).

Videa pro děti na Youtube
Krátká videa k nedělním evangeliím a soutěžní videa o zajímavé výhry mohou slou-
žit jako podněty k rodinné nedělní liturgii, práci s dětmi ve farnostech, či v hodinách 
náboženství. 

Autorem projektu 
Vlčí doupě je  
P. Roman Vlk, 
kněz olomoucké 
arcidiecéze, 
působící v kostele 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
v Laškově.

Web:
vlcidoupe.cz

Youtube:
Vlčí doupě

Instagram
https://1url.cz/ 
@Vlci_doupe

Facebook: 
https://1url.cz/
@Vlci.doupe
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Viliam Judák 
Putovanie k zázraku 
Veľkej noci 

Jednou z pozitivních vlastností, kterou 
můžeme od pradávna přiřadit k člo-
věku, je jeho elementární schopnost 
objevovat nové věci, a to v souvislosti 
s jeho kognitivní činností. Děje se tak 
mimo jiné i prostřednictvím jeho růz-
norodého „putování“, přičemž právě 
člověku přináleží pojmenování homo 
viator. Jsme tedy na cestě, která je od 
pradávna symbolem pozemského svě-
ta, ve kterém je záhadným způsobem 
ukryto tajemství „správného směru“, 
jež nám odkrývá jeho trvalý smysl.  
Z biblického vyprávění dobře víme, že 
tímto finálním cílem je trvalá hodnota 
nebeského království (srov. Mt 13,44), 
jehož se nám z Boží milosti neza-
slouženě už v tomto životě dostává. 
Nebyl to nikdo jiný než Ježíš Kristus, 
který nejenže s námi putoval po této 
zemi, ale stal se naším nejdůvěrněj-
ším průvodcem (srov. Jn 14,6). Těm, 
kterým se dostalo tradiční výchovy  
v tomto duchu nebo měli možnost se 
později blíže seznámit s křesťanskými 
hodnotami, vědí dobře, že centrálním 
místem Spasitelova působení byla gol-
gotská cesta, jež vyvrcholila v zázraku 
Veliké noci. 

Tím se dostáváme k pointě této recen-
ze, která chce kladným způsobem  ne-
jen ukázat na novou publikaci našim 
čtenářům dobře známého slovenského 
autora Viliama Judáka, ale zároveň ji  
i v tomto postním a velikonočním čase 
doporučit. V této knižní novince letošní-
ho jara chce nitranský biskup nabídnout 
opět svým pozorným čtenářům nejen 
meditační zamyšlení nad jednotlivými 
liturgickými dny, ale také objevit charis- 
ma „nových“ velikonočních lidí. Jsme 
rádi, že se i prostřednictvím těchto 
jednotlivých pasáží můžeme blíže do-

zvědět o novozákonních osobnostech, 
kterým obvykle nevěnujeme zvláštní 
pozornost. Připomeňme si například 
Bartimaja (s. 168-169), muže se džbá-
nem vody (s. 177-181), nahého mla-
dého muže (s. 189-193), Malchuse  
(s. 201-203), služku (s. 203-206), prv-
ního kanonizovaného – lotra po pravici  
(s. 232-237) nebo dokonce zde může-
me objevit i osla (s. 181-183), jenž je 
nám představen v roli zástupce říše zví-
řat, ale zároveň vytváří určitou paralelu  
s vánočním příběhem (viz Viliam Judák, 
Jezuliatko medzi nami, SSV, Trnava 
2020). Možná v kontextu těchto „nená-
padných lidí“ bychom měli lépe zaměřit 
svůj pohled na Krista a objevit krásu  
a velikost „všedních“ mužů a žen, jak  
o nich hovoří i papež František:

Popri veľkých osobnostiach nám tak 
Biblia ukazuje aj príbehy postáv, kto-
ré na prvý pohľad nie sú až také dôle-
žité. Dalo by sa povedať, že sa zdajú 
byť takmer bezvýznamné, prípadne len  
s minimálnym vplyvom na náboženský  
a spoločenský život. Sú to tie, ktoré 
„vchádzajú bočnými dverami“. Ako ho-
vorí pápež František: „Nemyslime len 
na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo 
svätorečení. Duch Svätý rozlieva svoju 
svätosť na všetok svätý ľud verný Bohu, 
pretože Bohu sa zapáčilo posväcovať  
a spasiť ľudí nie každého osve, bez 
akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale 
vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo 
poznal a sväto mu slúžil.“ (s. 163).

Podobně jako u předešlých knih z dílny 
otce Viliama, jež zde byly v předešlých 
letech postupně představovány, vydalo 
i tuto publikaci slovenské renomované 
nakladatelství Spolok svätého Vojtě- 
cha v Trnavě. A protože jednotlivé pasá- 
že v sobě nenesou jen charakter vzác-
ného, fundovaného textu, kde objevu-
jeme odbornost teologicko-historických 
pravd, ale jsou zároveň líbivou rozjí-
mavou četbou, jsou schopny zaujmout 
jak široký okruh dříve narozených, tak 
i skupiny střední, nebo dokonce nej-
mladší generace. Stačí jen otevřít kni-
hu a prostřednictvím nabízených řádků, 
třeba i tímto symbolickým způsobem 
vykročit na cestu, jíž v této nesnadné 
covidové době, někdy spolu s našimi 
blízkými, bolestně kráčíme. Nemusíme 
se bát, vždyť vzkříšený Kristus zůstává 
stále s námi, jak píše autor ve svých po-
sledních větách:

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta“: toto je Ježišova 
posledná veta v Evanjeliu podľa Matú-
ša. Je to prekvapenie a finále záro-
veň: zmŕtvychvstalý Pán neodišiel, ale 

ostáva. Kráča po cestách sveta s nami 
a dodržiava sľub obsiahnutý v jeho 
mene: Emanuel – Boh s nami (s. 280).
doc. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, PhD.

  litoměřická diecéze

Titul: Putovanie k zázraku Veľkej noci 
Autor: Viliam Judák
Nakladatelství: Spolok svätého Vojtecha, Trnava
Rok vydání: 2021
Vazba: pevná, 283 stran
Objednávky na: eobchod.ssv.sk

Papež František
Christus vivit

O audioknize
Audioverze papežské exhortace Chris-
tus vivit, která vznikla ve spolupráci  
s ČBK a AKSM (Asociací křesťanských 
spolků mládeže), je pro všechny zájem-
ce přístupná zdarma.

Papež František se v postsynodní apo-
štolské exhortaci „Christus vivit“ snaží 
povzbudit mladé lidi k tomu, aby ote-
vřeně hledali Boha a nacházeli k němu 
nové cesty. Vychází přitom důsledně  
z Písma, ale také z odkazu světců, kteří 
mohou být dnešním mladým lidem in-
spirativním vzorem. Nevyhýbá se ani 
obtížným tématům - fungování křesťan-
ských společenství v postmoderní době 
a s ní spojených podob pastorace mlá-
deže, možnostem evangelizace a du-
chovnímu rozlišování podle sv. Ignáce. 
Papež František promlouvá k dnešním 
mladým lidem jazykem současným, ne-
podbízivým, a přitom srozumitelným.

Audioknihu načetl herec brněnského 
divadla Radost František Herz.

Slyš.to / 2021
Edice: Život z víry
Délka knihy: 05:02:01
Ke stažení na: slys.to/kniha/40/christus-vivit/



Dne 2. února 2021 proběhla v Hos-
pici sv. Štěpána oslava 20. naroze-
nin hospice. Kvůli epidemiologic-
kým opatřením však pouze krátce 
- symbolicky a jen interně - pro za-
městnance hospice. 

Tímto symbolickým setkáním jsme 
si připomněli den, kdy se hospic 
poprvé otevřel veřejnosti a začal 
poskytovat své služby nevyléčitel-
ně nemocným a jejich rodinám. 
Za 20 let jsme se postarali o více 
jak 5000 pacientů v závěru života.  
Z toho 4637 pacientů využilo lůž-
kový hospic a 406 pacientů domácí 
hospic, který provozujeme od ledna 
roku 2014.

Včera tuto skutečnost připomněla  
i paní ředitelka hospice Mgr. Moni-
ka Marková, která zde dříve praco-
vala jako vrchní sestra a ve funkci 
ředitelky je již 8. rokem. Poděkovala 
všem zaměstnancům za jejich prá-
ci a zdravotníkům za laskavou péči  
o nemocné. Oslavy se zúčastnil také 
dlouholetý ředitel hospice pan Pavel 
Česal, který se v minulosti také velice 
zasloužil o jeho stabilizaci a rozvoj.
Přesto, že šlo jen o krátkou a symbo-
lickou oslavu, užili jsme si ji. Symbo-
lický přípitek následovalo slavnostní 
zakrojení dortu, který jsme zajedli 
dalším výtečným občerstvením od 
zaměstnanců a dobrovolníků. Po-
slechli jsme si klavírní a houslové 
skladby, které nám i našim pacien-
tům zahrály sestry Ludmila a Anežka 
Landovy a na závěr jsme při mši sv., 
kterou sloužil otec biskup Mons. Jan 
Baxant spolu s našimi duchovními - 
generálním vikářem Mons. Martinem 
Davídkem a P. Jozefem Szeligou, po-
děkovali za 20 let existence hospice. 
Všechny dámy obdržely krásnou růži 
a všichni zaměstnanci dostali malý 
dárkový balíček.
Hlavní oslavu výročí pro bývalé za-
městnance, přátele a příznivce hos-
pice z řad veřejnosti i spřátelených 
organizací plánujeme na červen, 
kdy, jak doufáme, již bude možné se 
setkávat a budeme také moci využít 
i venkovních prostor. Uvidíme, co 
nám situace dovolí a o všem bude-
me včas informovat.
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Oslava 20. výročí Hospice sv. Štěpána
Děkujeme za všechna blahopřá-
ní a gratulace, za slova díků i po-
vzbuzení, i za dlouhodobou přízeň 
mnohých přátel a podporovatelů. 
Jsme rádi, že hospic plní své po-
slání, že za 20 let má své místo  
v našem městě i širokém okolí, že 
je jeho smysl a potřebnost vidět. 

Těšíme se na další roky, kdy budeme 
moci sloužit potřebným, nemoc-
ným a jejich rodinám. Jsme připra-
veni udělat maximum pro to, aby 
poslání hospice bylo i v budoucnu 
naplněno.

Mgr. Zuzana Legnerová
Zdroj: Tisková zpráva, 3. 2. 2021

  Foto: Z. Legnerová

Z historie:
l	27. 4. 1997 - papež Jan Pavel II. při své 

pražské návštěvě posvětil Základní ká-
men budoucího hospice

l listopad 1997 – registrace Občanské-
ho sdružení pro vybudování hospicu  
v Litoměřicích – zakládající členové Róza 
Kašparová, Ivo  Fidler, Tomáš Smolek  
a Miroslav Šantin

l jaro 1998 – první valná hromada 
sdružení – 19 členů, předsedou zvolen 
MUDr. František Pražák, tehdejší primář 
chirurgického oddělení Městské ne-
mocnice v Litoměřicích

l	podzim 1998 - podán projekt na MZ ČR 
na vybudování hospice 

l jaro 1999 - zahájení stavebních prací  
v budově bývalé porodnice a na přileh-
lém pozemku

Slavnostní otevření hospice - 2. 2. 2001
l	13. 2. 2001 - zahájení lůžkové péče
l říjen 2001 - zahájení provozu poradny 

a půjčovny pomůcek
l	2002 -  vybudováno Edukační centrum 

a vybaveny stážovny
l březen 2008 - registrace domácí ošet-

řovatelské péče paliativní
l duben 2013 - zahájení ambulance pali-

ativní medicíny a léčby bolesti
l leden 2014 - zahájení služeb domácí 

hospicové péče a odlehčovacích služeb
l listopad 2014 - zahájení činnosti bene-

fičního obchodu Bona Fide
l leden 2016 - v Rejstříku spolků zapsán 

nový název - Hospic sv. Štěpána, z.s. 
reagující na změny dle Nového občan-
ského zákoníku

l Jsme členy Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb.

l Jsme spoluzakladateli  a členy Fóra mo-
bilních hospiců (od. r. 2017)

Více na: www.hospiclitomerice.cz 
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Biblické příběhy

V minulých úvahách na téma stvoření 
světa jsme se věnovali mytologickým 
představám sousedních civilizací, kte-
ré patrně měly určitý vliv i na představy 
Izraelitů, přinejmenším na obraz uspo-
řádání světa. Nyní se již věnujme zprá-
vě biblické. Na prvních stránkách Bible  
čteme vlastně dvě vyprávění o stvoře-
ní, přičemž to první se věnuje stvoření 
viditelného světa v krocích jednotlivých 
dnů stvoření, zatímco druhá, patrně star-
ší zpráva se věnuje obsáhle především 
stvoření člověka jako muže a ženy. 
První biblická zpráva o stvoření světa je 
utvářena dvěma veličinami, prostorem  
a časem. Božský Stvořitel rozděluje ne-
ohraničený prostor, vytyčuje mu pevné 
meze a tím vytváří prostor pro umožně-
ní života, kterým je nakonec uspořáda-
ný prostor naplněn. Na druhé straně se 
stvoření odehrává v jasně vymezeném 
čase. Čas stvoření je zasazen do 7 dnů 
týdne, přičemž každý den je naplněn jed-
nou, případně dvěma tvůrčími činnostmi. 
Poslední, sedmý den stvoření je charak-
terizován Božím odpočíváním, čímž se 
otevírá eschatologická věčnost, ke které 
celé stvoření, především jeho koruna – 
člověk, spěje. Sedmým dnem stvoření je 
tedy otevřen prostor pro „nové stvoření“ 
a věčné přebývání člověka s Bohem. 
Vymezování a tvarování prostoru jako 
stvořitelská činnost Boha míří k umož-
ňování pobytu živých tvorů v takto uspo-
řádaném prostoru. Opakem je počáteční 
stav jakési pralátky, která je bez hranic 
a bez tvarů. V ní se život uskutečnit ne-
může. Tato pralátka však není věčná,  
i ji tvoří osobní Bůh. Dynamické sloveso 
„stvořil“ (hebr. „BÁRÁ“), je v Bibli použí-
váno častěji, nejen při vyprávění o stvo-
ření. Vždy však je výhradně užíváno pro  
Boží činnost. Vyjadřuje začátek existen-
ce nové skutečnosti, která zde doposud 
ani v náznaku nebyla.  
V Bibli však ještě nevyjadřuje „stvoření 
z ničeho“, které vyplývá až z latinské-
ho překladu onoho tajemného, co bylo 
před stvořitelským zásahem Božím, totiž 
oněch okřídlených hebrejských slov, kte-
rá jsou užívána prakticky ve všech jazy-
cích, které přišly do kontaktu s Biblí. Ta 
zní „TÓHÚ vá BÓHÚ“. Latinský překlad 
zní „pustá a prázdná“, nebo přesněji „ni-
cotná a bez obsahu“, což navozuje před-
stavu prázdného „NIC“. Hebrejská slova 
Bible však toto přímo nevyjadřují. „Tóhú 
vá bóhú“ je především zvukomalebné. 
Druhé slovo „bóhú“ je vlastně jakýsi ci-
toslovečný duplikát prvního slova „tóhú“, 
které nevyjadřuje přímo filosofickou úva-
hu „ničeho“, ale spíše představu zdevas-

tovanosti, zničenosti, temné chaotičnos-
ti. Vezměme si na pomoc místo z proroka 
Jeremiáše, kde je totožné slovo použito: 
Nitro, mé nitro! Jak se chvěji! Srdce se 
mi svírá, srdce mi buší, nemohu mlčet… 
Zkáza za zkázou se hlásí, celá země je 
zpleněna… Viděl jsem zemi, a hle, je 
pustá a prázdná (tóhú vá bóhú), nebe-
sa jsou beze světla… Viděl jsem, a hle, 
nikde žádný člověk, i všechno nebeské 
ptactvo odletělo. Viděl jsem, a hle, sad je 
pouští, všechna města v něm jsou pod-
vrácena… Prorok zde líčí zničení, na-
prostou devastaci izraelské země, která 
byla člověku dána jako rajský prostor  
k životu, nyní však je díky hříchům Boží-
ho lidu Hospodinem opuštěna, a vzápětí 
je zdevastována bezohledným a krutým 
nepřítelem. Země přestala být uspořáda-
ným, prosvětleným prostorem vhodným 
pro život, ale stává se temným chaosem, 
jak tomu bylo se zemí před tvůrčími slovy 
Stvořitele „na počátku“. Jasně z celé sku-
tečnosti při zničení země Babyloňany vy-
plývá působivá, otřesná představa zde-
vastované země. Vypálená zemědělská 
pole, pobitý dobytek, zbořená a vyhořelá 
města, hromady ohořelých sutin místo 
lidských příbytků, tlející nepohřbená těla 
pobitých na troskách domů, na zniče-
ných cestách, na zdevastovaných po-
lích. Tento děsivý obraz zničené země se 
vrývá hluboko do Jeremiášovy duše, srd-
ce mu zběsile buší, bezvýchodná úzkost 
mu vysává život z těla. A prorok spon-
tánně srovnává tento hrůzný stav země 
se zemí „na počátku“, která byla „tóhú vá 

bóhú“. Český překlad „pustá a prázdná“ 
však navazuje spíše na latinský překlad, 
než že by podobně expresivně přeložila 
ono zvukomalebné hebrejské slovní spo-
jení. Proto se někteří moderní překlada-
telé, kteří chtějí lépe vyjádřit „představu“ 
země před tvůrčími slovy Boha stvořite-
le, pokouší přeložit tyto výrazy podobně 
působivě. Například „děs a běs“. Martin 
Buber, veliký židovský filosof a milov-
ník Bible, překládá originální slova do 
němčiny „Irrsal und Wirrsal“, což je opět 
zvukomalebný slovní novotvar, který by 
se dal přeložit jako „bludnost a zmatek“. 
Čeština však v tomto překladu postrádá 
onu výraznou zvukovou malebnost, což 
lépe naplňuje ono spojení „děs a běs“, 
i když zde zase trochu chybí předsta-
va temného, chaotického, bezedného  
a bezhraničného prostoru. Proč se o tom 
tolik rozepisuji? Protože tato slova jsou 
zásadní pro vyjádření pravdy víry, jak by 
země vypadala bez Boha. Bez dobrého, 
moudrého, milujícího Stvořitele. Byla by 
onou „propastnou hlubinou“, chaotickou 
neohraničenou temnotou, prostorem 
smrti, nemožnosti přítomnosti, natož 
růstu života. Myslím, že nejen starověký 
člověk se této možnosti naprosté ne-
vratné devastace země děsil, přičemž 
si mnohem lépe a citlivěji uvědomoval, 
že bez Boha Stvořitele není schopen 
nejen životní blahodárný prostor vytvo-
řit, ale ani udržet. „Udržování“ životní-
ho prostoru je pro antického člověka 
nepředstavitelné bez Boží podstatné 
pomoci. Svět zcela nutně přestane být 

Příběhy apoštolského vyznání víry

věřím v bohA...
Stvořitele iii.
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Napsali jste
Církevní turistikaXxxxxxxxxxKalenDÁriUM

KalenDÁriUM
leDen –  únor
Odkaz aktivního kněze a lékaře Ladislava Kubíčka 
je v naší diecézi stále živý nejen díky každoročním 
připomínkám jeho vraždy v Třebenicích, ale především 
díky velkému množství lidí, které ovlivnil a kteří stále 
předávají dále jeho myšlenky. Ladislav Kubíček se 
narodil již před takřka neuvěřitelnými 95 lety, 3. ledna 
1926 v Rachově na tehdejší Podkarpatské Rusi, kde 
tehdy žili jeho rodiče. V duchovní správě litoměřické 
diecéze působil od srpna 1969 až do onoho osudného 
11. září 2004.

Obdobně známou a originální postavou, byť v poněkud 
jiném úhlu pohledu, byl také Miloš Raban. Už jeho 
životní osudy a touha po kněžství stojí za připomenutí. 
V rodné litoměřické diecézi se však nejvíce zapsal 
do povědomí jako obnovitel františkánského kláštera 
v Hejnicích, který přetvořil na Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy. Kromě běžných pastoračních aktivit 
vyučoval také na Pedagogické fakultě Technické univer-
zity v Liberci a v letech 2005 až 2007 působil jako její 
děkan. Zemřel, pro mnohé překvapivě, 7. ledna 2011, 
tedy před deseti lety.

Tradiční připomínka zjevení Panny Marie ve Filipově  
a mimořádného uzdravení Marie Magdaleny Kade měla 
sice tentokráte v tamní bazilice minor s ohledem na 
protiepidemická opatření poněkud jiný charakter, přesto 
stojí i zde za zmínku, že od těchto událostí jsme si letos 
připomínali již 155 let. V souvislosti s Filipovem nelze 
opomenout ani další výročí, a sice povýšení tamního 
kostela na baziliku minor před 95 lety, konkrétně tedy 
února 1926.

Patnáctého litoměřického biskupa Josefa Grosse již 
pravidelní čtenáři kalendária dobře znají. Jeho více než 
dvacetiletý episkopát byl protkán zlomovými událostmi 
našich politických i církevních dějin – 1. světová válka, 
vznik Československa, církevní rozkol ústící do založení 
československé církve (dnes Církve československé 
husitské), česko-německé nacionální spory atd. –  
a proto je i jeho hodnocení dodnes poněkud rozporu-
plné. Biskup Gross zemřel v Litoměřicích před 90 lety, 
20. ledna 1931 a o čtyři dny později byl pochován na 
místním hřbitově.

Již 20 let pak v Litoměřicích funguje Hospic sv. Štěpána, 
první a na dlouhou dobu jediné zařízení svého druhu 
v naší diecézi. Biskup Josef Koukl jeho budovu i tamní 
kapli sv. Štěpána požehnal 2. února 2001.

12. února tohoto roku si pak již 10. výročí své instalace 
připomene řada kanovníků litoměřické katedrální kapi-
tuly, mj. také současný generální vikář Martin Davídek, 
turnovský děkan Václav Vlasák a cvikovský farář Rudolf 
Repka. Mezi instalovanými byl také někdejší farář v Bělé 
pod Bezdězem Jan Nepomuk Jiřiště. 

Oproti tomu již 120 let uplyne 17. února od kněžského 
svěcení 16. litoměřického biskupa Antona Aloise We-
bera, které přijal v Římě, kde předtím absolvoval svá 
teologická studia. 

Mgr. Martin Barus
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prostorem k životu, pokud jej neu-
držuje, pokud se o něj nestará Bůh. 
Božský Stvořitel vytvořil zemský pro-
stor jako prostor životní, a zároveň  
o něj starostlivě pečuje, aby v něm 
život mohl existovat a rozvíjet se. 
Jakmile by Boží péče o zemi jako 
životní prostor byla přerušena, svět 
by přestal být pro život obyvatelný, 
nutně by nastala všeobecná smrt, 
návrat k původní chaotické neohra-
ničené temnotě. Proto je pro staro-
věkého člověka naprosto životně 
nutné uctívat, prosit a chválit Boha 
i z tohoto pro pozemský život nut-
ného předpokladu. Svět přestane 
být pohostinný pro život, pokud by 
jej Bůh Stvořitel opustil, či na něj 
zapomněl. Pro náš vnitřní život, kte-
rý je dán každému člověku, je tedy 
z tohoto pohledu zřejmé, že stejná 
zákonitost působí i ve vnitřním světě 
člověka. Bez Boží přítomnosti vlád-
ne uvnitř člověka smrt, člověk sám 
bez Boží pomoci není schopen svůj 
vnitřní život naplnit plodným, k růstu 
a zrání směřujícím životem. Ježíš to 
vkládá do výmluvného obrazu. Člo-
věk má uvnitř sebe prostor, který 
se podobá obytnému domu. Avšak 
tím, kdo v něm život umožňuje, není 

člověk sám, ale jedině Bůh. Člověk 
zvládá dělat v tomto vnitřním domě 
„pořádek“, je schopen v něm „uklí-
zet“. Ale pokud tam nepozve Boha, 
nutně vnitřně umírá. Vnitřní prostor 
duševního života člověka nemůže 
být prostorem světla, dobra, krásy  
a spravedlnosti, pokud zde není pří-
tomen Bůh. A bůh se nevnucuje. Po-
kud jej člověk svobodně a toužebně 
nepozve do svého vnitřního světa, 
začnou zde, byť by byl tento vnitřní 
dům sebedokonaleji vyčištěn, ukli-
zen a vyzdoben, začnou zde tedy 
vládnout běsi, zlí duchové, prostor 
se stává „tóhú vá bóhú“, prostorem 
a obydlím smrti. Stvořitelský čin „na 
počátku“ platí i pro nitro každého 
člověka, kde se stále znovu opakuje. 

A tak toto staré hluboké vyprávění 
o stvoření země, umožňující a roz-
víjející život, se stále znovu opaku-
je ve vnitřním světě každého z nás. 
Je zde stejná zákonitost a zároveň 
morální výzva. Chceš-li být vnitřně 
živý, je nutné, abys otevřel své srdce 
pro vstup dobrého, život milujícího 
Boha. Bez něj jsi vnitřně mrtvý.

R.D. Mgr. Jiří Voleský

Arcibiskupský seminář Praha představil na plakátku bohoslovce, kteří se 
v současné době připravují na kněžskou službu v diecézích české církev-
ní provincie. Za Diecézi litoměřickou studuje v Praze Lukáš Němeček,  
v Římě se na službu připravuje bohoslovec Šimon Sterzik.
Bližší informace o pražském arcibiskupském kněžském semináři, například 
jak se stát bohoslovcem, jak kněžský seminář podpořit apod., lze získat na 
webu semináře: www.seminar-praha.cz

Přejeme všem bohoslovcům a jejich představeným mnoho Božích milostí 
v tomto roce.
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Zprávy z diecéze

Slavnost Zjevení Páně v komunitě 
sester premonstrátek v Doksanech 

O slavnosti Zjevení Páně (lidově Tři 
králové) ve středu 6. ledna 2021 při 
mši svaté v komunitní kapli sester 
premonstrátek v Doksanech žehnal 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant 
vodu, kadidlo a křídu. 

Po bohoslužbě a polední společné 
modlitbě se pan biskup setkal s řádový-
mi sestrami a seznámil se také s dvěma 
novými kandidátkami, které uvažují  
o řeholním životě v doksanské kláš-
terní komunitě.

Poděkování Jaroslavu Patočkovi, 
libereckému varhaníkovi, za jeho 
dlouholetou službu

V neděli 10. ledna 2021 oslavil své  
71. narozeniny liberecký varhaník, 
sbormistr a regenschori Jaroslav Patoč-
ka. K tomuto dni se také rozhodl ukon-
čit po 55 letech varhanickou službu.  

Varhaník Jaroslav Patočka se narodil 
10. 1. 1950. Profesí malíř pokojů, vy- 
maloval velké množství chrámů  
v celé diecézi. Zároveň byl jedním 
z žáků liberecké varhanické „líhně“ 
pánů Budíka, Hubálka a především  
dr. Eliáše v letech 1967-1970. 
Do manželství s paní Marcelou vstou- 
pil 3. 10. 1970, oddávajícím byl RD 
Karel Volejníček. 
S poděkováním za dlouholetou var-
hanickou službu mu přejeme do 
dalších let mnoho zdraví a Božího 
požehnání. 
Příspěvek do redakce zaslal pan Jan 
Záhora, redakce se k přání a poděko-
vání též připojuje.

Zprávy z diecézeZprávy z diecézeZprávy z diecéze
Cesta 121 darovala kněžím vitamíny 
a ochranné pomůcky  

V pondělí 25. ledna 2021 dopravil 
předseda Cesty 121, o.s. Mgr. Antonín 
Randa na diecézní kurii v Litoměřicích 
další várku léků pro kněze obsahu-
jících vitamíny na podporu imunity  
a ochranu zdraví. 
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 k nim přiby-
la ještě várka ochranných prostředků 
(respirátorů, roušek a dezinfekce). 

Děkujeme všem laskavým dárcům 
podporujícím Cestu 121, kteří myslí  
v této době pandemie i na kněze.
Ať jim Bůh odplatí ze svého milo- 
srdenství.

Pracovníci kurie předali výtěžek 
Tříkrálové sbírky ředitelce Charity  

Ve středu 27. ledna 2021 navštívila 
ředitelka Diecézní charity Litoměřice 
paní Růžena Kavková biskupskou 
kurii na Dómském náměstí v Litoměři-
cích. Při té příležitosti jí také byla pře-
dána Tříkrálová sbírka, kterou v pro-
sinci 2020 a v lednu 2021 uspořádali 
zaměstnanci kurie. Obnos, který se 
schovával v tradičním prasátku a který 
si odnesla paní ředitelka, byl ve výši  
7 606 Kč. Do sbírky mohli přispět i ti, 
kteří na přelomu roku navštívili sídlo 
diecéze. Ať vybrané tříkrálové dary 
přinesou hojný užitek potřebným.

Tříkrálová sbírka stále probíhá, přispět 
do online kasičky je možné až do  
30. dubna 2021.

Bůh miluje štědré dárce
V pátek 29. ledna 2021 byl doručen 
na recepci Biskupství litoměřického 
balík od jednoho dárce, ve kterém se 
ukrývaly respirátory FFP určené pro 
diecézní kněze. Právě tento druh ochra-
ny je u exponovaných osob velkým 
pomocníkem v boji proti zákeřnému 
viru Covid-19.
Poděkování patří všem laskavým dár-
cům, kteří v této nelehké době myslí 
také na kněze.
Bůh miluje štědré dárce a odplatí jim 
podle svého milosrdenství.

Biskup Jan Baxant oslavil mší svatou 
20. výročí hospice sv. Štěpána 
v Litoměřicích 

V úterý 2. února 2021 oslavil litomě-
řický hospic sv. Štěpána 20. výročí od 
slavnostního otevření. Při mši svaté 
ze Svátku Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice) poděkoval litoměřický 
biskup Mons. Jan Baxant všem, kte-
ří se starají o pacienty v závěru je-
jich pozemské pouti, za jejich službu  
a popřál mnoho požehnání do další-
ho působení. Za dobu trvání hospice  
v Litoměřicích bylo pečováno v zařízení  
a domácí péči o více než 5000 paci-
entů. Na konci mše svaté poděkovali 
zaměstnanci hospice biskupu Janovi 
a pogratulovali svému duchovnímu 
správci J.M. can. Jozefu Szeligovi  
k jeho 55. narozeninám.

Litoměřickému hospici sv. Štěpána  
přejeme, aby pokračoval ve svém po-
slání a dál sloužil všem, kteří se připra-
vují na setkání s Kristem ve věčnosti.

Výstava: Krušnohoří / Erzgebirge – 
Umění pozdního středověku 

Výstava pořádaná Ústeckým krajem 
ve spolupráci s Oblastním muzeem  
v Chomutově ve dnech 5. února 2021 
až 18. dubna 2021 je stěžejním výstu-
pem česko-německého přeshraničního 
projektu Umění pozdního středově-
ku v hornické oblasti Krušnohoří. 
Ústředním symbolem vzájemné čes-
ko-německé spolupráce se stalo tondo  
sv. Anny Samotřetí, řezba, která pů-
vodně tvořila výzdobu klenby dě-
kanského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě. 

Foto: D. Faustus

Foto: Ota Bartovský, MAFRA

Foto: Eliška Kocúrová 

Foto: Martin Davídek

Foto: Martin Davídek
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Zprávy z diecéze

S účinností od 1. ledna 2021 byl  
z funkce administrátora in spiritua- 
libus farnosti Srbská Kamenice 
ve svých 90 letech uvolněn R.D. 
František Segeťa a na jeho místo 
jmenován salesián P. Jozef Kujan.

 Mgr. Martin Barus

Změny v ustanovení 
na přelomu let 2020 a 2021

- PeRsonAlie -

Zemřel kněz Viktor Maretta

V pondělí 1. února 2021 zemřel ve 
věku 78 let věku a 48 let kněžství 
A.R.D. Viktor Maretta, kněz Spišské 
diecéze (Slovensko), který působil  
v období 1. srpna 1973 až 31. března 
1992 v Litoměřické diecézi. Následně 
byl inkardinovaný do Spišské diecéze 
a stal se farářem v Podbieli a následně 
kaplanem a výpomocným duchovním 
v Dolnom Kubíne.
Poslední rozloučení s ním se konalo  
4. února 2021 ve farním kostele v Dol-
nom Kubíně a následně byl pochován 
na místním hřbitově.
Spolu se Spišskou diecézí na něho 
vzpomínáme i v Litoměřické diecézi  
a prosíme milosrdného Ježíše, ať přij- 
me do slávy nebeského Otce svého 
věrného služebníka kněze Viktora.    
R.I.P. 

První setkání vikariátních účetních 
v roce 2021

Ve středu 10. února 2021 od 10 hodin 
se v Litoměřicích konalo pravidelné 
setkání vikariátních účetních. V dů-
sledku epidemiologických opatření 
se tentokrát přesunulo z biskupské 
kurie na Dómském náměstí do budovy 
děkanství Římskokatolické farnosti  
u Všech svatých v Mostecké ulici, 
kam je pozval děkan farnosti J.M.  
can. Józef Szeliga. Zástupkyně diecéz-
ního ekonoma Bc. Eliška Kocuro-
vá seznámila přítomné s aktualitami  
a novými úkoly pro letošní rok.

Litoměřický biskup se setkal se 
zástupci lovosické Charity

Ve čtvrtek 11. února 2021 se na die- 
cézní kurii setkal litoměřický bis-
kup Mons. Jan Baxant se zástupci 
Farní charity Lovosice. Přítomná 
paní ředitelka Mgr. Alena Maternová 
informovala litoměřického biskupa  
o dalších záměrech a projektech lovo-
sické Farní charity při pomoci lidem  
v nouzi. Setkání se zúčastnil i generál-
ní vikář Mons. Martin Davídek a admi-

nistrativní pracovník lovosické charity  
a koordinátor Tříkrálové sbírky pan 
Petr Urban.

Zasedání diecézní konzistoře  
v Litoměřicích

Na diecézní kurii v Litoměřicích se 
11. února 2021 konalo pravidelné za-
sedání vedoucích odborů biskupského 
úřadu. Litoměřický biskup Mons. Jan 
Baxant vyslechl zprávy z jednotlivých 
odborů a upřesnil aktuální úkoly, které 
pro nejbližší období litoměřickou kurii 
čekají. Po setkání konzistoře následo-
valo ještě zasedání Umělecko-tech-
nické rady pod vedením generálního 
vikáře, které projednávalo záležitosti 
související s péčí o umělecké památky.

100+ denních mší svatých 
a modlitby za zdravotníky 
nasazené v boji proti Covid-19

Během října 2020 oslovila jedna česká 
lékařka kněze litoměřické diecéze těmi-
to slovy: „Kdybyste měl sil a inspirace, 
popř. jste něco vymysleli dohromady se 
spolubratry v diecézi, určitě by zdravot-
níky potěšilo, kdyby věděli, že je za ně 
např. pravidelně sloužena mše svatá, 
případně i nějaká nabídka možnosti du-
chovních rozhovorů pro všechny, kteří 
jsou ve velkém stresu a možná budou 
vystaveni častěji než obvykle situacím 
konce života pacientů…“.
K tomu zaznělo slovo biskupa, který se 
osobně zapojil do této služby.
Domnívám se, že mnoho dalších kato-
líků a kněží především, se modlí a obě-
tuje za zdravotníky, učitele a všechny 
ostatní záchranáře. Děkuji všem za 
jakoukoliv solidaritu!
Procházíme časem zkoušek. Nevíme 
přesně, proč tomu tak je. Jedno však 
víme přesně: Bůh zná smysl velmi dob-
ře. Abychom se více modlili za druhé, 
nejen stále za sebe, abychom odčiňo-
vali pokáním své hříchy, abychom si 
více začali vážit kostelů a bohoslužeb, 
když mnohdy bývaly kostely v časech 
mší svatých téměř, nebo zcela prázdné, 
bez zájmu… Snad i pro toto nám dobrý 
Bůh poskytuje příležitost se vážně za-
myslet nad sebou a svou vírou, i když 
to bolí a bolet ještě bude.
S požehnáním každému, kdo využívá 
„čas příhodný“, čas zkoušek, s nadějí  
a odevzdaností Bohu, Mons. Jan Baxant
Kněží litoměřické diecéze na tuto vý-
zvu velkoryse odpověděli a od 29. října 
do 16. února 2021 začali na tento úmysl 
sloužit mše svaté. 

Na webu biskupství vznikla tabulka, do 
níž se kněží přihlašovali a zveřejňovali 
kdy a kde budou sloužit. Někdy se 
sloužilo i na více místech a byli i kněží, 
kteří sloužili ve skrytosti a nezapsali se. 
Když se vše spočítá, je to přes 100 mší 
svatých na tento úmysl. 
Zapsali se tito otcové: 
Mons. Jan Baxant 
P. Pavel Ajchler 
P. Richard Cenker, SVD
P. Josef Čermák
P. Martin Davídek
P. Jaroslav Gajdošík
P. Karel Havelka
P. Jiří Hladík O.Cr., ECLJ
P. Werner Horák
P. Wolfgang Karel J. Horák, O. Praem.
P. Michael-Philipp Irmer
P. František Jirásek
P. Jacek Kotisz
P. Anselm Kříž, O.Praem
P. Pavel Mach
P. Vít Machek
P. Miroslav Maňásek
P. Patrik Maturkanič
P. Krzysztof Mikuszewski, MS
P. Pavel Morávek
P. Ladislav Nádvorník
P. Václav Novák
P. Rudolf Repka  
P. Jiří Smolek
P. Štěpán Smolen
P. Jaroslav Stříž
P. Józef Szeliga 
P. Wojciech Szostek
P. Artur Ściana
P. Vilém Marek Štěpán, O.Praem.
P. Radek Vašinek
P. Jiří Veith
P. Radim Vondráček
Další kněží se ochotně nabídli být  
k dispozici pro zdravotníky na telefonu 
a zajišťovat jim duchovní podporu.
P. Václav Novák 732 973 747
P. Rudolf Repka 603 327 159 
P. Jiří Smolek 732 975 817
P. Józef Szeliga 777 020 426 
P. Radim Vondráček 605 032 253
Rovněž někteří zaměstnanci biskupství 
se v této obtížné době nabídli k dispo-
zici a začali vypomáhat v nemocnicích 
jako zdravotnický personál.
Co říci závěrem? Bůh pomáhá těm, 
kdo prosí, neboť platí biblické: „Proste 
a bude vám dáno“. A těm, kteří sloužili 
a dál slouží, dá odměnu nebeskou, která 
nekonečně převyšuje tento náš svět.  
Pán vám, otcové, bratři a sestry odplať.

Foto: Dominik Faustus
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Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl 
zcela odlišný od těch, které se usku-
tečnily v předchozích dvaceti letech. 
Pandemická opatření neumožnila ko-
ledování v ulicích měst a obcí. Sbír-
ka tak musela upustit od tradičního 
osobního setkání a byla nucena se z 
velké části přestěhovat do virtuálního 
prostředí. Probíhala online a na vy-
braných místech byly umístěny sta-
tické kasičky.
 
Výjimečná byla i délka trvání sbírky. 
Standardně jí patří prvních čtrnáct 
lednových dní, letos mohla probí-
hat dvacet čtyři dní. „Ačkoli tři krá-
lové nemohli zavítat mezi občany  
a osobně jim požehnat, snažili jsme 
se dárcům zprostředkovat zážitek  
z koledování. Ať to bylo skrze webo-
vé stránky naší Charity, Tříkrálové 
sbírky (www.trikralovasbirka.cz) nebo 
různé sociální sítě,“ řekla Eva Hada-
šová, tisková mluvčí Diecézní charity 
Litoměřice.

Po oficiálním ukončení Tříkrálové 
sbírky dochází k průběžnému rozpe-
čeťování pokladniček. Dnes se tato 
událost konala v sídle Diecézní chari-
ty Litoměřice, kde došlo k rozpečetě-
ní 80 kasiček. Pouze 16 z nich v sobě 
ukrývaly hotovost. I přesto se do nich 
podařilo vybrat 62 646 Kč.

Zbylé kasičky se nedostaly do oběhu, 
a tak zely prázdnotou. Pokud zapo-
čítáme aktuální výnos online kasičky  
a výnos ostatních statických kasi-
ček z okolí Litoměřicka, podařilo se 
Diecézní charitě Litoměřice získat 
příspěvky ve výši 206 202 Kč,“ upřes-
nila Šárka Hájková, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky.  

„Rádi bychom poděkovali všem na-
šim dárcům a dobrovolníkům za to, 
že nám v této těžké době zachovali 
přízeň. Náš dík patří i obcím, městům 
a krajům, kde mohly být umístěny sta-
tické kasičky nebo nás podpořili jiným 
způsobem,“ poděkovala Růžena Kav-
ková, ředitelka Diecézní charity Lito-
měřice, a dodává: „Pokud byste se  
i Vy rozhodli finančně podpořit Tříkrá-
lovou sbírku, třeba i zrovna naši Cha-
ritu, můžete tak učinit do 30. 4. 2021 
prostřednictvím webových stránek 
Tříkrálové sbírky.“

Výtěžek sbírky bude použit na pomoc 
sociálně slabým rodinám, rodinám  
s handicapovaným členem. Podpořen 
bude například i hospic sv. Štěpána  
v Litoměřicích. Deset procent ze získa-
né částky bude poukázáno na projek- 
ty zabývajícími se podporou chudých 
dětí v Mongolsku. 

 Eva Hadašová, DCH Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice

Hotelová škola Bukaschool Most ani  
v době pandemie nepřerušila svou krás-
nou tříkrálovou tradici, a když nemoh-
ly letos již po dvanácté přijít do školy  
děti z charitního dětského klubu Sovič-
ka na pravidelné pohoštění, našla paní 
ředitelka Mgr. Vlasta Bukačová pro 
poskytnutí svého příspěvku náhradní 
řešení (viz foto).
 
Do Tříkrálové sbírky, která je v rámci 
působnosti Oblastní charity Most vě-
nována především na vzdělávání dětí 
ze sociálně slabých rodin, přispívají ale 
pravidelně např. i obě mostecké ZUŠ, 

hotely Cascade a Pohádka, restaurant 
U Sv. Ducha, zaměstnanci Okresního 
soudu, Oblastního muzea a galerie, lé-
kaři, zdravotní sestřičky a mnozí další 
včetně sympatizantů z Teplicka, Cho-
mutovska a Lounska. V posledních le-
tech se zapojili i partneři ze sousedního 
Německa.

Za tento projev lidské sounáležitosti 
patří všem veliký dík.

Brigita Janovská

Foto: Miloš Bednář

Rozpečetěním kasiček Tříkrálová sbírka nekončí
Podpořit ji můžete do 30. 4. 2021

tříkrálová sbírka v době pandemie     www.trikralovasbirka.cz
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Farní charita Litoměřice má ve svém 
týmu mimo jiných skvělých pracov-
níků také zdravotní sestry, které jsou 
nedílnou a velmi důležitou součástí ce-
lého systému sociálních služeb v péči 
o naše klienty. Začlenění zdravotních 
sester do těchto služeb je důležitým 
článkem multidisciplinárního přístupu 
a určuje směr, kterým se naše organi-
zace ubírá. Je tak významným prvkem 
v našem rozvoji a přístupu ke klientovi.

Od počátku mého působení v organi-
zaci se snažím nastavit procesy uvnitř 
služeb takovým způsobem, aby nikde 
nevznikaly mezery, aby došlo k pro-
pojení jednotlivých specializací služeb  
v jeden systém a naše péče tak mohla 
být jednotná a komplexní. Tím se nám 
daří reagovat pružněji a efektivněji při 
řešení zdravotních a sociálních podmí-
nek našich klientů.

Zdravotní sestry v tomto ohledu hra-
jí velmi důležitou roli. Jejich práce 
vyžaduje velkou zodpovědnost a pra-
covní nasazení. Týká se to jak zdra-
votních sester uvnitř našich Domovů, 
tak sester v terénu. Od minulého roku, 

kdy se mezi nás všechny vplížila nová  
a život ohrožující pandemie Covid-19, 
se teprve ukázalo, s jakým nasazením 
zdravotní sestry pracují. Často unavené 
a vyčerpané při nezbytně nastavených 
režimech služeb tak, aby nemohlo do-
jít k oslabení pracovních týmů právě 
kvůli pandemii Covid-19, pracovaly 
bez jediného náznaku nevůle. Nikdy si 
nestěžovaly, a naopak při práci spolu 
perfektně vycházely a snažily se jedna 
druhou podpořit a pomáhat si. Jejich 
nasazení a obětavost byla patrná z kaž- 
dého jejich pohybu. Byly unavené, ale 
nikdy neztratily úsměv z tváře. Svou 
pečlivostí se snažily vyhnout nakažení, 
aby mohly být tady a pečovat o své svě-
řené a milované seniory.

Tento stav přetrvává i nadále. Celé toto 
těžké období je ale spojilo a nám ukáza-
lo, že když někdo svou práci miluje, do-
káže ze sebe dostat obrovskou energii, 
která má nenahraditelnou hodnotu pro 
ty, kvůli kterým tu naše zdravotní sestry 
primárně jsou. Ano, mluvím o našich 
milých seniorech, kteří díky tomuto 
přístupu nezaznamenali žádné změny. 

Naopak bylo vidět, že zdravotní sestřič-
ky se snaží s nimi býti více v kontaktu, 
protože to, co jim v této době chybí, je 
právě kontakt s blízkými. A tak se staly 
i jakýmisi zástupci lidské komunikace. 
Což bylo velmi blahodárné a působilo 
jako terapie na psychiku našich klien-
tů Domovů pro seniory a Domova se 
zvláštním režimem.

Ráda bych tedy touto cestou z celého 
poděkovala všem zdravotním sestrám 
za jejich obětavou a poctivou práci, 
které si velice vážím!
 

Za Farní charitu Litoměřice ředitelka 
Mgr. Karolína Wankovská DiS

Foto:  Archiv Farní charity

porují celá léta nejen materiálně, ale  
i odbornými exkurzemi a vzájemným 
kulturním poznáváním krušnohorské 
a lužické kultury.

Brigita Janovská
Foto: Radek Chmel

Zdravotní personál Farní charity litoměřice stojí 
v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

V rámci devatenáctého partnerského 
roku Oblastní charity Most s Němec-
kým červeným křížem věnovali naši 
přátelé z Německého červeného kříže 
Bautzen/Budyšín, místní skupiny Neu-
kirch pod vedením Gerda-Rainera Lach- 
manna humanitární dar složený ze 
šatstva a dalších užitečností pro děti  
i dospělé osoby, který byl na němec-
ké straně vyzvednut začátkem prosin-
ce a v současné době je již k dispozici 
sociálně slabým rodinám i jednotliv-
cům v charitní službě „Šatník“ v Mos-
tě, Chomutově, Oseku a Duchcově. 
Darováno bylo velké množství pěkné-
ho zimního oblečení, ale např. i svítí-
cí dětský stoleček či dětská postýlka  
s příslušenstvím, což se dobře uplatní 
v centru Rodina v tísni v Oseku.

Za tento dar ředitelka Mostecké cha-
rity Mgr. Eva Čenkovičová poděkovala 
a v příštím roce pozvala partnery do 
Oseka a do Mostu k oslavě dvace-
ti let těchto aktivních přeshraničních 
kontaktů, které naše charitní dílo pod-

                         Oblastní charita Most
Přeshraniční kontakty oblastní charity most jsou prospěšné i v době pandemie
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Pozvánky

Karmelitánské nakladatelství  •  Mírové nám. 15, Litoměřice
www.kna.cz  •  e-shop: www.ikarmel.cz

Stefano Gorla
Úžasný příběh o Ježíšovi
Velké dobrodružství pro malé myšky

Co myslíte – může se malá myška přátelit 
s papežem?
Ano, může – zvláště když vypráví tak nád-
herné příběhy jako papež František! Myšák 
Jirka hltá každé jeho slovo. Papež krásně 
vypráví i vysvětluje. Jirka se tak může  
o to, co slyšel, podělit se svými sourozenci 
a příbuznými. Ten nejúžasnější příběh, jaký 
kdy slyšel, vypráví o Ježíšovi. O tom, jak 
se narodil chudý a jak se ztratil při pouti 
do Jeruzaléma. Jaký byl jeho bratranec 
Jan. Proč udělal dobrou věc, o kterou ho 
poprosila jeho maminka. A proč plakal 
kvůli svému příteli Lazarovi. Jak ho zajali 
a odsoudili na smrt. Tím to ale nekončí.
Ježíš je nakonec svým nebeským Tatín-
kem vzkříšen a vrací se ke svým přátelům, 
kteří jsou štěstím celí bez sebe. První 
seznámení s příběhem Ježíše Krista pro 
předškoláky a malé školáky probudí  
v dětech zájem o Bibli a evangelia. Ocení 
ho i všichni, kdo mají rádi staré příběhy  
v novém podání.

brožovaná, 179 Kč

10 minut denně na modlitbu a relaxaci

Praktický sešit inspirující k 30 rozmanitým 
činnostem je určen dospívajícím dívkám, 
ale i všem, kdo mají doma dlouhou chvíli, 
chtějí se věnovat něčemu užitečnému 
nebo si udělat chvilku jenom pro sebe. 
10 minut denně zapomeňte na denní 
shon, načerpejte sílu z Božího pramene  
a ponořte se do hry. Rozjímejte nad biblic-
kými texty, objevte nové způsoby modlitby 
a prohlubte svoji víru.
V našem sešitě na vás čekají tvořivé úkoly, 
kvízy,křížovky a hry, ale i krátké duchovní 
impulsy, modlitby a zajímavé úvahy.
brožovaná, 179 Kč

Ctirad Václav Pospíšil
utrpení Páně podle Jana
Životodárná Moc ukřižovaného Slova 
(Jan 18,1-19,42)

Prof. Ctirad Václav Pospíšil (* 1958) je 
teolog a kněz Pražské arcidiecéze. Syste-
matickou teologii přednáší na CMTF UP 
v Olomouci a na KTF a HTF UK v Praze. 
V Karmelitánském nakladatelství do-
sud publikoval teologické manuály Ježíš  
z Nazareta, Pána Spasitel (4. vyd. 2010), 
Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární 
teologie (3. vyd. 2017) nebo Husovská 
dilemata (2015).
brožovaná, 161 Kč

PozvánkyPozvánky

TV NOe, pořad Nebojte se...  (3.3.20:05, 5.3.15:20, 8.3.16:55) www.tvnoe.cz

Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská je samosprávná, dobrovolná, 
nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společ-
ného zájmu, kterým je zejména ochrana a rozvoj historického, kulturního  
a přírodního dědictví na území obce Horní Řasnice a Srbské. 

Více informací najdete na webu: www.okrashos.eu
nebo na Facebooku: www.facebook.com/HornirasniceSrbska
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Pozvánky NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ PAULÍNKY 
On -line knihkupectví:  www.paulinky.cz 
Objednávky:  objednavky@paulinky.cz

Jungmannovo náměstí 18 
110 00 Praha 1 

Tel.:  224  818  757
 

Milada Jiřina Burgerová OCD
9 dní ruku v ruce se svatým Josefem

Nový titul z edice „Novény“ se stane milým prů-
vodcem na cestě rozjímání o životě svatého Josefa, 
opatrovníka Svaté rodiny, jehož evangelium nazývá  
„mužem spravedlivým“ (Mt 1,19). Jak mocná 
je přímluva tohoto „muže opravdové víry“, nám 
připomenul i papež František, když 8. prosince 
2020 vyhlásil Rok svatého Josefa a svěřil církev 
pod jeho ochranu, „aby všichni věřící v Krista 
mohli modlitbami a dobrými skutky získat útěchu 
a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je 
poznamenána naše doba“. 

brož., 72 s., 95 Kč

Anna Mátiková FSP
křížová cesta pro uspěchané

Tato křížová cesta chce dodat odvahu a chuť  
k modlitbě těm, kteří si na pobožnost křížové 
cesty se všemi náležitostmi z různých důvodů 
netroufají.

brož., 40 s., 45 Kč

Henri J. M. Nouwen   
Návrat ztraceného syna

Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci 
slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec 
objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto 
uchvátil… Záhy se mu naskytla příležitost 
odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu 
před originálem. Jednotlivé postavy na obraze 
k němu promlouvaly tak mocně, že o nich musel 
rozjímat po mnoho dalších let. Postupně se našel 
v obou synech, přičemž ale zjistil, že „ztracenější“ 
je ten starší, ačkoli se nikdy nevzdálil z otcova 
domu. A nakonec největší výzvou bylo pro autora 
povolání stát se milosrdným otcem, který už 
neřeší sebe, ale má otevřené srdce i náruč pro 
všechny „ztracené“. 
Kniha může posloužit i jako výborná pomůcka 
pro duchovní obnovy a exercicie. 

brož., 200 s., 229 Kč

Jan Dobraczyński
Stín Otce

V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi 
z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu 
převyprávět život významného světce, nýbrž 
rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se 
světcův život odehrával. Zachycuje nesnáze 
jeho každodenního života, stejně jako napjatou 
atmosféru tehdejší doby, v níž Židé očekávali 
příchod Mesiáše, politické události na dvoře 
Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti  
a zločiny. Vychází při tom z biblických pramenů  
i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby.

brož., 272 s., 215 Kč

BrNěNSká TISkOVá MISIe                                                                www.btm.cz

Společenství z Křešic 
u Litoměřic
spolu s místním duchovním správ-
cem P. Jaroslavem Střížem zve 
všechny, kdo chtějí adorovat a pro-
žívat mariánsky laděný modlitební 
program, na pravidelné sobotní 
celonoční adorace, které se konají 
každou sobotu od 19.30 hod.  
do ranních hodin v křešickém 
kostele sv. Matouše. 

Do Křešic existuje, kromě příjezdu po silnici, 
také dobré vlakové spojení.

ceNTruM NAděJe A POMOcI                                                  www.cenap.cz
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Nově zrekonstruovaná fara 
ležící v srdci Lužických hor vám nabízí 

krásné ubytování v čisté přírodě. 

   
Římskokatolická farnost Jítrava
E-mail: farnostjitrava@seznam.cz
Fara Jítrava, Jítrava, čp. 98, 463 55, RynolticE
www.farajitrava.cz  www.facebook.com/farajitrava

Pojďte s námi zažít Boží klid
Fara Jítrava

Tel.: +420 732 716 992
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Diecézní časopis Zdislava
• v roce 2021 vyjde pět čísel 
• cena 1 ks je 30 Kč

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

Objednávky:
•  písemně na adrese: Redakce Zdislava, 

Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice
• e ‑mailem na zdislava@dltm.cz
• telefonicky na +420 734 871 023 

PŘEDPLATNÉ

PŘEDPLATNÉ
POUTNÍ MÍSTA, UByTOVÁNÍ, ZAJÍMAVOSTI, POUTNÍ TRASy

NAJDETE NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH

WWW.CIRKeVNITURISTIKA.CZ

n  Poskytujeme zdarma zdravotní pomůcky: chodítka, mechanické a elektrické vozíky, 
zvedáky, sedačky do vany, pomůcky při inkontinenci, polohovací lůžka.

n  Do domova kněze instalujeme schodišťové sedačky, schodolezy, přispíváme na výtahy.
n  Nabízíme speciální náramky, jimiž si kněz v nouzi může přivolat pomoc.
n Zasíláme zdarma mobilní telefony s velkými tlačítky.
n  Spolufinancujeme stavební úpravy, které umožní prodloužit pobyt stárnoucích kněží  

v prostředí, v němž jsou doma.
n  Zajišťujeme dveřní telefony s obrazovkou, aby byl kněz chráněn před zloději a násilníky.
n  Přispíváme na ozdravné a lázeňské pobyty.
n Hradíme operace.
n  Zajišťujeme léky zdarma, případně ve vybraných případech uhradíme doplatky za 

léky, které neproplácí pojišťovna.
n  Zprostředkováváme diskrétní pomoc psychoterapeuta.
n  Finančně podporujeme osoby, které pečují o nemocné kněze.
n  Pomáháme při havarijních událostech, kdy je fara poškozena požárem, vodou, povětrnostními 

vlivy apod.

"Obracím své oči k horám, odkud mi přijde pomoc..."

cesta 121: pečujeme o stárnoucí kněze a kněze v nouzi

Adresa kanceláře:   Cesta 121, Antala Staška 511/40,  140 00  Praha 4 – Krč 
Telefon:  +420 224 250 395, 736 500 703 (GSM brána) 
e-mail:    info@cesta121.cz                            Bližší informace:  www.cesta121.cz

kATOlIckÝ dOMOV STuduJÍcÍcH
Domov mládeže a školní jídelna. KDS je církevní 
školské ubytovací zařízení, které poskytuje ubyto-
vání a celodenní stravování studentkám středních 
a vyšších odborných škol.
www.kds.op.cz

VÝSTAVA kruŠNOHOŘÍ-erZGeBIrGe
Výstava pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci  
s Oblast. muzeem v Chomutově ve dnech  5. 2. 2021 až 
18. 4. 2021 je stěžejním výstupem česko-německého 
přeshraničního projektu Umění pozdního středověku.
www.muzeumchomutov.cz



Nově zrekonstruovaná fara 
ležící v srdci Lužických hor vám nabízí 

krásné ubytování v čisté přírodě. 

Pojďte s námi zažít Boží klid
Fara Jítrava
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