Aegidius
časopis farnosti svatého Jiljí

pro Jirkov a okolí, únor 2008 (č.48)

11. února si připomínáme 150 let od zjevení v Lurdech

2

Svátky v únoru:
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
3.2. Svatý Blažej, biskup
8.2. ctihodná Mlada Přemyslovna - abatyše
11.2. Panna Maria Lurdská (150. výročí zjevení)
14.2. Svatý Valentin/ výročí smrti sv.Cyrila v Římě
22.2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Pozvánky na únor:

Svatý Petr s křížem opačným.
Děkanský kostel v Jirkově. →

* Společenství bez hranic se koná každý pátek po večerní mši svaté (17.45 - 19.00 hod.) v učebně na faře. Na
programu je buď beseda na určité téma, nebo promítání. Všichni jsou srdečně zváni! V postní době setkání zůstávají, křížové cesty v kostele budou přede mší!
* V sobotu 2.února bude mše v kostele. Slavíme svátek Uvedení Páně do
chrámu, lidově Hromnice. Budou žehnány svíčky.
* V neděli 3.února bude po mši udělováno svatoblažejské požehnání zvláště proti nemocem krčním, jak je pradávným zvykem. (I ve Strupčicích)
* Jarní prázdniny na faře v Jítravě (Lužické hory) pro děti a mládež z
Jirkova a Chomutova: 4.2.-7.2.2008 Cena: 400 Kč. S sebou je třeba vzít teplé
oblečení, spacák, hygienické potřeby, atd. Odchod 4.2. v 8:00 hod. s
P.Mirkem od fary na nádraží. Vlak odjíždí v 8:36 hod. z Jirkova zastávky.
Návrat 7.2. v 16:43 vlakem.
* Postní doba letos začíná brzy, již ve středu 6.2. V tento den bude při mši v
9:00 hod. udělována svátostina Popelec. Stejně tak, ještě v neděli 10.2. v Jirkově i Strupčicích - při pravidelných bohoslužbách.
* Výuka náboženství pro děti a mládež je každou středu v 15.00 na faře.
* Věci do charity je možno přinést po předchozí domluvě. Tel.: 474659460
* Mše svaté na Květnově budou na 1. a 3. sobotu v měsíci (dle počasí).
** Farní pouť do Německa se koná ve dnech 4.7.-8.7.2008. Hezké zážitky
zaručeny! Máme 18 volných míst. Cena zatím neurčena.
** Chomutovská farnost plánuje pouť do Medžugorje v termínu 26.4.3.5.2008. Cena: 2.200,- Kč. Telefon CV fara: 474651396

Stalo se v lednu:
Byli pokřtěni: Jindřich Petr Hönig, Klaudie Marie Tancošová, Patrik Josef
Tancoš, Josef Dominik Tancoš, Patricie Magdaléna Tancošová
Zemřeli a do rukou Božích svěřeni Markéta Nová, Zoltán Ladič, Elsa Hálová
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Vikariátní konference
kněží se
konala 10.
ledna v
Chomutově. Hlavním celebrantem
byl otec
biskup
Josef.
Anděl Gabriela v jirkovském kostele při vánoční scénce.

Ženský komorní sbor Jirkov o „Půlnoční“ v Jirkově

4

Ohlédnutí za vánoční dobou
Děkuji za přání ke svátkům a do Nového roku.
Hlavně aby bylo to zdraví. Rovněž děkuji za nejrůznější dary. Bůh vám všem odplať stokrát víc.

Ministranti David a Vojta

Oslav Silvestra se na faře zúčastnilo asi
15 osob.

Lektor Michal

Na tříkrálové sbírce vybralo 5.664,- Kč.
Jirkovská společenství na
faře.
Na
fotce
je Blažej, který pohovořil o své účasti
na misii na Haiti. Pro spolčo
jsme teď koupili projektor.
(přijďte spatřit rozdíl!) P.Mirek
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13. ledna
jako každý
rok se konala
ve
4:00 hod.
noční pouť
v sudetském Filipově - z
Účastníci
české strazájezdu
ny Jiříkov,
z německé
Filipsdorf. Na obrázku je domek, ve kterém žila nemocná Magdalena Kade.
Poté, co se jí zjevila jedné lednové noci
Panna Maria a oznámila jí, že se začne
uzdravovat, byl domek přestavěn na
kapli. K ní byl později přistavěn o hodně
větší kostel ke cti Panny Marie. Jedinou
památkou na místo zjevení je úzká obyPouť do Filipova

čejná postel, na níž nemocná Magdalena
ležela. Dřevěná postel či spíš postýlka se
nachází po levé straně presbytáře. Také letos jsme šli mnozí už z Rumburka
pěšky, což je
asi 6 km. Někteří, zmateni
schengenským
prostorem, prošli nečekaně do
Německa (dřív
tam byly zábrany) a objevili
se před basilikou z úplně
„Mé dítě, nyní se to hojí.“
jiné strany..
P.Mirek
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Vážení rodiče, jistě se ze všech sil snažíte, abyste co nejlépe zajistili budoucnost svých dětí. Někteří rodiče dávají důraz především na dobré vzdělání, jiní jim hledí nashromáždit co nejvíce majetku, jiní je vedou ke sportu,
aby jim zajistili dobré zdraví.
Vy jste k těm potřebným hlediskům přidali i to nejpotřebnější: chcete dát
svému dítěti co nejlepší mravní výchovu. Proto jste je přihlásili k přípravě na
první svaté přijímání. Chcete, aby v Pánu Ježíši poznali životního Přítele a
Učitele.
Dvě starosti má katecheta s prvokomunikanty. Nejprve, aby se na křestní
katechezi před prvním svatým přijímáním podílely všechny pokřtěné děti. A
druhá starost - aby první svaté přijímání nezůstalo pouze ojedinělou dětskou
náboženskou slavností, za níž už žádný svátostný život nenásleduje.
Vy na toto nebezpečí myslíte a chcete své děti připravit do života dobře a
všestranně.
Děláte to především svým příkladem. Slavný zpěvák Abbé Duval vypravoval reportérům o svém dětství: "Bylo nás devět dětí a rodiče - zemědělci neměli moc času se s námi zabývat. Ale každý večer jsme se společně modlili. Vždy někdo z nás směl říkat modlitby, které jsme znali. Sestra jednou při
modlitbě zrychlovala a polykala slabiky, ale tatínek řekl: "Začni znovu - s
Pánem Bohem se nesmí mluvit chvatně" - a já si to do dneška pamatuji. Rodiče se pak před spaním modlili ještě sami. A když jsem viděl, jak tatínek,
unavený celodenní dřinou na poli nebo v lese, pokleká pokorně před Bohem,
myslil jsem si: "Bůh musí být velice mocný, když náš tatínek, takový silák,
před ním pokleká. A musí být s tatínkem dobrý přítel, když s ním tatínek
mluví v pracovních šatech." Když jsme se modlili s maminkou, nikdy nepřerušila modlitbu napomínáním, když jsme nějak rušili. Ba ani tenkrát, když
kočka převrhla hrnec u plotny. A já jsem myslel: "Pán Bůh musí být moc
důležitý, když při hovoru s ním maminka nedbá na nic, ani na kočku." A tak
mi chování mého otce a maminky povědělo o Bohu víc, než později katechismus ve škole."
O bližší přípravě dětí budeme postupně mluvit při nedělních setkáních, po
mši v kostele. Doufám, že se nám příprava tak dobře podaří, aby Eucharistie
byla pro naše děti zážitkem nekonečné lásky Boží. Aby tento zážitek Boží
lásky probudil v dětech lásku k vám a k bližním. Aby tak vyrůstaly v laskavé
lidi.
A proč dopis adresovaný rodičům otiskujeme v našem farním časopisu?
Odpověď je prostá: právě proto, že je určený hlavně naší farní rodině. A tak
prosíme bratry a sestry z naší farní rodiny, aby našim dětem pomáhali vyprošovat vytrvalost a dobrou přípravu na 1. svaté přijímání a svátost smíření
u našeho Pána, ke kterému bychom děti s pomocí Boží a Ducha svatého rádi
doprovázeli.
P.Mirek a katechetky.
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150 let od zjevení Panny Marie v Lurdech
Na počátku byla prostá venkovanka, čtrnáctiletá dívenka Bernardeta Soubirousová. 11. února 1858 sbírala u
Lurd se svou sestrou dříví a před jeskyní se jí zjevila
Panna Maria. Na její pokyn pak přicházela Bernardeta do
těchto míst znovu, doprovázena čím dál větším houfem
zvědavců. Pannu Marii viděla však jen ona. Jednoho dne
ji vyzvala, aby vyhloubila v zemi jamku a napila se vody, která z ní začne vyvěrat. Biskupové na celou záležitost pohlíželi s velkou nedůvěrou a ustavili zvláštní komisi pro prošetření lurdského zázraku. Téměř čtyři roky trvalo schvalovací
řízení. Tehdy se už objevily zprávy, že voda z lurdského pramene má zázračné léčivé účinky a lékaři z Toulouse to potvrdili.
Do Lurd se začaly hrnout davy lidí z celé Francie a zanedlouho se jejich
sláva rozšířila po celé Evropě. Voda se odvádí potrubím do lázní, kde se ročně vykoupe přes 400 000 nemocných. Za 150 let bylo 6 a půl tisíce evidovaných uzdravení! Posledním zázračně uzdraveným byl v roce 1987 Jean Pierre Bély, který měl roztroušenou sklerózu. Ještě předtím se v Lurdech zázračně vyléčila z rakoviny kostí Italka Delizie Cirolli-Cosot. Já jsem se zde
koupal a při mé alergii na pyl jsem po celý rok měl klid. Pak už zase ne.
Kdyby to nebylo tak daleko, jezdil bych sem častěji. Ovšem i bez vody jsou
Lurdy oázou modlitby a dotykem nebes. Člověk to musí zažít na svou vlastní
kůži.
Do Lurd letos přijede papež Benedikt XVI. Lurdy byly též posledním zahraničním zastavením nemocného papeže Jana Pavla II. v roce 2004. Loni
navštívilo Lurdy asi 6 miliónů poutníků a turistů.
Po vzoru lurdské Panny Marie „v jeskyni“ vznikala přírodní poutní místa v
různých státech Evropy, např. v Makarské v Chorvatsku nebo v Čechách
Modlivý důl u Nového Boru. Téměř každý kostel má typickou sošku Panny
Marie Lourdské - s modrým pásem - tak jak ji viděla čtrnáctiletá vizionářka
Bernardeta. Větší poutní místa jako např. Svatá Hora nebo Hora Matky Boží
u Králík mají jednu z kaplí přímo upravenou jako jeskyni zjevení.
Další rozměr přidal k poutnímu místu francouzský biskup Theás. Zde založil r. 1944 Pax Christi - Katolické mírové hnutí. Po 2. světové válce byla
hlavním cílem hnutí podpora německo-francouzského přátelství; později se
pole působnosti rozšířilo na otázky míru a konfliktů, ochranu lidských práv,
nenásilné akce atd.
P.Mirek
Vtip

Katechetka se ptá malého chlapce, jak se jmenoval první muž. Ihned odpoví:
"Adam" .. Učitelka zkouší dále a ptá se na jméno první ženy. Chlapec dlouho
váhá a pak s otázkou v hlase navrhne: "Madam"?
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1. zastavení
KŘÍŽOVÁ CESTA ŽIVOTEM
Ježíš odsouzen na smrt
SVĚTELNÉ SIGNÁLY
Světelné signály jsou v každém z nás. Je to naše svědomí.
Zelená - láska bez hranic.
Oranžová - přibrzdit v myšlenkách, slovech, skutcích, které jsou proti lásce.
Červená - dál nesmíš, jinak ztratíš lásku.
2. zastavení
Pán Ježíš bere kříž
ZÚŽENÁ VOZOVKA
Do nebe úzká cesta a těsná brána. Kristus nám nabízí i prostředek,
jak se tam bezpečně dostat - to je kříž. Všichni víme, kam vede široká cesta.
3. zastavení
Ježíš padá pod křížem poprvé
NEROVNOST VOZOVKY
Známe tyto překážky na cestě: pýcha, závist, lenivost, hněv a ještě
mnoho jiných. A známe i Kristovy příkazy - ale, jen co je z dohledu - zakopáváme a padáme.
4. zastavení
Ježíš potkává svou Matku, Pannu Marii
PRVNÍ POMOC
Po pádu býváme zranění. Kde hledat pomoc, když ne u Matky?
Matka ustavičné pomoci stojí vždy při nás. Stačí jen pohled a rány
se zhojí.
5. zastavení
Šimon pomáhá nést Ježíši kříž
TELEFON
Pokušení, nabídky a pády nás připravují o síly a nutí nás volat o pomoc. Staňme se slyšícími a vidícími vůči bolesti bližních, jako se stal
Šimon.
6. zastavení
Veronika podává Ježíši roušku
NEMOCNICE
Veronika a Kristus. Láska a bolest. Dobrota projevená v utrpení
zmírňuje bolest. Je úlevou v únavě.

9

7. zastavení
Ježíš padá pod křížem podruhé
ZÁKAZ ODBOČENÍ
Ježíš v prachu země. Tento pád způsobila má neposlušnost. Známe dobře jeho příkaz - neodbočovat z cesty jeho přikázání. Kdo
úmyslně odbočí, může zabloudit. Je lehčí zachovat příkaz, než pokáním napravovat vinu.
8. zastavení
Ježíš napomíná plačící ženy.
ROZSVIŤ SVĚTLA
Rozsviť světla. Podívej se okolo sebe, abys viděl i bolest svých
bližních. Ale především, abys viděl, jestli nejsi příčinou jejich bolesti ty sám.
9. zastavení
Ježíš padá pod křížem potřetí
NEBEZPEČÍ SMYKU
Ježíš leží bezvládně pod tíhou, kterou mu připravili lidé. Kolik nebezpečných smyků jsme už zaznamenali ve svém životě my! A jak
těžko se po nich vstává! Ale milosrdná láska Kristova nám pomáhá
slovy: „Jdi a víc nehřeš!“
10. zastavení
Ježíše zbavují šatů
STŮJ!
Zastav se a pozoruj. Člověk svléká Boha! Zastav se a uvažuj!
Hřích odhaluje lidskou ubohost. Zastav se a dej se na pokání. Lítost nám navrátí Boží lásku.
11. zastavení
Ježíše přibíjejí na kříž
KŘIŽOVATKA
Kristus přibitý na kříži. Křižovatka lidských dějin se pro nás stala
požehnáním. Necháme se přibít na kříž na křižovatce našeho života? Možná, že právě tam se rozhodne o naší věčnosti.
12. zastavení
Ježíš umírá na kříži
CELNÍ ÚŘAD
Hranice současnosti a věčnosti. Přibližujeme se k nim každým okamžikem. Máme v pořádku „zavazadla“? Překontrolujeme si je ještě
dnes, protože zítra už může být pozdě!
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13. zastavení
Ježíšovo tělo sňali z kříže a položili je matce na klín
PRÁCE NA CESTĚ
Na konci každé lidské cesty čeká otevřený hrob. Jeden hrob vykopou i pro mne a bude na něm napsáno: „zde očekává své vzkříšení…“ Žijme
tak, aby i pro nás nastalo velikonoční ráno.
14. zastavení
Ježíšovo tělo uloženo do hrobu
PARKOVIŠTĚ
Konečně si můžeme vydechnout. Je po bolesti. V náručí Matky už
není cítit bolest. Sedmibolestná je bezpečné útočiště.
———————ČEŠTÍ PATRONOVÉ Ctihodná Mlada Přemyslovna
O životě ctihodné Mlady víme velmi málo. Byla nejmladší ze čtyř dětí
(odtud snad jméno Mlada) českého knížete
Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Někdy kolem roku 966 asi Mlada vstoupila
do kláštera benediktinek u kostela sv.
Anežky v Římě. Dcera českého knížete
nesla papeži důležité poselství a v diplomatickém jednání dosáhla dvojího úspěchu: zřízení českého biskupství a založení prvního kláštera v Čechách (u sv. Jiří).
Kosmas o Mladě ve své kronice píše:
"Vlastní jeho - Boleslava II. - sestrou byla
Mlada, panna Bohu zaslíbená, v svatém Kostel sv. Jiří na Pražském hradě
s klášterem a abatyše Mlada
Písmu vzdělaná, křesťanskému náboženství
oddaná, pokorou nadaná, v hovoru líbezná,
k chudým a sirotkům štědrá příznivkyně a veškerou poctivostí mravů ozdobená.“ Tradice klade úmrtí abatyše Marie - kněžny Mlady k 8. únoru roku
994. K oficiálnímu svatořečení Mlady nikdy nedošlo, proto se používá titul
ctihodná.
„Mlado z rodu světců, Mlado z rodu hříšníků, Mlado z rodu kajícníků - oroduj
za nás! Pros za svou diecézi, pros za svůj řád. Dívko nad jiné vzdělaná, pokorná
diplomatko, panno Bohu zasvěcená - oroduj za nás!
Vypros hříšným kajícnost, nauč ženy být ženami, pošli všem moudré rádce, dej
nám v Kristu věčné mládí. Matko pražského biskupství, učitelko duchovního života,
rádkyně knížat a biskupů - oroduj za nás! Kéž na tvou přímluvu a podle tvého příkladu sloužíme tam, kde je naše místo, ABY VE VŠEM BYL OSLAVEN BŮH.
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Hnutí Pro život ČR je dobrovolným sdružením občanů se společným zájmem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti
HPŽ ČR je ryze českou organizací bez strukturálních či finančních návazností na jakoukoliv mezinárodní organizaci. Přesto úzce spolupracuje s pro-life organizacemi na mezinárodní
úrovni, a to zvláště s organizacemi pracujícími
na úrovni Evropského Parlamentu a OSN.
Hnutí Pro život ČR není spojeno s žádnou církví, ani finančně ani organizačně.
Přesto je v řadách členů a sympatizantů
výrazná většina římsko-katolického vyznání.
Cílem je ochrana lidské důstojnosti a
rozvoj člověka jako integrální bytosti,
plnění Všeobecné deklarace lidských
práv v právním řádu České republiky,
přijímání manželství jako celoživotního Dítě 8 týdnů od početí svazku muže a ženy, založeného na vzájemné lásce a úctě, podpora harmonické rodiChceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce. V.I. Lenin
ny jako základní buňky společnosti, pomoc dětem a
mládeži při orientaci v etických otázkách běžného života, činnost ve smyslu zodpovědnosti za zdravý vývoj
života a prosazování solidarity mezi lidmi, propagace
přirozeného způsobu předávání života a čistoty v manželství i mimo ně. Hnutí Pro život ČR svou činností
zprostředkovává alternativní řešení ženám uvažujícím
o potratu, pomáhá těm, kteří v důsledku potratu trpí
psychickými nebo jinými potížemi, přispívá k prevenci
Dítě 4 měs. od početí
AIDS a jiných negativních jevů ve společnosti.
Hnutí je možno podpořit na účtu: Bankovní spojení:
159205438/0300 Hnutí Pro život ČR, Janská 2269/26, 586 01 Jihlava
Memento: Podle ČSÚ bylo od roku 1960 v ČR uměle potraceno 3 219 104 nenarozených dětí.
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Jak jsem sbíral Turistické známky
Hora Říp, tož to je sila. Je to národní hora velikého významu. Divím se, že v sadě turistických
placek má číslo až 310. Jedničku vyfoukli toťkaj
naši moravští „nazzi“ s Pradědem - nejvyšší horou
Moravy. Těžko říct, kerá tá hora je vlastně nejdůležitější. V Čechách jsou aj další významné - Sněžka,
hora Blaník nebo Vyšehrad.
Tož ale z hory Říp sa podívál praotec Čech na
blahobytnou zem, plnou mléka a strdí. Taky že od
Michaloviec si to mašírovál k Řípu aj praotec Cigán s houfem kradených
slepic. Jó, tady by chtěl pobývat každý.. Byli tu nejspíš aj praotec Germán
(předchozí obyvatelé Bohemie) a praotec Žid
(viz říše kupce Samuela, předchůdkyně Velké
Moravy). A tož komu vlastně patří táto země?
Asi temu, kdo ju má rád, bych řekl já.
Románská rotunda svatého Jiří na vrcholku byla postavená už roku 1126 knížetem
Soběslavem I. na památku vítězství nad římským králem Lotharem. Na hoře sa konaly
vlastenecké tábory lidu v době národního obrození (to aj u Boršic na Tučapském kopci.)
Praotec Pařez
Navíc byl odtáď vzatý první základní kameň
pro stavbu Národního divadla v Praze - roku 1868! (To aj na hradě Buchlově,
ale né první..)
Na horu Říp jsem vylézl víckrát. Památným setkáním byl pro mě slovanský tábor s bohoslovcama z Litoměřic (viz foto) v roku 1995. Tady si mě
povšiml nějaké Lola Heger z Hané
Tábor lidu r. 1995
a že prý mě zná - podlevá teho postoja, to když jsem se snažíl otevřít
krabičku Jupíka, co jsme vyfasovali
na cestu. Já - tož je to možné, a nebo si nás hodně pletú s bráchou. A
tož pravda, znali jsme se - z Kralic
na Hané, z brigád u salesiánů. No,
jo. Lojza tehdá študovál za litoměřickou diecézu, já za olomouckou,
ale potem jsem vedený Duchem
svatým, přešaltovál za severní Čechy taky. Nelituju teho. No a včíl-
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Praotec Valach Praotec Hanák Praotec Moravkaj působíme v sousedních měsský Slovák
tech! Toto památné setkání zaznamenál kdosi na fotce. Tým
třetím Moravanem je David
Dřevojánek z Valmezu, kerý
taky opustíl olomouckou diecézu a šél do komunity Jeruzalém
do Francie a včíl je v Kanadě.
——————————
9. biskup litoměřický - r.nešlechtic, vzdělaný vlastenec
Josef František Hurdálek

Narodil se roku 1747 v rodině chudého pláteníka v
Náchodě. Studoval nejdříve v Kladsku a pak u jezuitů
na Novém Městě Pražském. Oblíbil si zvláště latinu,
matematiku a starořímskou klasiku. Po vysvěcení na
kněze vedl ve Vídni ústav pro vzdělání šlechticů. Když
přišel do královéhradecké diecéze nový biskup, povolal Hurdálka do kurie. Zároveň byl představeným
kněžského semináře. Jako děkan v Novém Městě nad Metují získal ke katolictví množství lidí. Hurdálek jako přesvědčený vlastenec odmítl nabízené
kanonikáty v Českých Budějovicích a v rakouském Seckau, neboť považoval
za svou povinnost pracovat ve prospěch církve a národa v rodných Čechách.
Litoměřickým biskupem byl intronizován 19. března 1816. Hurdálkovo
jmenování přijali čeští vlastenci s nadšením. Jungmann o něm napsal, že je
„mudrc to pravý, všecek výborný“. Hurdálek
vydal knihu „Mravné vypravování a povídačky pro
malé a dospělé“. Za svého knihovníka a sekretáře
povolal mladoboleslavského kněze Vincence Zahradníka. Ten byl činný i jako básník. Sepsal např.
„Zábavné hodinky“. Je vůbec prvním česky píšícím filozofem, vlastně vytvářel českou filozofickou terminologii.
Kvůli intrikám císařského dvorního faráře Frinta
a přehnanému útoku na svého kněze Fessla, rezignoval a doporučil svého nástupce E.Mildeho. Zůstával v Praze na Karlově náměstí č.p. 285. Když
slavil osmdesátiny, napsal do breviáře: „Když naplníš osmdesát roků života, přestaň se učit tomu, co ti bylo milé a uč se umírat.“ Biskup se dožil 87 let a je pohřben v Praze; na stěně hřbitovního kostela
v rodném Náchodě připomíná mramorová deska jeho památku. podle J.Macka
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Tajenka: mučednice, jejíž svátek je 5. února, překlad z řečtiny „dobrá“.
1. úsilí křesťana
9. nedonést dovnitř
2. hudební nástroj
10. cirkusový umělec
3. jeden z dvanácti
11. patřící Alici
4. větší automobil
12. značka praček
5. malý Artur (krátce)
13. Počítačový ochranný program
6. válečníci s praky
14. adresát listu sv. Pavla
7. prací prášek (7.p.)
15. patriarcha
8. naložiti (na talíř) NÁPOVĚDA: trambus, Gorenje, Antivir
Autor: Jana Jermilová

Test: Kalendář svatých osobností v únoru
1. Svatý biskup, který pocházel z Arménie. Patron uzdravení krku. (3.2.)
A) Jan Bosco B) Reginald C) Ansgar D) Blažej
2. Přemyslovna, jeptiška kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě (8.2.)
A) Biagota B) Eliška C) Mlada D) Božena
3. Mučednice (upálení) šlechtického rodu, z egyptské Alexandrie (9.2.)
A) Vanda B) Veronika C) Apolena D) Scholastika
4. Římský kněz 3.století, tajně oddával v době války, patron snoubenců
A) Patricius B) Valentin C) Valencián D) Věnceslav
(14.2.)
Tajenka: Svatá
panna Agáta,
mučednice
Test: 1D 2C 3C
4B Osobnost:
Petr

Znáš biblické postavy? Povoláním byl rybář. Původně se
jmenoval Šimon. Byl jedním ze dvanácti apoštolů. Jeho bratr
se jmenoval Ondřej. Ježíš mu dal nové jméno, které znamená
„skála“, a přislíbil mu, že na této skále zbuduje svou církev a
pekelné mocnosti ji nepřemohou.
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LAICKÉ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA V JIRKOVĚ
Odchod bratří z tohoto světa – vybráno ze Života bratří.
Přehnaná péče o pozemské statky.
Když zemřel bratr, jenž byl velmi žádostivý oprav a staveb, řekl jeden bratr téhož konventu svému druhovi, s nímž
byl venku kvůli kázání: „Dnes zemřel v Boloni ten a ten
bratr, stařec.“ Když se ho druh tázal: „Odkud to víte?“ Řekl: „Viděl jsem ho ve snu, jak lezl po rukou a nohou v křížové chodbě a nesl
prut, jímž měříval zdi. Dva ďábli, jeden po pravici a druhý po levici, ho silně
šlehali.“ Když se vrátili do konventu, dověděli se, že téhož dne řečený bratr
zemřel. Když tedy bratři uslyšeli, co onen viděl, modlili se vroucně za zemřelého. Po jisté době bylo zjeveno jinému, že onen starý bratr byl už osvobozen na přímluvu svatého Mikuláše a blaženého Dominika, jimž za svého
života velmi oddaně sloužil.
Rozdílnost očistcových trestů.
Dva bratři, z nichž jeden byl novicem a druhý dlouholetým kazatelem
konventu v Kolíně, zemřeli téhož dne. Třetího dne poté se zjevil ošetřujícímu
bratru onen novic a řekl, že pro horlivost svého obrácení byl tak rychle očištěn. Až za měsíc se mu zjevil onen kazatel, byl ozdoben krásnými šperky.
Když se ho bratr tázal, proč novic byl dříve a on později osvobozen z očistce
a co znamenají jeho ozdoby, odpověděl: „Pro přátelství se světskými lidmi a
pro potěšení z rozmlouvání jsem byl déle v očistci, ale dosáhl jsem větší slávy. Onen šperk na prsou značí dobrý úmysl k Bohu, drahokamy jsou duše,
které jsem obrátil a koruna představuje nevýslovnou slávu, kterou jsem u
Pána dosáhl.
Sestavila sestra Zdislava
Listy Božské útěchy krví podepsané
Kateřina Lenka Tetivová
Výběr z korespondence mezi autorkou
knihy a P. Ladislavem Kubíčkem, doprovázený vzpomínkami na setkání v letech 19962001 na pozadí kritického životního období,
které K. Tetivová právě prožívala (ztráta
zaměstnání, zdravotní problémy, hledání
duchovního povolání). Kniha je svědectvím
pevného, nekompromisního a přitom krásného duchovního vedení, jež nese své dobré Kateřina Lenka Tetivová při
ovoce. Citované biblické úryvky a černobílé lednové přednášce v Jirkově
fotografie jsou vhodným doplňkem poutavého svědectví. Knihu lze zapůjčit ve farní knihovně.
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Historické zastaveníčko 2.díl
Roku 1623 koupili Jezeří
Lobkovicové. Největší rozkvět zažil zámek za Josefa
Františka Maxmiliána z Lobkovic, s jehož jménem je
spojován bohatý umělecký
život na zámku i intenzivní
stavební činnost. K těm nejvýraznějším přestavbám bylo
přikročeno roku 1802, kdy
bylo jižní křídlo přestavěno
na divadelní sál, vedoucí přes dvě patra a pod ním byla vybudována kaple
Panny Marie Bolestné. Za působení Františka Maxmiliána se Jezeří stalo
jedním z nejvyhledávanějších kulturních hudebních středisek v Čechách.
Sám Fratišek Maxmilián byl zdatný hudebník a zpěvák. Značně se zasloužil
o zvelebování české hudební tradice. Založil Lobkovickou kapelu, která
měla 22 členů, pod vedením skladatele a dirigenta A. Vranického a později
A. Cartellieriho. Pro časté hudební produkce, ať už se jednalo o symfonie či
celé opery, byli zváni umělci až z Vídně nebo Drážďan. František Maxmilián
byl též znám svým vřelým vztahem k dílu i osobě Ludwiga van Beethovena.
Oba hudebníci byli přátelé již za studií, František Maxmilián jej později
umělecky i finančně podporoval. Sám Beethoven Františku Maxmiliánu věnoval několik svých děl, včetně svých nejslavnějších symfonií III. Eroicu, V.
Osudovou a VI. Pastorální. Pokračovatelem hudební tradice byl i Ferdinand
Josef, který založil Lobkovickou hudební školu v Roudnici nad Labem.
Po Mnichovu 1938 byl zámek zabrán hned prvního dne války štábem SS
Liebstandarte Adolf Hitler. Po jejich odchodu se ze zámku stal internační
tábor. Zámek byl v té době natřen zelenou krycí barvou, kolem něj byly vystavěny drátěné ploty nabité elektřinou, strážní budky a byli přivezeni hlídací
psi. Roku 1949 byl zámek zestátněn. Zámek byl nehlídaný a vydaný napospas drancování a rukám nejrůznějších nenechavců. V 80. letech byla založena Společnost za záchranu Jezeří a těžební limity byly změněny pod spodní
okraj zámeckého parku. Od roku 1996 spadá Jezeří pod Národní památkový
ústav v Ústí nad Labem a je otevřen veřejnosti.
Citát na únor:

„Život je příliš krátký a náš svět příliš malý
na to, abychom z něho dělali bojiště.“
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