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POSTNÍ DOBA 
V poslední době mě zaujala kniha kar-

dinála Saraha „Síla ticha“. Tuto knihu 
glosuje Mons. Charles Chapu, arcibiskup 
Filadelfie, takto: “Hluk je - jak si všiml 
slavný Lewisův „zkušený ďábel“- hudbou 
pekla. Kardinál Sarah nám nabízí skuteč-
ně vytříbeně podanou úvahu o důležitosti 
nalézání ticha v našich vlastních životech 
a o tom, co můžeme skrze toto ticho obje-
vit – o Boží přítomnosti, o kráse stvoření i 
o našem vlastním poslání učedníků.“

Asi všichni cítíme, že to, co nám dnes 
zvláště schází, je ticho, ve kterém je mož-
no naslouchat Božímu hlasu a vnitřní sa-
mota, která umožňuje usebranost. Ta je 
základem dobré modlitby. Ticho a usebra-
nost pak umožňuje naslouchat lépe Bohu 
a nechat se vnitřně léčit a uzdravovat jeho 
dotykem, a poté se stát darem pro druhé.

Milí bratři a sestry, přeji vám, aby postní 
doba byla příležitostí ke ztišení, naslou-
chání Božímu hlasu, oproštění od zbyteč-
ného hluku, slov i věcí. V jednoduchosti a 
vnitřní chudobě se pak může zjevovat ten, 

který je všechno bohatství a který jediný 
může opravdu nasytit lidské srdce i jeho 
dobré touhy.

Přeji vám všem požehnanou postní 
dobu.

Váš duchovní otec Miroslav Šimáček

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Hned v úvodu tohoto přehledu bych rád 

poděkoval všem věrným spolupracovní-
kům a spolupracovnicím za pomoc v řadě 
náročných úkolů, které se pokusím ales-
poň bodově zachytit. 

Dobrovolná charita se pravidelně schá-

zí, její členky pomáhají v několika do-
movech důchodců, navštěvují staré a ne-
mocné farníky, pomáhají při sbírkách pro 
adopci na dálku, podle možností také při 
různých akcích farnosti, pořádají burzy a 
vykonávají další aktivity.
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 Máme řadu obětavých kostelníků, a 
především hlavní kostelník pan Jan Ža-
hour i přes vysoký věk pravidelně slouží 
při bohoslužbách. Poděkovat je třeba též 
varhanici a varhaníkům, zvláště panu Pet-
rovi Kratochvílovi, který věrně slouží var-
hanní hrou již 55 let a je ochoten kdykoliv 
zahrát, ať se jedná o svatbu, pohřeb nebo 
při jiné příležitosti.

Řada obětavých žen pomáhá na faře při 
přípravě obědů nebo úklidem, nákupem  a 
podobně. Všem děkuji. 

Radostí pro farnost jsou děti, které při-
cházejí na náboženství v pěti skupinách. 
Je zásluhou katechetek Věrky, Marušky a 
Hanky a také jáhna Václava, že děti při-
cházejí rády a mohou se prohlubovat v po-
znávání Pána Ježíše. Jejich celkový počet 
se blíží padesáti.

Mezi radostné chvíle patří dětské mše 
sv., které potěší účastí rodičů i dětí a kde 
obětavě spolupracuje naše mládež – pře-

devším hudbou, zpěvem a pěknými scén-
kami. Novinkou je, že se jednou nebo dvě-
ma písničkami zapojují i menší děti. Moc 
děkujeme.

Dále pokračuje řada aktivit v několika 
skupinách. Magnificat vede obdivuhodný 
pan docent Fiala, biblickou hodinu P. Jiří 
Voleský, pěkné jsou i Hovory o víře a se-
tkání lékařů, kde se společně prohlubuje 
víra a dochází k vzájemnému povzbuzení. 
Užitečná a přínosná byla také farní setkání 
ve Skoroticích, letní dětský tábor, dětský 
den. Dobře pracuje skautská skupinka, na 
přípravu animátorů jezdí pět mladých lidí 
z naší farnosti. Pokračuje setkávání mlá-
deže v pátek, probíhají aktivity Quo vadis 
v univerzitní kapli a usilujeme o obnovu 
setkání vysokoškoláků a mladých pracují-
cích, kteří se nyní budou setkávat v úterý 
v 19.00 hod. v sále JP. II.

Dobře proběhly Dny kulturního dě-
dictví, Noc kostelů a asi největší aktivita 
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farnosti, výstava betlémů, kterou si pro-
hlédly tisíce lidí z Ústí i okolí.

Během celého roku kněží a jáhen na-
vštěvují každý první pátek nemocné, jak 
ve městě, tak v některých Domovech pro 
seniory. Počet navštěvovaných osob již 
přesáhl padesát. V této službě je velkou 
pomocí P. Pavel Jančík, který také obětavě 
navštěvuje nemocné v nemocnici i doma, 
pokud je potřeba návštěvy. P. Pavel také 
pomáhá kněžím z okolí, pokud potřebují 
zástup v případě nemoci nebo dovolené. 
Jsme rádi, že nám jej pan biskup poslal ku 
pomoci.

V letošním roce P. Jirka nastoupil na 
nové místo v Příchovicích, kde ještě lépe 
bude moci rozvinout svoji službu mladým. 
Na jeho místo nastoupil jáhen Václav, kte-
rý dobře pokračuje v započatém díle. 

Děkuji za spolupráci také nové Farní 
radě, která napomáhá s řadou farních 
aktivit a poskytuje cenné rady a zpětnou 
vazbu. Po poradě s Farní radou uvažujeme 
též o zavedení pravidelných meditačních 
zastaveních v kostele NPM, které by byly 
spojením krásné hudby a slova a pomáha-
ly účastníkům přiblížit se uzdravující Boží 
přítomnosti.

V uplynulém roce se též podařilo dokon-
čit instalaci digitálních varhan a upravit 
prostor kůru pro případný sbor v budouc-
nosti. Podařilo se tím relativně ekono-
micky zajistit spolehlivý a kvalitní nástroj 
pro  důstojnou hudbu při bohoslužbách 
a v případě potřeby i drobnější koncertní 
produkci. Staré varhany zatím také ještě 

částečně slouží, nejsme však na nich již 
závislí. Pokud by se pro ně v budoucnu na-
lezly dostatečné zdroje a rozumné řešení, 
může probíhat v klidu.

Pravidelně se každý měsíc setkáváme s 
představiteli dalších sborů a církví (církev 
ČSH, ČBE, adventisté, pravoslavná církev, 
apoštolská, katolická). Ekumenická je 
také spolupráce okolo univerzitní kaple, 
spolupracujeme též v Masarykově nemoc-
nici, kde je velmi dobrá spolupráce s ne-
mocničním kaplanem Jonczym.

Jak víte, z Arciděkanství spravujeme 
ještě dalších 10 farností. V minulém roce 
se podařilo osadit nové dubové dveře v 
kostele sv. Anny v Tisé, k tomu obnovit 
kovanou mříž a kamenné ostění. Celková 
částka opravy přesáhla 200 000 Kč, z toho 
100 000 Kč byla dotace ústeckého kra-
je. Rovněž se podařilo dokončit druhou 
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etapu střechy v Arnultovicích, i zde nám 
pomohla dotace. Proběhly nezbytné opra-
vy po letní bouři na pěti objektech včetně 
kostelů v Libouchci a  Chlumci. 

Důležitou byla také generální rekon-
strukce výměníkové stanice topení v bu-
dově arciděkanství.

Větší opravy se uskutečnily ve Skoro-
ticích: na kostele, generální oprava po-
loviny střechy na stodole a nátěr věžičky 
sanctusky v Žežicích. Opravy proběhly 
rovněž na faře v Petrovicích a menší opra-
vy na kostele ve Vaňově.  Částka věnovaná 
opravám v celém farním obvodě dosáhla 
výše 621,339 Kč. Celkové hospodaření, 
očištěné o příjmy z prodejů, je kladné v 
částce 113.148, -Kč. Veškerá důležitější 
ekonomická rozhodnutí jsou konzultová-
na s ekonomickou radou farnosti a schva-
lována biskupstvím. 

I v letošním roce budeme pokračovat v 
některých opravách (Arnultovice, Vaňov, 
Skorotice). Ze střednědobého pohledu 

se připravujeme na opravu fasády věže a 
celého hlavního kostela Nanebevzetí P. 
Marie, dokončení opravy hlavního portá-
lu. Předpokládané náklady se budou po-
hybovat v milionech korun, a proto budou 
záviset na tom, zda se nám podaří získat 
peníze z dotačních projektů. 

Všechny tyto materiální záležitosti mají 
ovšem sloužit hlavnímu poslání církve, a 
to je přinášet evangelium současnému 
člověku. K tomu slouží především osobní 
svědectví každého z nás, v rodinách, na 
pracovištích, v angažované pomoci ve far-
nostech. Slouží tomu i naše „informační“ 
kanály, ať se jedná o nástěnky, ohlášky, 
časopis Setkávání a dnes v neposlední 
řadě webové stránky farnosti. Jáhen Vác-
lav je v této záležitosti odborník a jemu 
děkuji za obnovené stránky, které posu-
nul kvalitativně na vyšší úroveň. Je tedy 
možné zde získávat informace o tom, co se 
v našem farním obvodu děje.

Závěrem tedy děkuji ještě jednou všem, 
kteří jakýmkoliv způso-
bem pomáháte a spolu-
pracujete na růstu Boží-
ho království v prostředí, 
kde žijeme. Věřím, že 
velkou pomocnici máme 
v patronce naší hlavní 
farnosti P. Marii, která 
je nejen přímlůvkyní, ale 
i vzorem a ukazatelem, 
kam všechno naše úsilí 
směřuje.                         MŠ
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POZDRAV Z NOVÉHO PŮSOBIŠTĚ
Milí přátelé,
zdravím vás z Jizerských hor, stále 

ještě zasněžených. Od svého nástupu (6. 
8. loňského roku) jsem se tu zabydlel a 
příchovická fara se mi stala novým do-
movem. Žiji zde spolu s farářem P. Jož-
kou Kadlicem a čtyřmi „týmáky“. Dny, 
kdy jsme tu sami, se střídají s těmi, kdy 
se fara hemží lidmi. Právě probíhají jarní 
prázdniny, a tak každý týden přijíždějí 
mladí i rodiny s dětmi z různých regio-
nů. Běžný den začíná modlitbou a „slo-
vem na den“ (verš z Písma s výkladem, 
podle něhož se snažíme žít), dopoledne 
se většinou trochu pracuje, uklízí a vaří, 
někdy pro mladé připravujeme rozho-
vory na témata, která je zajímají. Odpo-
ledne pak chodíme většinou lyžovat na 

sjezdovku nebo na běžky. Pravidelnou 
večerní mší svatou den vrcholí. Večerní 
program bývá složen  z částí zábavných 
i vážných, her i sdílení a modlitby. Pilíři 
zdejšího života ve společenství jsou eu-
charistie a úcta k Panně Marii.

Každé pondělí jezdím na diecézní 
centrum pro mládež, kde plánujeme 
akce společné pro mladé z celé diecéze. 
Mám také na starost kurz animátorů. 
O nedělích se s otcem Jožkou dělíme o 
mše svaté v našich dalších farnostech - 
Desné a Horním Polubném. Jednou za 
měsíc se u nás scházejí také rodiny.

Často na vás vzpomínám a také prosím 
o modlitbu!

Moc děkuji za všechnu vaši podporu.                
Jiří Smolek
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INTERVIEW S OTCEM – ZAKLADATELEM 
P. MIROSLAVEM ŠIMÁČKEM

Stál jste u zrodu interdiecézního cen-
tra života mládeže v Příchovicích před 
40 lety, jak vzpomínáte na jeho začát-
ky a jak se lišily oproti dnešní podobě 
života na centru?

Začátky byly dramatické, velmi ro-
mantické, spojené s rizikem a objevo-
váním Božího plánu na tomto místě, 
zasazeném v krásné přírodě. Lišily se 

podmínkami i společenskou situací. Vě-
řím však, že to hlavní zůstává. To je srd-
ce mladého člověka, který stejně dnes, 
jako tehdy hledá „věčné hodnoty“ lásky, 
pravdy, přátelství.

Mnoho mladých lidí zakusilo v Pří-
chovicích, že Láska vytváří domov a 
mnozí se sem proto s nadšením a často 
vraceli. Jak byste objasnil tuto mimo-
řádnou „vlastnost“ tohoto místa?

Asi nelze jinak než slovy Písma. Je-li 
Bůh Láska, pak všude, kde je opravdová 
vzájemná láska, je nějakým způsobem 
On. A On dovede zahřát lidské srdce, 
dovede potěšit a nadchnout. A tomuto 
jeho působení přikládám to, co se stále 
v Příchovicích děje.

Na tomto místě se mnozí mladí lidé 
poprvé setkávali s Bohem, navraceli se 
k Němu, získávali nový vztah k Panně 
Marii. Je opravdu síla křesťanského 
společenství tak velká, že působí tyto 
konverze a jak byste ji vysvětlil?

Odpověď je již obsažena v té předcho-
zí. Křesťanské společenství je tam, kde 
je Zmrtvýchvstalý Ježíš přítomen v něm. 
On se pak dotýká lidských srdcí a svým 
Duchem působí tyto proměny. Svatý 
Jan Pavel II. kdysi řekl, že společenství 
je Božsko - lidská záležitost, která se 
nedá pouze zorganizovat. Řekl bych, že 
je třeba otevřít dveře a s důvěrou čekat 
Jeho návštěvu. A Maria stále připomíná: 
„Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 
2,5)
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Příchovice se staly určitým proto-
typem dalších center života mládeže, 
která vznikala později v době svobody. 
Předpokladem pro tento způsob života 
je kněz a dobrý tým. Mohl byste struč-
ně charakterizovat, jak prakticky ten-
to model funguje?

Každý kněz, nebo člen týmu, který 
zde působí, by měl především žít osobní 
poctivý život s Bohem. To znamená život 
modlitby, svátostný život, být formován 
Božím slovem. Dále usilovat o takový spo-
lečný život, skrze který by mohl být Pán 
Ježíš přítomen podle svého slova: „Kde 
jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich.“ Předpokládá to značné 
nasazení a také mnohdy přijetí kříže, kte-
rý je součástí lásky. A mladí, kteří přichá-
zejí, nás nesmějí „rušit“, ale mají být vždy 
s láskou přijímáni jako domů.

Chtěl byste zmínit něco, co ve Vás bě-
hem Vašeho dvacetiletého působení v 
Příchovicích zanechalo nesmazatelný 
dojem?

Těžko vybrat, byl by to velmi obsáhlý 
román. Krása přírody, zaváté hory, po-
žehnané chvíle samoty, dny, kdy dům 
„praská ve švech“, krásní mladí lidé plní 
radosti a víry, svědectví, kdy člověk tají 
dech.

K tomu západy slunce na horách, spo-
lečná modlitba růžence pod hvězdnou 
oblohou, poslední západ slunce u P. Ma-
rie Příchovické před příchodem nového 
tisíciletí. To vše a mnohem víc vybízí, 
aby člověk řekl: „Veliké věci mi učinil 
ten, který je mocný, jeho jméno je sva-
té…“ A to již po čtyřicet let.

MŠ
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TÝM NAŠICH KOSTELNÍKŮ
V současné době jsou v kostele Nane-

bevzetí Panny Marie čtyři spolupracov-
níci, které otec Šimáček označuje jako 
kostelníky.

Je to generální kostelník Jan Žahour, 
kostelník-zlepšovatel Jaromír Štván a 
pomocní kostelníci Vilém Vácha a Pavel 
Böhm.

Bratr Jan v této službě pomáhá oběta-
vě a spolehlivě asi deset roků. Na pod-
zim loňského roku mu při své návštěvě 
předal otec biskup Jan Baxant  poděko-
vání za věrnou dlouholetou službu.

Bratr Jaromír pomáhá přes své zdra-
votní problémy obětavě již také řadu let. 
Zvláště vyniká svými zlepšovatelskými 
návrhy, které většinou sám realizuje. 
Zásobník na kancionály před lavicemi 
je jeden z návrhů, mobilní nájezd pro 
vozíčkáře, zde byla provedena úprava, 
aby jeho použití bylo bezpečné. Většinu 
Jaromírových zlepšení však využívají 
ministranti nebo ti, kdo se podílejí na 
úklidu a výzdobě našeho kostela.

Bratr Pavel se také snaží přispět svou 

troškou do mlýna, tedy vlastně do kos-
tela a bratr Vilém ke svému  pracovnímu 
vytížení přispívá, jak může. 

Všichni  jmenovaní jsou vděčni, že 
mohou v rámci svých možností v našem 
kostele pomoci. Jsou však již ve věku 

kdy sil ubývá, někomu rychleji, někomu 
pomaleji. Proto by bylo dobré, kdyby se 
do této činnosti zapojili také další far-
níci.

Pavel Böhm

Našim obětavým kostelníkům jsme položili následující otázku:
Jak Vás obohacuje služba kostelníka?
„Být přímo v chrámu Božím a sloužit u oltáře je pro mne euforie, která je radostná a 

praktická.
Radostná proto, že jsem přímo u Boha, který mne křtem adoptoval za své dítě do 

své milující rodiny, proto je služba kostelníka pro mne rodinné setkání s Bohem, jako 
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Otcem, který mě má rád a já jeho, ale i Pannou Marii jako Matkou. Praktická proto, 
že například eucharistie je pro mne osobně největší zázrak na světe, kdy sám Bůh se 
zhmotňuje pro naše potřeby a dokonce zadarmo. Dost často se mi již osobně stalo, že 
při a po svatém přijímání jsem úspěšně nelezl řešení svých problémů rodinných i pra-
covních.“                           

 Vilém Vácha
„Práce kostelníka mi přinesla možnost uplatnit některé své zkušenosti a dovednos-

ti, dát náplň dnům, kdy bych jako nemocný důchodce těžko hledal uplatnění v běžné 
ekonomické sféře.

Chtěl bych tímto poděkovat páteru Miroslavovi, že mi tuto možnost uplatnění nabí-
dl a že byl tolerantní k mému počínání a vycházel mi s důvěrou vstříc.“   
    Jaromír Štván

 
„Je to poděkování Pánu Bohu a farnímu společenství za všechna dobrodiní a překo-

nání těžkostí v mém životě. Také intenzivněji prožívám církevní rok. Zvláště Vánoce a 
Velikonoce při přípravě bohoslužeb a služeb v kostele. Za dobu své kostelnické služby 
jsem poznal mnoho kněží, kteří zde působili, zastupovali nebo byli na návštěvě.“ 

Jan Žahour

Dodejme, že pan Jan Žahour slaví v těchto dnech své 82. narozeniny, a proto mu 
přejeme mnoho tělesných a duchovních sil do jeho další kostelnické služby!

redakce

HROBY KNĚŽÍ A DONÁTORŮ
Farnost Ústí nad Labem se stará cel-

kem o sedm hrobů kněží, kostelníků a 
donátorů. Hroby jsou na hřbitovech na 
Střekově, v Mojžíři a ve Skoroticích. Do-
sud o hroby pečovalo několik žen, kte-
ré jsou nyní už v pokročilém věku, mají 
zdravotní potíže a údržba hrobových 
míst je pro ně již velmi obtížná.

Na posledním jednání farní rady na-
vrhl jáhen Václav Novák, aby si rodiny 

farníků jednotlivé hroby „adoptovaly“. 
Toto řešení se v mnoha farnostech vel-
mi osvědčilo. Prosíme farníky, aby tuto 
možnost zvážili. Pokud se rozhodnete 
pečovat o některý z hrobů, obraťte se na 
Marii Burešovou nebo Zdenku Švejdo-
vou, poskytnou vám všechny potřebné 
informace. 

P. S. Hrob otce Františka Kubáta už 
své patrony má  :-)                                 (zš)
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JI Ž 55 LET HRAJE KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ
O svátku sv. Štěpána roku 1963 v kos-

tele sv. Jakuba ve Svádově usedl k varha-
nám tehdy čtrnáctiletý Petr Kratochvíl, 
aby poprvé ve svém životě hrál při celé 
mši svaté. 

Tento rodák z Vrbna pod Pradědem se v 
sedmi letech začal učit hře na klavír. Pet-
rovi rodiče a sourozenci se brzy stěhovali 
do Ústí nad Labem. Petr zůstal ve Vrbně 
u paní učitelky základní školy Marie Žid-
lické (pozdější řádové sestry) – ta rozpo-
znala chlapcův talent a zajistila mu výuku 
hry na klavír v Olomouci. Tři roky jezdil 
Petr k paní profesorce Ludmile Novotné, 
rok k P. Josefu Olejníkovi do farnosti An-
dělská Hora. Brzy i základy varhanní hry 
sám zvládl natolik, že mohl ve 12 letech 
doprovázet pobožnost křížové cesty.

Roku 1963 se stěhoval k rodičům do 
Ústí nad Labem – Střekova. Ministroval, 
pomáhal P. Františku Kubátovi, hrál na 
varhany při bohoslužbách v kostelích 
střekovského farního obvodu. V roce 
1965 se začal učit klavírním mechanikem 
v Jiříkově u Rumburka. 

V 70. letech převzal varhanickou služ-
bu kompletně v celém farním obvodu 
Střekov. V neděli a o svátcích to zna-
menalo hrát na čtyřech mších svatých. 
Otce Františka Kubáta doprovázel i na 
cestách, měl možnost hrát v kostelích v 
Lipsku, Berlíně, Bergenu, také v kostele 
Strahovského kláštera. 

 Po náhlém úmrtí ústeckého varhaníka 
pana Barvíka požádal Petra Kratochvíla 
arciděkan dr. Sporer o výpomoc na pře-
chodnou dobu – než se mu podaří najít 
nového varhaníka. Tento přechodný stav 
trval více než deset let. Hrál ve všech kos-
telích velkého ústeckého obvodu, ochot-
ně doprovázel chrámový pěvecký sbor. 
Když pak těžce onemocněla Petrova man-
želka, musel svoji službu omezit. O paní 
Lucii se obětavě staral až do její smrti.

Varhanickou službu v Ústí obnovil v 
květnu 2017 po nečekaném odchodu ús-
teckého varhaníka pana Václava Urbana. 
Také doprovází komorní sbor střekovské 
farnosti, pěvecký sbor seniorů v Krásném 
Březně a dětský sbor. 

Petr Kratochvíl  –  klavírista, ve hře na 
varhany samouk. 
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Katechetky Hana Křížková, Marie Bu-
kovanská, Věra Gajdůšková a jáhen Vác-
lav Novák, kteří  vyučují náboženství ko-
lem 50 dětí z naší farnosti, se rozdělili o 
své následující postřehy a poznatky:

„Skupina náboženství dětí z 1. a 2. tří-
dy se schází každé úterý od 16:00 hod. na 
faře. Hodinu zahajujeme pohybovou pís-
ničkou či písničkou s kytarou. Následuje 
úvod do tématu – jeho navození např. 
hádankami, otázkami, kvízem, obrázky. 
Vlastní téma – příběhy ze Starého a No-
vého Zákona nebo výklad o křtu, o mod-
litbě, o návštěvě kostela jsou podávány 
formou vyprávění, doplněným obrazo-
vým materiálem. Děti si rády pak vybarví 
či zpracují tématický pracovní list. Dále 
zbývá někdy místo pro hru, např. k té-
matu o uzdravení slepého zkoušejí hádat 
předměty se zavázanýma očima apod. 

Někdy je těžší se zklidnit k modlitbě 
na závěr u svíčky, ale když se vydaří, 
stoupají z dětských srdcí upřímně mod-
litby proseb a díků. Pokud máte mezi 
sebou děti či vnuky v tomto věku, rádi 
je v naší živé skupince náboženství při-
vítáme v tomto či příštím školním roce!“  

(hk)  

„V letošním roce do naší skupinky ná-
boženství chodí 10 dětí z 3. – 5. třídy. 
Tento rok probíráme Desatero Božích 
přikázání ve světle Starého i Nového zá-
kona. Děti se velice aktivně zapojují do 
společných rozhovorů, často vypravují 
své zkušenosti.  I pro mne samotnou 
jsou tyto hodiny velkým obdarováním a 
nadějí, že ačkoliv nás není mnoho, jsou 
zde stále krásné a fungující rodiny. 

Moc touto cestou děkuji rodičům, za 
to, že své děti opravdu pravidelně po-
sílají na tato setkání a svým příkladem 
a křesťanskou výchovou je vedou k 
Bohu.“

(mb)

„V pondělí se schází dvě skupinky, 
první skupinka je určena především pro 
děti připravující se na přijetí svátostí.

Pomáhají nám k tomu témata pří-
pravy: dějiny spásy, Desatero božích 
přikázání aneb moudrých pravidel pro 
život, biblický základ i praktický průběh 
svátosti smíření a nakonec svátost eu-
charistie. Proto během přípravy vedeme 
děti k vědomější účasti na mši svaté, k 
vědomí zodpovědnosti za tělo Kristovo, 

Jsme mu vděčni za jeho obětavou služ-
bu, trvající dlouhých 55 roků. 

Děkujeme mu z celého srdce za krásný 
hudební doprovod bohoslužeb a obřadů. 

Děkujeme také za průběžnou údržbu 
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Petře, Bůh ti žehnej! 
Zdena Švejdová

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
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společenství církve a „mého místa“, po-
slání v něm.

A tak můžete děti potkat zvláště při 
dětských bohoslužbách, kdy se zapoju-
jeme do zpěvu schóly, či prohlédnout si 
jejich nástěnku v kostele. Děti si lepí do 
svých hroznů tzv. drahokamy pro Ježí-
še - za účast na mši či za splněné úkoly 
vedoucí ke sdílení víry v rodinách a k 
dobrým skutkům.

     Druhá, početnější skupinka se sklá-
dá z dětí 4. a 5. ročníku. Většina dětí z 

této skupinky přijala svátosti loni v červ-
nu. Letošní školní rok se zaměřujeme 
na bližší seznámení a pochopení Ježíše, 
jeho podstaty učení i konání. Děti jsou 
zároveň „parta“, která si umí společně 
hrát a smát, ať už v malých scénkách sou-
visející s tématem, či při oblíbené „vybice 
“ v závěrečné chvilce kroužku.

Velmi zdařilou akcí bylo zapojení do 
tříkrálové sbírky či společná víkendovka 
s teplickými dětmi.“ 

(vg)

 Skupinku žáků druhého stupně zá-
kladních škol vede jáhen Václav a vy-
učování probíhá ve čtvrtek v 16.00 ho-
din na faře:

„Počet žáků se ještě i po Novém roce 
zvýšil a ustálil na čtrnácti přihlášených 
žácích. Ne vždy se však setkáme všichni, 
na vině jsou různé kroužky, odpolední 
vyučování, nemoci, někdy mám pocit, že 
účast je závislá také na počasí venku. :-) 
Při nepříznivém počasí bývá účast obvyk-
le vyšší. V letošním školním roce probí-

ráme třetí část katechismu Život v Kristu 
– témata jako svoboda, mravnost skutků, 
vášně, svědomí, ctnosti, hřích, mravní 
zákon, ospravedlnění, desatero. Jsem si 
vědom, že učím první rok a pedagogické 
dovednosti je potřeba nabýt především 
praxí, proto lituji svěřené žáky a děku-
ji jim za trpělivost. Rád bych s chlapci a 
děvčaty podnikl také někdy na jaře nebo 
ke konci roku alespoň nějaký výlet, aby-
chom se poznávali nejen zpoza stolu.“                                                                                           

(vn)
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Pravidelné setkání zahajujeme účastí na mši svaté v pátek v 18.00 hodin, následně 
pokračujeme programem na faře v obvyklém formátu večeře, téma, aktivita (hra), 
společná modlitba. Snažíme se končit do 21.30, ale moc nám to nejde. Mládež spolu 
trávila čas v Příchovicích o vánočních prázdninách, nyní se chystáme na jarní prázd-
niny tamtéž, měli jsme i možnost zúčastnit se Panamského víkendu, kde nám mimo 
jiné přednášel biskup Holub o synodu o mládeži.

SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍ MLÁDEŽE

Společenství starší mládeže (původně zvané vysokoškolské společenství) je ote-
vřeno pro kohokoliv staršího 18+. Není podmínkou být vysokoškolákem, ale uvítáme 
mezi sebou i mladé pracující.

Společenství se schází nyní v úterý na mši svaté v 18.00 hodin, poté pokračujeme 
na faře v sále Sinaj do cca 21.30 hodin. Náplň setkání tvoří společná modlitba, četba 
Písma, téma a diskuze, aktivita (hra), písně, malé občerstvení. Poslední dobou jsme 
se zabývali tématy jako karikatury Boha, sexuální zneužívání v církvi, pokání nebo 
nauka o Nejsvětější Trojici. 

(vn)

SPOLEČENSTVÍ STARŠÍ MLÁDEŽE
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Chceme vám dnes, milí spolufarníci, dát 
nejen přehled o naší činnosti za uplynulé 
období, ale požádat vás o hlubší zamyšlení 
nad budoucností této aktivity v naší farnosti 
pro příští léta.

Současnou farní charitu tvoří 10 žen o 
průměrném věku 76 roků (68 – 88). Většina 
z nás tuto práci vykonává již od 90. let, kdy 
byla činnost charity po době totality obno-
vena.

Hlavní náplní naší činnosti je práce s ne-
mocnými a starými, a to jak v domovech 
důchodců, tak i v soukromých bytech. Ve 
třech domovech důchodců je jednou za mě-
síc sloužena mše svatá a naším úkolem je 
připravit a dopravit zvláště špatně pohyblivé 
seniory do místnosti konání bohoslužby a 
po ní zajistit jejich bezpečný návrat na od-
dělení. Pro tyto naše svěřence, ale i ty mimo 
domovy důchodců, připravujeme malé dár-
ky k jejich životním jubileím (nad 80 let) a 
k Vánocům. Při těchto příležitostech je na-
vštěvujeme a zjišťujeme, co potřebují. Počet 
těchto navštěvovaných je asi 60. Abychom 
pokryly finanční náklady s tím spojené, po-
řádáme dvakrát ročně burzu levného odívá-
ní, která je pro nás jediným zdrojem příjmů. 
Nehodnotíme však tuto akci jen ekonomic-
ky, ale snažíme se být místem zprostřed-
kování mezi těmi, kterým věci přebývají, a 
těmi, kterým chybí. Výtěžek poslední pod-
zimní burzy byl 6 288 Kč, tímto ještě jednou 
děkujeme všem, kteří do ní přispěli. Součas-
ně sdělujeme, že letošní jarní burza se bude 
konat od 1. do 5. 4. 2019.

Další pravi-
delnou aktivitou 
farní charity je 
finanční podpora 
naší adoptivní 
dívky v Indii. Po-
třebnou částku 
kryjeme z akce 
Farní mls, jejíž výtěžek byl v prosinci 2018 
rekordní, a to 9 622 Kč. Vzhledem k tomu, 
že naše menší sesterská farnost Střekov má 
rovněž adoptivní dívku a měla potíže tuto 
zátěž unést, vypomáháme si podle potřeby 
navzájem.

Ostatní akce jsou příležitostné. Přispívá-
me mimo jiné dětem naší farnosti na sva-
tého Mikuláše, na farní letní dětský tábor a 
další aktuální sociální případy. 

V neposlední řadě členky farní charity 
zajišťují z velké části vaření na faře, a to ve 
čtvrtek a v neděli.

Rovněž zajišťujeme pohoštění na některé 
větší společné akce farnosti, jako například 
posezení na konci roku a jiné.

Toto větší množství aktivit začíná být nad 
naše síly, a proto se teď obracíme na Vás, 
zda mezi Vámi není někdo, kdo by mohl na-
bídnout svou pomoc. Uvítáme pomoc, byť i 
jen v některé konkrétní činnosti, která Vás 
zaujala.

V závěru samém prosíme o pomoc s aktu-
alizací naší databáze starých a nemocných 
lidí z Vašeho okolí.

Rádi Vás uvítáme mezi sebou. Využít  k 
tomu můžete i naše pravidelná setkání farní 
charity každou poslední středu v měsíci na 
faře v 16:30 hodin.

Za farní charitu Jaroslava Waňková

FARNÍ CHARITA
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POZVÁNÍ K PRAVIDELNÉ EUCHARISTICKÉ ADORACI
Každý čtvrtek se v naší farnosti v kostele koná eucharistická adorace před večerní 

mší svatou od 17.30 hodin. Jáhen Václav se snaží vystavit Nejsvětější svátost i dříve 
(cca 17.20), ne vždy se to s ohledem na předcházející hodinu výuky náboženství po-
vede. Adorace je tichá a zakončená požehnáním.

OBNOVENÉ WEBOVÉ STRÁNKY A NOVÁ ADRESA
Zakoupili jsme vlastní doménu pro internetové stránky, které nyní naleznete na 

nové adrese: www.farnost-usti.cz. Byla provedena migrace na nejnovější redakční 
systém a je snaha obnovit výrazně i obsah prezentace. Na stránkách nyní naleznete 
farní ohlášky na další týden a aktuální pozvánky nebo informace.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI VÝSTAVĚ BETLÉMŮ
Farní správa a jáhen Václav velmi děkují za veškerou po-

moc při výzdobě, úklidu, instalaci, hlídání a sklízení vý-
stavy betlémů, bez Vaší pomoci by se to neobešlo. Pán Bůh 
zaplať. A těšíme se na spolupráci zase za necelý rok. Máte-li 
tipy na nové betlémy, které by bylo možné vypůjčit, budeme 
rádi za zprostředkování informace.

SPORTOVNÍ EKUMENICKÁ AKTIVITA
V neděli v 18.00 – 19.30 hodin se schází parta evangelíků a katolíků ke společné-

mu sportování v hale ZŠ Elišky Krásnohorské. Hrajeme florbal, někdy možná futsal. 
Sportují s námi i ženy a dívky. Více informací u jáhna Václava.

9. 3. – setkání konvertitů, začátek v 9:30 hod., sál Sinaj

27. 3. – Quo vadis? – kaple UJEPu, přednáška na téma: 
Věda a víra očima teoretického fyzika prof. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D., Masarykova 

univerzita

6. 4.  – postní rekolekce, fara, sál Sinaj

INFO Z NAŠÍ FARNOSTI + OČEKÁVANÉ AKCE:
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17. 4.  – Quo vadis? – kaple UJEPu, přednáška na téma: 
Posvátná topografie Jeruzaléma, přednáší Mgr. Bc. Radka Fialová, Kabinet pro 

klasická studia Filozofického ústavu AV ČR

13. – 26. 5. – výstava 700 let historie naší farnosti v kostele NPM

24. 5. – Noc kostelů

24. 5. – 26. 5. – 40 let Příchovic, sejdou se přátelé Příchovic, společně budou dě-
kovat za obdržená dobrodiní a svěřovat toto místo a všechny mladé lidi Bohu

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ    
Kněžské svěcení jáhna Václava se uskuteční v sobotu 29. 6. o slavnosti sv. Petra a 

Pavla v Litoměřicích v katedrále v 10.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Primice se 
chystá o den později v Mladé Boleslavi, čas bude ještě upřesněn.

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME NĚKTERÁ ZAJÍMAVÁ VÝROČÍ:
100 LET OD NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA
Tomáš Špidlík patřil k nejvýznamnějším českým teologům žijících v zahraničí a byl 

považovaný za světově proslulého znalce spirituality křesťanského Východu. V roce 
1998 vyznamenal Špidlíka tehdejší prezident Václav Havel Řádem T. G. Masaryka za 
vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Česká biskupská konference mu v 
roce 2002 udělila Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo, o rok později převzal 
nejvyšší italské vyznamenání v oblasti kultury a umění - Zlatou medaili za zásluhy 
o kulturu a umění.

Kardinálem jmenoval Špidlíka v roce 2003 papež Jan Pavel II. Jezuitský duchovní 
se tak po Miloslavu Vlkovi stal 21. kardinálem z českých a moravských diecézí.

30 LET OD SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. K této příležitosti 

se bude ve dnech 11. až 13. listopadu konat národní pouť do Říma, při které budeme 
děkovat za dar svobody a prosit za duchovní obrodu naší země. V programu nebudou 
chybět mše svaté v hlavních římských bazilikách za účasti českých a moravských 
biskupů. V rámci středeční generální audience se poutníci setkají také s papežem 
Františkem.
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