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4. kv tna v 15:00-m e sv.
v emanovicích
18. kv tna ve 14.hod - Svatotrojícká
pou - m e svatá na Chloumku.
25. kv tna - Bo í T lo. Slavnostní
e svatá s pr vodem na nám stí míru v
9.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v
lníku.
Ve erní m e sv. v 18.00 v kostele
sv. Ludmily. Ostatní m e nebudou.
DNY PRO VARHANY
ned le 20.dubna 2008, 16hod.
benefi ní koncert, chrám sv.Petra a Pavla
st eda 23.dubna 2008, 14 hod.
vernisá výstavy
sobota 26.dubna 2008, 15 hod.
edná ka PhDr.Martina Mádla;
chrám
sv.Petra
a
Pav la
edstavení výsledk práce restaurátor
ned le 27.dubna 2008, 9 hod.
slavnostní m e svatá
chrám sv.Petra a Pavla
tvrtek 1.kv tna 2008, 16 hod.
záv re ný koncert

Pravidelný po ad bohoslu eb
V NED LI:
7.30 - kostel sv. Vav ince na P ovce
9.00 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
10.30 - kostel Narození Panny Marie v Zábo í
18.00 - kostel sv. Ludmily (Pra ská ulice)

N

V TÝDNU:
Od úterý do soboty:
v kostele sv. Ludmily v 7.30 hod.
Úterý - kostel sv. Petra a Pavla v 17.00 hod.
St eda - Domov d chodc v 10.00 hod.
Pátek - kostel kapucín (nám. Míru) v 18:00 hod.
Sobota - kostel sv. Václava ve Vysoké
v 17.00 hod. (m e sv. s ned lní platností)
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Na záv r nemohu opomenout pod kovat P.Janu Juchovi, který se v noval velmi pe liv mé
íprav a pomohl mi pochopit a urovnat si mnoho otázek v oblasti víry tak, aby se ve mn víra
zako enila a já cítila lásku na eho Pána je
siln ji.
Markéta

Øímskokatolická farnost Probo tství sv. Petra a Pavla v Mìlníku
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mìlník, tel: 315 622 337
Spravujeme té farnosti: Sv. Vav ince na P ovce, Narození Panny Marie v Zábo í a kostely v M lníku: sv. Ludmily,
trnácti sv. pomocník , sv. Václava ve Vysoké, sv. Jana Nepomuckého v emanovicích, sv. Jakuba v Medonosích.

Duchovní správu zabezpe ují Misioná i Matky Bo í z La Saletty: P. Jan Jucha MS, P. Ryszard Kurasiewicz MS
Více o nás a o na í farnosti: www.saletini.cz
Na Va e p ísp vky do tohoto zpravodaje se t íme na adrese: kurasiewicz@quick.cz,
ete je také osobn p edat duchovním správc m.
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O tom, co je k est má spoustu lidí, kte í ijí kolem nás velmi neúplnou p edstavu. Dokonce i ti,
co byli pok ni po svém narození, ale nebyli vedeni svými rodi i cestou víry. Dovídáte se od nich, e
je to polití hlavy sv cenou vodou a církev vás p ijme do své církevní rodiny. I já jsem se o pravém
významu k tu více dov
la v období své p ípravy, která probíhala více ne rok p ed p ijetím této
svátosti.Postupn jsem se seznámila s tím, e k est znamená "pono ení" do vody, vytvá í osobní
vztah s Je em Kristem, za le uje vás do spole enství v ících - do církve. Je to svátost skrze ní se
uskute uje odpu ní na ich h ích a je to za átek nového ivota. Ale nikdo vám ne ekne a nijak si
edem nevyzkou íte, jaký p i p ijetí tohoto Bo ího daru m ete za ít pocit.
j k est byl stanoven na Bo í hod velikono ní 23.03.2008. Má radost se ka dým blí ícím se
dnem stup ovala a poslední dny p ed k tem jsem pro ívala velmi intenzivn . V noci z 22.b ezna na
23.b ezna jsem dokonce sotva usnula. Stále jsem v sob poci ovala jakousi trému, kterou pro ívá
student, ne p ijde den maturitních zkou ek. V duchu jsem se obracela ve svých modlitbách k Bohu
a d kovala za to, e moje srdce nebylo uzav ené natolik, aby do n j nepronikl jeho hlas a já mohla
poznat jeho lásku. Ráno jsem vstávala sice unavená a zna
nervózní, ale velmi jsem se t ila. Se
vstupem do chrámu sv. Petra a Pavla jsem se za ala uklid ovat. Se svým kmotrem Ond ejem jsme
zaujali místo v p ední lavici, poklekli a pomodlili se spolu. Pocit, e B h je v tu chvíli s námi a pocit, e
spole
se mnou se této radostné události zú astní má rodina a p átelé m zcela uklidnil.
Spolu s k tem jsem p ijala i svátost bi mování - pe
daru Ducha svatého a svátost Eucharistie. P ijetí v ech t chto svátostí v pr
hu jednoho dne není tak obvyklé, o to siln í zá itek to pro
byl.
Mám-li popsat pocity, které se ve m v pr
hu p ijímání svátosti prolínaly, popsala bych to tak,
e se ve mn rozléval neuv itelný pocit pokoje. Prostoupil m celou a p i kladení rukou na mou hlavu
jsem cítila zvlá tní teplo, jakousi energii, která do m z rukou kn ze proudí. Najednou jsem se cítila
tak zvlá tn . Jakoby mé nitro nic netí ilo. Bylo mi neuv iteln dob e. Celý tento pocit se umocnil s
ijetím svátosti eucharistie.
Kdy se dnes zamyslím nad tím, pro jsem byla nervózní a pro jsem poci ovala stejný pocit i
2. a 3. velikono ní ned li p ed svatým p ijímáním, vede m my lenka k tomu, e ta nervozita je
ejm p irozená báze lov ka p ed Bohem, proto e si uv domuje k jak blízkému setkání dochází a
e nebereme do úst jen chléb v podob oplatky, ale skute né t lo Kristovo a intenzivn vnímáme jeho
ítomnost.
est je pro m novým za átkem, ivot se zdá být radostn í a já se cítím mnohem vyrovnan í a pokojn í. Ale nikdy se mi nepoda í popsat, co k est pro lov ka znamená, lépe, ne jak
inil sv. eho Naziánský. Jeho slova mám oti na v blahop ání ke k tu, které jsem dostala od
svého kmotra:
est je nejkrásn ím
a nejvelkolep ím z Bo ích dar ……
Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním,
Osvícením, atem neporu itelnosti,
Koupelí obnovy, pe etí a v ím, co je nejcenn í.
Dar, proto e je dán t m, kte í nic nep iná ejí;
milost, proto e je ud lována i viník m;
est, proto e h ích je poh ben do vody;
pomazání, proto e je svatý a královský;
osvícení, proto e je oslnivým sv tlem;
at, proto e zakrývá na i hanbu;
koupel, proto e nás umývá;
pe ,proto e nás chrání
a je znamením Bo í svrchovanosti.
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8.kv tna - od 15.hod Adorace
Nejsv
í svátosti. V 17.hod m e svatá
za nová kn ská a eholní povolání. Pak
setkání na fa e s panem Karlem Lojkou
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FARNÍ ZPRAVODAJ - 3/2008
Krátké zamy lení nad Encyklikou Benedikta XVI.
“Spe salvi facti sumus“ – v nad ji
jsme spaseni, íká svatý Pavel íman m
a také nám ( ím 8,24). „Vykoupení“, spása
podle k es anské víry není pouhý faktický
údaj. Vykoupení nám bylo nabídnuto tím,
e se nám dostalo nad je, spolehlivé
nad je. Její síla nám umo uje elit p ítomnosti. P ítomnost, a namáhavá, m e být
ita a p ijata, pokud vede k cíli a pokud si
tímto cílem m eme být jisti, pokud je
tento cíl tak velký, e opodstat uje námahu cesty. Nabízí se nám nyní p ímá otázka:
jakého je tato nad je v bec druhu, aby
mohla ospravedlnit tvrzení, podle n ho jí
samotnou, její pouhou existencí, jsme spaseni? O jaký druh jistoty se jedná?
(Z úvodu encykliki)
Sna me se zamyslet nad novou Encyklikou Pape e Benedikta XVI. o
es anské nad ji - "SPE SALVI" - V nad ji jsme spaseni, ur enou v em
biskup m, kn ím, jáhn m, zasv ceným osobám a v em v ícím laik m.
Tato encyklika vychází z listu apo tola Pavla íman m a odvolává se na list
id m, který vychází a ukazuje, e víra vede lov ka k novému pojetí
ivota. Benedikt XVI. se dotkl jednoho z nejnaléhav ích a nejdramati
ích
problém dne ní doby. Neomezuje se jen na povrchní popis beznad je,
která je na sv
a n kdy i v mediích roz ená, ale pokorn a odvá
reaguje na mnoho základních otázek. Tato nová encyklika se zabývá
rozsáhlou meditací o nad ji, základní dimenzi k es anské existence a obsahuje ve své kráse a síle osvobození, a také pozvání k hlubokému p emítání,
o duchovní situaci na í doby a odvolává se na mnoha sv dectví velkých
osobností moderní epochy. Musím zd raznit, e encyklika se nezabývá jen
nad jí, ale také vírou. Encyklika nám ukazuje pape e jako hlubokého
teologa a zárove jako pastý e, který vnímá pot eby svého stáda a to ve
velmi detailních úvahách týkajících se vztah k es anské nad je a víry. Nejen
i srovnání vývoje moderní mentality s k es anskou nad jí nalézáme velká
a p sobivá sv dectví nad je u z dob sv. Augustina ijícího v dramatickém
období, a do dob nedávných, jako sv. Josefiny Bakhity, Afri anky z 18.
století, svato enou Janem Pavlem II., která se ve svých devíti letech stala
otrokyní, byla týraná krutými majiteli, ale osvobozená a znovuzrozená do
nad je díky setkání s Bohem k es an , spasitelem plným lásky.
V krátkém úvodu encykliky je zd razn na d le itost nad je, co se
kolikrát opakuje. Abychom se mohli postavit elem realit se v emi jejími
problémy a t kostmi, máme naprosto nezbytn zapot ebí nad je a to
opravdu platné a pevné.
Myslím si, e pape ovým východiskem je, e v moderním sv
u
není nad je. Je tu v ak výhled, co je pojem odli ný: ivotní vyhlídky, vyhlídka
na uzdravení, vyhlídka bohatství. Na místo nad je jsme polo ili ur itý druh
prognózy, ale z prognóz nelze ít, ne ije se ze samotného ivota, ije se z
eho, co ivot p esahuje. Tento ivot, k es ané dob e znají, proto e podle
nich jde o teologální ctnost - nazývá se nad je - a to je to, co moderní sv t
pot ebuje. Pape laskav a bratrsky promlouvá k srdci moderních lidí práv
na tomto sv , je je pro n nejchatrn í, na sv , kde by rádi víc v ili,
doufali, milovali, ale místo toho to dovedou mén . V encyklice Spe salvi se
es anská nad je stává mo ností vykoupení lov ka ve srovnání
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KOLA NOVÉ EVANGELIZACE SV. FILIPA
Redemptoris Missio je programem evangelizace pok ných a t ch,
kte í Krista neznají. Základním nástrojem koly, který, pou íváme v evangelizaci a formaci jsou evangeliza ní kurzy. Evangeliza ní kurz Filip je
zam ený na vytvo ení osobní zku enosti s Bohem - láskou.

Evangeliza ní kurz Filip je zam ený na vytvo ení
osobní zku enosti s Bohem - láskou. Církev ve svých
po átcích k tila pouze konvertity. Dnes má v ak opa nou
úlohu: evangelizovat pok né. Evangelizace má sv j vlastní
postup, který není mo né obrátit, proto e by se tím ztratila
vnit ní síla Bo ího Slova. Je t eba nejprve p edstavit Je e,
který tvo í st ed a základ radostné zv sti, a a potom vykládat
pravdy, zákony a Je ovy po adavky.
Je nelogické na za átku po adovat dodr ování
es anské morálky u lidí, nemající Krista jako svého Spasitele a Pána. Je absurdní za ínat výklad k es anské nauky
následky h íchu a ne nevyhnutelným základem: osobou
Je e Krista.
První ást evangelizace nese název kerygma. Je p edstavením Je e s jeho t emi velkými p ívlastky: jako Spasitele, Pána a Mesiá e. Nazývá se také ohla ováním, proto e ohla uje, smrt, zmrtvýchvstání
a oslavení Je e. Kerygma je základem stavby. Katecheze proto nenahrazuje kerygma,
které je p edev ím ivot, ani jej nep edchází. Skute ná evangelizace za íná kerygmatem,
které je novým ivotem, zku eností víry, dobrou zv stí a mocí Ducha.
Celé ohla ování (hlásání) je zalo ené na radostné zv sti evangelia: "Je
nás
zachránil." Pouze Duch Svatý p sobí, e pat íme Kristu. Je principem nového ivota, který
inesl Kristus tomuto sv tu. Duch sv
í o Kristu v
na em srdci a obohacuje spole enství v ících pestrostí
svých dar a charismat, aby hlásala evangelium s mocí.
Mnohé komunity, které se nazývají k es anské, se
více podobají h bitov m, ne projev m ivota v hojnosti, který Kristus p inesl sv tu. Proto, v t chto asech
ivota církve, je nejnaléhav í p edstavit kerygma t m:
* kte í byli pok ni, ale osobn se nesetkali s
Pánem, ani ne ijí svoje synovství ve vztahu k Bohu Otci,
* kte í p ijali svátost bi mování, ale nikdy nepocítili
sobení Ducha,
* kte í sice nav vují ned lní m e svaté, ale jejich ivot není eucharistií (ob tí Bohu),
která by posv covala sv t pro Boha,
* na konec v em, kte í p ijímají svátosti, ale doposud reáln a konkrétn neza ili spásu
v Je i.

Èím je program Redemptoris Missio?
Ilustra ním obrazem poslání Redemptoris Missio je " erpací stanice",
kam p ijí dí auto, aby natankovalo a hned odjelo. Znamená to, e kola
slou í ka dé skute nosti v Církvi, vá íc si její identity a spirituality.
V Církvi nej ast ji víme "co" (co máme d lat), ale nevíme "jak",
a proto je tak t ké p enést evangelium do ivota. Proto se kola sna í
odpovídat na otázky "jak", nap .:
Jak sv
it o setkání s Je em?
Jak o ivit modlitbu?
Jak si zamilovat Písmo svaté? Jak s ním zacházet?
Jak ít ve spole enství?
Jak být pastý em spole enství?
Jak být Je ovým u edníkem?
Jak opravdu evangelizovat?

Evangelizaèní kurzy, modlitba, studium, praxe.
Základním nástrojem koly, který, pou íváme v evangelizaci a formaci
jsou evangeliza ní kurzy.
Pomoci nich tou íme:
- evangelizov at, pomoci ka dému z ú astník se setkat se
Zmrtvýchvstalým Kristem, stát se Je ovým sv dkem a aktivním lenem
církve.
- formovat nové evangelizátory
- formovat formátory evangelizátor
- iniciovat a formovat spole enství, která se stanou za átkem
a centrem evangelizace.

Evangeliza ní kurz Filip neposkytuje receptá návod , jejich ú innost nebyla nikdy
vyzkou ena. Naopak. Vychází ze zku eností a tradice katolické církve, ale i ze zku enosti,
kterou ije univerzální církev. To, co p edkládáme, není teorie, ale sv dectví. Je to sv dectví
charismatické obnovy v na ich asech.

Rùst:
* Nesta í evangelizovat. Je pot eba formace evangelizátor a pak formace formátor
* Témata a kurzy, které by evangelizáto i mohli d lat ve svých prost edích
* Na ím cílem není v první ad vedení kurz , ale formace místních skupin, aby se oni
mohli rozvíjet a d lat dal í kurzy.
Jít na kurz Filipa nebo nejít? V dy mám tak málo asu. Ano, asto se vymlouváme,
e nemáme as. Kdy ale v nuji as Bohu, není to as ztracený. B h nám to v dy mnohokrát
vrátí. A tak jsem el. Celý kurz napomáhá k upevn ní a r stu víry. Sly eli jsme krásná sv dectví
ze ivota. Já osobn jsem pro il krásnou chvilku ve svátosti smí ení, kam jsem p istoupil
jako marnotratný syn. Prosil jsem Pána o odpu ní. On jako by mne objal a dotkl se mého
srdce. Musel jsem plakat a cítil jsem velkou radost a zárove lítost nad svými h íchy. V em
ele doporu uji, aby p
li také.
Josef
Co je pro mne kurz Filip?
Uvedení na cestu vd nosti a pokory p ed Bohem dárcem dobra. Uv dom ní si
nesmírnosti Bo ího milosrdenství. On zve ka dého k sob . Výraz touhy. P ij , Pane Je i,
ebývej v mém srdci. Jen s Tebou bude m j ivot láska, pokoj. Volání Duchu Svatý, u m
modlit se a ít v Tob . Jistota, ka dý den v ka dou chvíli mohu volat Aba-Ot e a B h-láska
sly í.
Alena
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KURZ FILIP
16.-18. kv tna 2008
na ímskokatolické fa e
v M lníku
Kurz za ne v pátek 16. kv tna 2008 v 18.00 hod.
Bude mu pat it celá sobota a do ve erních hodin
(samoz ejm s p estávkami). V ned li se rozlou íme
kolem poledne. Je pot eba se zú astnit celého setkání
a p inést si s sebou Písmo svaté (pokud ho máte).
Prosím, nahlaste svoji ú ast P. Richardovi nebo P. Janovi.

RUCE
e stá í p iná í bolesti je v eobecn - známo. Zji ujeme,
e máme orgány a hlavn klouby, jejich existenci jsme si d íve
ani neuv domovali. K e v nohách chytají kde koho, ale mn
4. února ztuhnul prost ední prst pravé ruky a nezvykle se sto il,
trvalo to krátce, ale druhý den se to ozvalo znovu i v ukazováku,
ruka se zkroutila do nezvyklé polohy a trvalo to déle - bez bolesti. T etí den to postihlo i levou ruku. Masá , ani cvi ení prst
nepomáhalo a opakovalo se to denn i n kolikrát.
To u m trochu vylekalo; marn jsem pátrala v pam ti,
zda jsem ruce n jakou nezvyklou prací nenamohla. " asto
jezdím na kole a p i pomy lení zda bych byla schopna udr et
idítka v okam iku, kdy by mne p edjí
l TIR p ípadn i s vlekem mi el mráz po zádech. Proto jsem si poznamenala den
za átku k í odhodlána jít k léka i.
Ve st edu 13. února jsem jela nakupovat do Kauflandu a
napadlo m , e bych mohla zajít na m i sv. do Domova
chodc . Slou il ji páter Richard a p edem oznámil, e bude
ud lovat pomazání nemocným, které dával na h bet ruky, práv
na prost ední prsty. I já nabídla ruce - popravd
eno s trochou ned
ry ve výsledek.
Minul druhý, t etí den - k e se neozvaly. Po deseti dnech
jsem úsp ch s pod kováním oznámila p. Richardovi s v domím,
e jeho ruce jsou vskutku posv cené.
Ale kdyby se mne dnes po 6 týdnech nezeptal co mé ruce,
ani bych nevzpomn la, e mne n jaké k
e su ovaly. Jak
lehce zapomínáme! Ale - byla to náhoda nebo vy í moc?
Libu e
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(J 3:16) Nebo B h tak miloval sv t, e dal svého
jediného Syna, aby ádný, kdo v n ho v í,
nezahynul, ale m l ivot v ný.
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Evangelizaèní kurz Filip
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s nepoda enými revolucemi, jak té francouzské, tak té marxistické.
Jak se nám asi jeví tento pape v výklad d jin? Je geniální! Za zásadní
.c
c u-tr a c k
pasá pova uji tu, kde se íká: "Jak jste si mohli myslet, e sociální struktura vy í problém dobra, kdy existuje a v dycky bude existovat svoboda
lov ka, tedy podstatná svoboda lov ka volit mezi dobrem a zlem?"
Kritika materialismu Karla Marxe, kterého v ak Pape i oce uje, proto e, chápe jeho, jak íká: schopnost analytického úsudku, spo ívá v tom,
e uv il v to, e ekonomické struktury vy í problém dobra, obecného
blaha. A to je omyl materialismu. Je to tedy kritika nejv í a nejhor í ideologie na í doby, která je naprosto na míst pro kohokoli, kdo je schopen se
dívat bez p edsudk .
Výzva Pape e k sebekritice, k ní vybízí moderní dobu, bude r zn
ijata a to z jedné strany shovívav a s ostnem nelibosti, av ak z druhé
strany bude p ijata jak o tajemný klad silného my lení, které se nás týká, a
které mluví o námaze ivota. Je to výzva a tedy znamení siln prostoupené
racionální a filozofickou povahou, která je v k es anství také p ítomna; je to
odkaz na správný a dobrý ivot, je má smysl.
Dovolil bych si zakon it zamy lení nad encyklikou Benedikta XVI.
slovy sv. Augustina: " lov k bez víry je poutník bez cíle, tazatel bez
odpov di, zápasník bez vít zství, umírající bez nového ivota."
Proto modleme se a prosme:
Svatá Marie jako Matka nad je nau nás v it, doufat a milovat, uka
nám cestu k Bo ímu království, oza uj nás a ve na e putování, Ty, která jsi
hv zdou nad je.
Josef Diesel
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Mo ná, e jsem p íli mladá na to, abych dokázala
plakat nad chvílemi, které jsem pro ila bez Boha a bylo
jich opravdu hodn a mo ná, e jsem zase moc stará
a .c
w
.d
k
u-tr a c
zabydlená ve svých starostech a povinnostech, abycho cse
dokázala zm nit. Mo ná...
Mo ná si n kdo z vás íká taky n co podobného jako
já. Cht la bych u za ít kone
brát vá
to, co pro m
Je
vykonal. Sta í Ho milovat? Pro potom mi nejde
milovat toho, který mi ublí il?
Na kurzu Filip jsem pocítila, e m B h miluje. To
není n jaká fráze. Myslím si, e ka dý lov k, úpln ka dý,
pot ebuje sly et a hlavn od Boha, e ho má rád a e ho
cht l takového, jaký je, po ehnal mu a ehná mu ka dý
den.
Mám te v srdci takovou nádhernou pohodu a snad
i trochu více state nosti a moc bych vám p ála za ít n co
podobného. To ale zále í jen na vás, jestli otev ete! A nemyslete si, e B h je n jaký tro ka a nemá smysl pro
humor, to jenom my jsme usou ení a neumíme tleskat
rukama radostí nad v ím krásným, co nám On ka dý den
dává. Ne mo ná, ale ur it tlu e a eká, ale vzít za kliku
musí ty sám!
Zdena
w

w

w

H
F-XC A N GE

O
W
!

PD

O
W
!

PD

