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 dne Páně 2. května 2004 
 
Z MY�LENEK  
SV. FRANTI�KA SALESKÉHO 
Co není pro věčnost, nemů�e být ne� 
marnost. 
 
Péče o hmotné statky neubli�uje du�i, jestli�e 
si dovedeme najít čas pro modlitbu, 
rozjímání a duchovní soustředění. 
 
Jestli�e vás někdo �ádá o radu, poskytněte 
mu ji nezi�tně a nezávisle na vlastním zájmu, 
ať u� ji přijme či nikoliv. 
 
Sna�te se chovat doma laskavě, ať u� ve 
vztahu k rodičům nebo k jiným členům 
domácnosti; někdy toti� ti, kdo se venku 
chovají jako andělé, jsou doma ďáblové. 
 
Ráj není přívětivěj�í ne� sou�ení tohoto 
světa, jestli�e v nich nalézáme stejně zalíbení 
a vůli Bo�í. 
 
Jestli�e zakou�íme nějakou bolest nebo 
trápení, povzbuďme se my�lenkou, �e svatí 
sná�eli radostně vět�í protivenství. 
 
Kdo se dá ovládnout svým nadáním, rozru�í 
se a znepokojuje se, ba ztrácí odvahu, kdy� 
se mu věci nedaří, ačkoli nemají valný 
význam. 
 
Máme se sna�it o znásobení své práce ne 
tolik v předsevzetích, nýbr� v dokonalosti, 
s ní� ji konáme. 
 

Nemáme se zabývat rozmno�ováním úkonů 
zbo�nosti, nýbr� tím, �e dobře konáme ty, 
které odpovídají na�emu stavu. 
 
�ádná věc nevede s člověkem tak rozhořčený 
boj jako člověk sám se sebou. 
 
Křesťanská dokonalost nespočívá v tom, �e 
nemáme �ádná přátelství, nýbr� v tom, �e 
máme přátelství dobrá a svatá. 
 
Nemáme mudrovat o konání ctností, nýbr� 
máme kráčet upřímně a v duchovní svobodě. 
 
Jestli�e se díváme na bli�ního bez vztahu 
k Bohu, vzniká nebezpečí, �e ho nebudeme 
milovat čistě, vyrovnaně a vytrvale. 
 
Konejme spí�e úkony laskavosti a lásky ve 
vztahu k těm, k nim� cítíme men�í 
náklonnost. 
___________________ 
 
OTEVŘENÝ DOPIS � PETICE 
Téměř denně čteme v tisku o problémech na 
�kolách. Prý 47 % �áků Z� za�ilo �ikanu, 
roste agresivita, stoupá počet sebevra�d 
mladých lidí. Jsem pedagog. Jeden z mých 
bývalých �áků spáchal sebevra�du v loňském 
roce. Nebyl to problémový �ák, jen citlivý.  
   Nyní bych měla říct, �e jsem z této situace 
bezradná a smutná. Smutná ano, ale úplně 
bezradná ne. Myslím si, �e existuje cesta ke 
zmírnění problémů, cesta k pomoci, a tou je 
určitá jasná, dynamická, ale zároveň i 
laskavá výchova mladé generace, která 



předkládá  hodnoty, ukazuje, �e ideály, které 
nosíme v sobě mají smysl, pojmenovává 
dobro a zlo, učí hodnotným vztahům a 
zahrnuje v sobě výstupy do praktického 
�ivota. Takovou cestu vidím v Etické 
výchově.  
      Nechci jen mlčet k tomu, co se děje 
kolem mne a přemý�lela jsem o tom, co 
v�echno mohu udělat právě já. Chtěla bych, 
aby systém �kolství byl koncipován tak, aby 
rodině s výchovou pomáhal, aby ji 
podporoval, popř. i částečně doplnil to, kde  
mů�e být výchovný deficit. V této době se ve 
�kolství mění mnohé. Mnoho se mění i ve 
společnosti. Mo�ná je nyní ten pravý čas� 
       Neznám nikoho, kdo by řekl: Je 
zbytečné zabývat se smyslem �ivota, je 
nesmysl hovořit o hodnotách, o dobru a zlu. 
Cítíme to, rezonujeme na podobná slova, 
křesťané, nekřesťané , prostě lidé dobré vůle, 
bez rozdílu nejen vyznání, ale i věku, 
povolání, �ivotního zaměření.  
   Mnohdy nás napadne, �e bychom chtěli 
něco udělat. Mne napadlo vytvořit tuto petici 
a pár lidí mi řeklo: To je dobrý nápad�  
Máte-li také pocit, �e tyto my�lenky jsou 
něčím, co mů�ete a chcete podpořit, prosím, 
podepi�te ji. Mů�eme mnoho poznat, např. 
zjistit, �e nás, kteří cítíme nedostatek v určité 
oblasti výchovy, a snad i v určité oblasti 
�ivota, je mnoho. 
 
     Petice bude pou�ita pro oslovení rozhlasu, 
televize, Ministerstva �kolství, Výzkumného 
ústavu pedagogického.   duben 2004 
                             Ing. Mgr. Marie Nováková 
P.S.�Mohla bych předstírat, �e touto peticí 
nesleduji �ádné osobní cíle, ale nebyla by to 
pravda. Mám dvě děti a učím cca 500 �áků, 
vedu Mateřské centrum. Chci v�echny své 
děti a mladé lidi vidět �ťastné.  Potom 
budeme �ťastní i my, rodiče, tím jsem si jistá. 
 
Podpisové archy jsou k dispozici v předsíni 
kostela� 
 
_________________________ 
 

HRADI�ŤAN + �ádost o pomoc  
Domov sv. Karla prosí o pomoc 
v neděli 9. 5. od 10.00 do 20.00 hod. 
s přípravou koncertu skupiny 
Hradi�ťan. Zaji�těna je při tom 
svačina, oběd + volný vstup na 
koncert! 
Zájemci nechť se přihlásí u paní 
Folbergerové na tel. 608-715 292 
 
koncert skupiny  
HRADI�ŤAN s Jiřím Pavlicou� 
se koná v neděli 9.5.2004 v 16,30 hodin 
v zahradě areálu Domova sv.Karla 
Boromejského. 
Výtě�ek z benefičního koncertu uspo-
řádaného pro Domov sv. Karla 
Boromejského bude pou�it na nákup 
automobilu pro převoz pacientů a k 
zaji�tění provozu Domova.  
 
Cimbálová muzika HRADI�ŤAN 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou 
patří k nejstar�ím a nejznáměj�ím 
moravským cimbálovým kapelám. Je 
ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle 
�irokým �ánrovým záběrem a 
netradičním repertoárem, jeho� 
inspiračním zdrojem se stal folklór.  
Cena vstupného:  
Rodinné vstupné (dospělí + děti)
 380,- Kč 
Dospělí 180,- Kč   
Díti do 15 let, studenti, důchodci
 100,-Kč 
Dr�itelé TP, ZTP - 100,-Kč 
K stání (v den koncertu)  80,-Kč 
 
Vstupenky je mo�né zakoupit formou 
předprodeje po-čt 13-14.30hodin (ve 
středu 13-18.30) v pokladně Domova a 
v kanceláři Lidové cestovní kanceláře, o 
víkendech ve vrátnici Domova. Cena 
v předprodeji je sní�ena o 50,-Kč 
Kontakt: Mgr.Radmila Folbergerová, tel. 
235 323 293  
 
 
 
 



POZVÁNKA PRO DÍVKY   na léto 2004 
Sestry boromejky Vás srdečně zvou na 
duchovní obnovy 
na téma �Rů�encová tajemství� 
         
11.-13. června   SV. HORA u Příbrami, 
rekolekce 
od 19 let, téma: Je�í�, který ustanovil  
Eucharistii, P. Gereon Biňovec, Opraem  
 
12.-17. července  HUTISKO-SOLANEC 
(Beskydy), týdenní duchovní cvičení 
od 19 let, téma:�kterého jsi Panno 
z Ducha sv.počala a porodila (panenství 
x mateřství); P. Bernard Slaboch, 
Opraem   
 
23.-28. srpna   ZLATÉ HORY  
(Jeseníky), týdenní duchovní cvičení 
od 19 let, téma: Je�í�, který na Hoře 
proměnění zjevil svou slávu; P. Miroslav 
Kadlec  
 
S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má), 
cena: dobrovolná 
 
Kontakt:  S.M. Vincenta Kořínková,  
vincenta@boromejky.cz , 
www.boromejky.cz                                
�porkova 12, 118 00  Praha 1, Malá 
Strana,   tel. 257 532 861, mobil 723 477 
525  
__________________________ 
 
NÁRODNÍ GALERIE  
Data volných vstupů do expozic: 
úterý 18. 5.; čtvrtek 10.6.; pátek 24.9.; neděle 
24.10.; středa 3.11.; úterý 14.12. 
Obvyklá otevírací doba je 10.00 � 18.00 hod. 
V�ední dny mohou dobře vyu�ít katecheté 
s dětmi a mláde�í, víkendy např. rodiny� 
(dle katechetického věstníku � D�) 
 
 
DĚTSKÝ TÁBOR 
Pro 10 � 15-ti leté opět pořádají pra��tí 
augustiniáni ve svém klá�teře ve Svaté 
Dobrotivé od 5.7. � 14. 7. Program je 
duchovní a sportovní a hlavně se mů�ete tě�it 
na celo-táborovou hru. Počet míst je omezen, 
uzávěrka přihlá�ek 30.5., cena 1750 Kč. 

Přihlá�ky: P. Juan Provecho, tel: 257 532 676 
nebo 602-684 538.    (dle katechetického 
věstníku � D�) 
 
 
POUŤ DĚTÍ 
Pra�ské arcidiecéze se koná v sobotu 5. 
června 2004 v katedrále svatých Víta, 
Václava, a Vojtěcha. Program: 10.30 � 11.15 
poutní m�e svatá s Mons. Karlem Herbstem; 
11.15 � 12.00 organizovaná prohlídka 
katedrály pro účastníky poutě a jejich 
doprovod. (dle katechetického věstníku � D�) 
 
 
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR - ZDOBNICE 
Tábor se bude konat ve dvou 15-ti denních 
bězích: I. Běh od soboty 3. července do 
neděle 18. července, II. Běh od úterý 20. 
července do středy 4. srpna 2004. Děti budou 
ubytovány v areálu chaty Jitřenka, nejmlad�í 
v budově, star�í ve stanech s podsadou. Obec 
Zdobnice se nachází v CHKO na úbočí 
hlavního hřebene Orlických hor nedaleko 
Rychnova nad Kně�nou. V táboře je velká 
louka s hři�těm.  
Tábor je určen pro děti po ukončení první a� 
deváté třídy Z�, mlad�í ne� 16 let. Velká 
vět�ina dětí pochází z křesťanských rodin, 
ale vítáni jsou i jejich kamarádi. K náv�těvě 
tábora zveme i tentokrát některého z otců 
biskupů.  
Cena pro jedno dítě činí 2800 Kč 
(stravování, ubytování, úrazové poji�tění). 
Hlavní vedoucí: RNDr. Martin Novák, CSc, 
tel: 222 512 952 
Duchovní rádce: P. Pavel Mistr (Vysoké 
Mýto), tel: 465 420 983 
Bli��í informace u Davida �ofáka nebo 
v předsíni kostela sv. Rodiny 
___________________ 
 
 
 
Pilát se ptá Josefa z Arimatie:  
�Posly�, ty chce� vá�ně do svého rodinného  
hrobu pohřbít Je�í�e z Nazareta?� 
Josef na to: �Klidně, v�dyť je to jen na 
víkend.� 
 
 



 
KALENDÁŘ 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
3. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

19.30 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání � klub DCB 

4. ÚT  17.30 M     
   20 h Biblická h.-klub DCB 
5. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
    9.30  rodinný rů�enec 
6. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e  14.30 setkání star. chlapců 
   16 h  setkání ml. chlapců 

    18.45�19.30 mo�nost sv. smíření 
7. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
8. SO  18       (s nedělní platností)  
9. NE          7. 45 M    5. neděle velikonoční 
                         9 K     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
    19.30 spol. mláde�e II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání � klub DCB 

11. ÚT  17.30 M  
12. ST  16 K 20 h  Z� Socháňova �sport  
   9.30  rodinný rů�enec 
13. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   14.30 setkání star.chlapců 

16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45�19.30 mo�nost sv. smíření  
14. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
15. SO  18 K      (s nedělní platností)    
16. NE          7. 45 M    6. neděle velikonoční 
                         9 K    
 
 


