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Máme papeže!
To mě napadlo, když jsem slyšel, co si někteří lidé myslí o našem papeži Františkovi. Nechce se mi tady vypočítávat všechno, co proti němu říkají, ale jedno téma zmíním. Jsem přesvědčen, že papež František je řádně zvoleným papežem a já osobně jsem tomu rád. 
Problémem církve je, že kráčí dějinami až příliš důstojným krokem a že se dívá pohledem upřeným do věčnosti. Jistá rezervovanost je nutná a je dobře dát věcem čas, aby se ukázalo, co jsou zač a kam vedou. Někdy je ale potřeba reagovat a vykročit. Tu odvahu měl například Jan XXIII., když si zvolil papežské jméno Jan, aby je po 500 letech očistil, nebo když svolal II. Vatikánský koncil. Takovou odvahu má i náš papež František, který pojmenovává letité problémy církve a zabývá se tématy dlouho neřešenými (finance, odpovědnost církve za zločiny některých duchovních). Mluví o pastoraci rozvedených, o solidaritě s potřebnými, o otevřenosti vůči všem (i migrantům), o důrazu na společné „my“, a dokonce i o takových (pro křesťany okrajových) tématech, jako je ochrana životního prostředí. František se nebojí ani o sebe (když chodí po Vatikánu a Římě sám a pěšky) ani o církev, když svolává synody k řešení třeba synodality v církvi. Je to silné téma a dokonce kontroverzní. Jde vlastně o cestu k jisté decentralizaci vedení církve, o spoluodpovědnost věřících za život církve ve vzájemném naslouchání a zdůraznění společného znaku křesťanů, že jsme všichni Kristovi učedníci a Boží děti a že musí být slyšen hlas každého, nejen těch, kdo jsou součástí hierarchie církve. 
Začal proces, který bude trvat dva roky a všichni jsou zváni, aby se vyjádřili k tomu, jak se jim v církvi žije a jakou mají možnost její život ovlivňovat. Možná si někdo vzpomene na rozčarování ze závěrů Plenárního sněmu církve v ČR, který probíhal v letech 1997–2005. Tolik času a úsilí a nakonec vlastně žádný výsledek. Teď je zase málo času, ale snad právě proto se výsledek dostaví. Věřím, že pak v církvi najde své místo ještě více bratří a sester, kteří jsou dosud na okraji nebo venku.
Radek 
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Papež František: Dejme si pozor na uzavření se v církvi 
Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně v neděli 26. září 2021. 
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium dnešní liturgie vypráví o krátkém dialogu mezi Ježíšem a apoštolem Janem, který mluví jménem celé skupiny učedníků. Viděli člověka, který ve jménu Páně vyháněl démony, ale bránili mu v tom, protože nepatřil k jejich skupině. Ježíš je na tomto místě vyzývá, aby nebránili těm, kdo konají dobro, protože přispívají k uskutečnění Božího plánu (srov. Mk 9,38–41). Pak je napomíná: místo abychom lidi dělili na dobré a špatné, jsme všichni povoláni bdít nad svým srdcem, abychom nepodlehli zlu a nedali pohoršení druhým (srov. verše 42–45, 47–48).
Stručně řečeno, Ježíšova slova odhalují pokušení a nabízejí povzbuzení. Pokušení a napomenutí. Pokušením je uzavřít se. Učedníci by rádi zabránili dobrému dílu jen proto, že člověk, který ho vykonal, nepatřil k jejich skupině. Myslí si, že mají „výhradní práva na Ježíše“ a že jsou jediní oprávnění pracovat pro Boží království. Tímto způsobem se však nakonec cítí privilegovaní a považují ostatní za vetřelce, dokonce se k nim chovají nepřátelsky. A to, jak víme, je kořenem mnoha špatností v dějinách: absolutismu, který často vedl k diktaturám a násilí vůči těm, kdo se liší.
Musíme si však také dávat pozor na uzavírání se v církvi. Protože ďábel, který rozděluje (to je to, co slovo ďábel znamená, že rozděluje), vždy podsouvá podezření, aby lidi rozdělil a odloučil. Zkouší to lstivě, a pak se může stát to, co s těmi učedníky, kteří zašli tak daleko, že dokonce vyloučili ty, kteří vyhnali samotného ďábla! Někdy i my, místo abychom byli pokornými a otevřenými společenstvími, můžeme působit dojmem, že jsme „nejlepší ve třídě“, a držet si druhé v odstupu; místo abychom se snažili kráčet s ostatními, vystavujeme na odiv svůj „průkaz věřícího“: „Jsem věřící“ – „Jsem katolík“ – „Patřím k tomuto sdružení, k jinému...“. A ostatní chudáci ne. A to je hřích! Je hříchem vystavovat na odiv „průkaz věřících“, abychom mohli soudit a vylučovat. Vyprošujme si milost překonat pokušení soudit a škatulkovat a kéž nás Bůh ochrání před mentalitou „hnízda“ – mentalitou žárlivě se střežit v malé skupině těch, kteří se považují za dobré: kněz se svými věrnými následovníky, pastorační pracovníci uzavření mezi sebou, aby nikdo nevnikl, hnutí, sdružení uzavřené ve svém vlastním specifickém charismatu atd. Uzavřeni. To vše vede k riziku, že se křesťanské komunity stanou místem oddělenosti, a nikoliv společenství. Duch svatý nechce uzavřenost, ale otevřenost a vstřícnost společenství, kde je místo pro každého.
A v evangeliu je pak Ježíšova výzva: Místo abychom soudili všechno a všechny, dávejme pozor sami na sebe! Ve skutečnosti hrozí, že budeme vůči druhým neoblomní a vůči sobě shovívaví. A Ježíš nás nabádá, abychom se nesmířili se zlem, a to údernými obrazy: „Je-li ve vás něco příčinou pohoršení, vyřízněte to!“ (srov. verše 43–48). Pokud vám něco ubližuje, vyřízněte to! Neříká: „Pokud je něco příčinou pohoršení, zastavte se, přemýšlejte o tom, trochu se polepšete...“. Ne: „Řezat! Hned!“ Ježíš je v tomto radikální, náročný, ale pro naše dobro, jako dobrý lékař. Každý řez, každé prořezávání má vést k lepšímu růstu a přinášet ovoce v lásce. Ptejme se tedy sami sebe: Co je ve mně v rozporu s evangeliem? Co konkrétně chce Ježíš, abych ze svého života odstranil?
Modleme se k Neposkvrněné Panně Marii, aby nám pomohla být vstřícnými vůči druhým a bdělí vůči sobě.
Převzato z Vatican News, česká sekce 
Přeložil Petr Vacík
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Zahájení synodálního procesu 
v Teplicích
Minulou neděli zahájili naši biskupové diecézní fázi synodálního procesu Za církev synodální. Všichni jsme zváni, abychom se do něj zapojili. Co to tedy znamená a jak to bude konkrétně probíhat?
Jde o praktickou realizaci myšlenky Druhého vatikánského koncilu o církvi jako o Božím lidu a o všeobecném kněžství pokřtěných. Slovo synoda vychází z řeckého syn-hodos – společná cesta. Synodální církev je tedy taková církev, ve které jdou všichni společnou cestou, nejsou tam žádné vyšší a nižší kasty a problémy se řeší vzájemným dialogem. Přitom se berou vážně i názory okrajových a menšinových skupin. Na základě takového dialogu se pak dělají i všechna důležitá rozhodnutí. 
Jsme přesvědčeni, že u nás v Teplicích, jak ve farnosti, tak ve středisku mládeže, není tento proces žádnou novinkou. Ve spolupráci salesiánů s laiky už jsme ušli kus cesty, a ta se právě v souvislosti s touto synodou ukazuje jako správná. To ale neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Navíc prostorem, o kterém máme přemýšlet, je místní církev, tedy celá diecéze. Naše diskuse i odeslané závěry se tedy mohou týkat jak toho, co prožíváme ve své farnosti, tak i toho, co vidíme v širším okolí nebo jakou máme zkušenost s činností našeho biskupství.
Cílem synodního procesu je nastavit nová pravidla pro komunikaci a rozhodování v církvi. Tak, aby se více braly v úvahu názory a zkušenosti všech křesťanů, tedy především laiků. Tak, aby se důležitá rozhodnutí dělala co nejblíž těm, kterých se dotýkají, a byla pro ně srozumitelná. Proto je nutné vědět, jak vnímáme současnou situaci v církvi, co nám vyhovuje a co bychom naopak rádi změnili. Jako vodítko máme k dispozici deset tematických okruhů. Ty jsme rozeslali všem, kdo jsou v e-mailovém adresáři farnosti, a taky jsou vyvěšeny na farním webu.
Vyjádření může napsat kdokoliv sám za sebe, ale doporučuje se, aby lidé diskutovali o navržených tématech ve skupinách. Závěry, ke kterým dojdou, pak napíšou za celou skupinu a předají místnímu koordinátorovi. Ten je do konce ledna 2022 pošle diecéznímu koordinátorovi. Ten z nich spolu se svým týmem udělá syntézu a materiály ze všech diecézí pak budou zpracovány do společného textu za celou Českou biskupskou konferenci. Je ovšem taky možné poslat své příspěvky přímo generálnímu sekretariátu synody do Říma. Pak budou následovat kontinentální fáze procesu a na závěr, na podzim 2023, se sejdou v Římě biskupové, aby tuto celosvětovou diskusi uzavřeli. 
Jelikož je na celý proces velmi málo času, rozhodli jsme se, že ke konzultacím využijeme všechny skupinky a společenství, které se v naší farnosti pravidelně scházejí: pastorační rada, salesiáni-spolupracovníci, starší mládež, zaměstnanci střediska mládeže, kostelníci, ekumeničtí chlapi, pletařky, případně další, na které jsme si nevzpomněli. Chceme tedy účastníky všech těchto skupin požádat, aby svá nejbližší setkání věnovali diskusi na synodální témata. Samozřejmě ale můžete vytvářet i další diskusní skupinky, podle vlastního zájmu, třeba v rámci sousedských nebo rodinných vztahů. Stejně tak není problém, pokud by se k nám chtěl připojit někdo z širšího okolí, z jiných farností. K synodální diskusi využijeme také adventní duchovní obnovu, která se bude konat na děkanství v sobotu 4. prosince, a postupně nabídneme ještě několik dalších termínů k setkání. Ta budou otevřená pro kohokoliv, ale zejména pro ty, kdo nejsou zapojeni do žádné jiné skupinky. 
Organizátoři kladou důraz na to, abychom do diskusí zapojili i lidi, kteří nejsou aktivními katolíky, kteří jsou členy jiných křesťanských církví, kteří z různých důvodů přestali chodit do kostela nebo mají vůči církvi výhrady, kteří jsou v nemocnicích, hospicích či jiných uzavřených prostředích. Tak prosíme, pokud takové lidi znáte, pozvěte je na setkání nebo s nimi diskutujte sami, a když s tím budou souhlasit, dávejte i jejich názory k dispozici. 
Farním koordinátorem v Teplicích je salesián Michael Martinek. Své příspěvky můžete už ode dneška posílat na jeho e-mail martinek@jabok.cz, do předmětu napište slovo SYNODA.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a věříme, že tento proces bude novým závanem Ducha svatého do naší církve.
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Synoda za církev synodální – tematické okruhy ke konzultaci ve skupinách
Základní otázka
Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. 
Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? 
K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společné putování bylo intenzivnější?
Pokyny pro moderátora
Následující tematické okruhy vyjadřují různé odstíny „žité synodality“. Je třeba, aby byly přizpůsobeny místnímu prostředí, aby byly podle potřeby doplněny, vysvětleny, zjednodušeny. Zvláště je nutná pozornost vůči lidem, pro něž je účast a odpovídání na otázky obtížné. Cílem není odpovědět na všechny otázky, ale vybrat ty, které jsou pro vaše místní prostředí nejrelevantnější. Stejně tak ale můžete vznést i otázky další. Vycházejte z toho, co účastníci prožívají, z jejich osobních příběhů a reálných zkušeností. Zpětná vazba by neměla zdůrazňovat jen zkušenosti pozitivní, ale také ty náročné a negativní.
Jak postupovat?
S ohledem na charakter skupiny vybrat jeden, případně dva z navržených tematických okruhů, promyslet si je a připravit otázky, kterým budou účastníci rozumět. 
Na začátku setkání srozumitelně vysvětlit téma, pak moderovat diskusi; přitom dbát na to, aby se ke slovu dostali i ti méně výřeční.
Zapisovat zajímavé odpovědi a názory, po skončení diskuse se dohodnout na obsahu definitivního zápisu. Ten uvést názvem zvoleného tematického okruhu a odeslat na adresu martinek@jabok.cz.
Nezapomínat na modlitbu k Duchu svatému.
Tematické okruhy
Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?
Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?
Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?
Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?
Jak je každý pokřtěný zván, aby toto poslání realizoval? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní? Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? 
Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?
 Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?
 Jak definovat cíle, ke kterým chceme směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality (např. pastorační a ekonomická rada) v místní církvi? Přináší své plody?
Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké nástroje a postupy využíváme ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem? Odpovídá současná formace kněží, biskupů, řeholníků/řeholnic a laiků požadavkům synodality?
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Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty
https://www.salesianiteplice.cz/stredisko/
Středisko Prosetice
Kroužky jsou v plném proudu a plánují se další akce. Otevřeli jsme pro děti nově kroužek fotbalu, který probíhá každou středu od 18 do 20 hodin a zatím se těší velkému zájmu. V neděli 10. října jsme se společně s mládeží byli podívat v teplickém kulturním domě na Šanci – veletrh vzdělávání. Nejen děti, ale i my – vedoucí jsme si udělali přehled o tom, jaké střední školy Teplice a jejich okolí nabízí. Chceme i nadále pomáhat žákům posledních ročníků ZŠ s výběrem a nasměrováním k dalšímu studiu.
Kromě kroužků v tomto měsíci proběhnou například i podzimní prázdniny, a to hned ve dvou verzích. Jedna akce bude společná pro děti z obou středisek a druhá bude jen pro naše „žluté“ – tedy pro mládež od 13 let. Ohledně dalších akcí doporučujeme sledovat naše facebookové a instagramové stránky @salesiani.prosetice.
Od září se také opět rozjely programy pro školy Animo. Je o ně velký zájem. Prozatím proběhlo 9 programů pro 9 tříd základních škol. Kalendář na další programy je naplněný až do února 2022, a to nás moc těší. Nově jsme zřídili také kroužek Klíček pro mladší děti ve věku 3–8 let. Probíhá každé pondělí a středu od 16 do 17 hodin v budově sociálně aktivizačních služeb v Plynárenské ulici v Proseticích. Tento kroužek je financován z nadace České spořitelny ve spolupráci s Platformou pro včasnou péči.
Středisko Trnovany
Ve středisku společně s dětmi vzpomínáme na konec září 2020, kdy jsme museli kvůli pandemii a opatřením zavřít středisko. Tehdy jsme ještě netušili, že zavření budeme (až na kratičký předvánoční provoz) téměř celý školní rok. O to víc si všichni vážíme, že můžeme konat veškeré volnočasové aktivity a aktuální opatření nás nijak neomezují.
Vedoucí vyrazili se svou Kreativní dílnou na akci Barevná planeta do Ústí nad Labem. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Snaží se tak eliminovat možný pocit ohrožení ze ztráty vlastní identity a kultury občanů ČR a naopak ukázat možnosti vzájemného obohacení a vzdělání, a tím i nenásilného sblížení, porozumění a tolerance mezi jednotlivými etniky. Pro všechny návštěvníky, kteří na festival vyrazili v doprovodu dětí, byl připraven stánek s tvořivými aktivitami.
Jako každý rok, i letos proběhla přespávačka Ukliďme Česko, která byla nejen pro děti z Maršovské, ale také pro děti z Prosetic. Děti se na akci dozvěděly mnoho zajímavých informací o třídění a zpracovávání odpadu, uklidily v rámci toho projektu přilehlé dětské hřiště a na závěr vyrazili na Sousedskou grilovačku, která ve stejném termínu probíhala u Živého domu.
Grilovačka u Živého domu letos nebyla jen o grilování. Během akce byla možnost nahlédnout do již vyklizeného Živého domu ještě předtím, než v něm začnou probíhat první stavební práce a započne v něm tak fakticky rekonstrukce. Zároveň přálo počasí, a tak byly na zahradě připraveny výtvarné aktivity pro rodiče s dětmi včetně malování na obličej.
Poprvé v tomto roce také proběhl kroužek Plavání v Aquacentru Teplice. Má ho letos na starosti vedoucí Maruška společně s Míšou a dobrovolníkem Vláďou. 
Eliška Fialová
Živý dům
Všichni se těšíme na to, až se začne stavět a Živý dům nám bude pomalu, ale jistě růst před očima. Než k tomu ovšem dojde, musíme dělat i těžká a ne příliš milá rozhodnutí. K jednomu z nich jsme došli při plánování zahrady, a i když je nám to moc líto, nemůžeme jinak. U Živého domu musíme kácet. Nakonec ale bude na zahradě kolem Živého domu o osm stromů více než dosud – celkem 17.
Pozemek v Hlávkově ulici jsme koupili hned s několika stromy a téměř před rokem jsme je začali (asi jako první) prořezávat a zjišťovat, jak na tom jsou. Za pomoci dendrologa, který nám nakonec vypracoval odborný posudek, jsme poznali každý strom a zjistili, že naše snaha bude v některých případech marná.
Stromy na našem pozemku bohužel musíme pokácet. Jsou nemocné, protože se o ně nikdo desítky let nestaral a mohly by ohrožovat životy dětí, které si zde budou hrát. A to je pro nás ten nejdůležitější argument. Každého stromu je škoda. Kdyby to jen trochu šlo, necháme je stát, ale v bezpečnosti nemůžeme dělat kompromis. Pokácené stromy nahradíme novými. Protože stromy do zahrady k Živému domu patří.
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Akce pro mládež
Skupina F2 
Pro skupinu mládeže  (cca II. stupeň ZŠ) jsou i letos plánovány víkendové a prázdninové akce. Ty proběhnou v těchto termínech:
Víkendovka I: 12.–14. listopadu 2021
Víkendovka II: 11.–13. března 2022
Puťák: 3.–5. června 2022
Chaloupka (tábor): 1.–9. července 2022
Skupina je stále otevřena novým zájemcům z řad kostelové i nekostelové mládeže ve věku 10–15 let. Pokud někoho takového máte ve svém okolí, neváhejte mu možnost účasti nabídnout. V případě zájmu se obracejte na Petra Kalase nebo na Karla Svobodu.
Tým vedoucích a animátorů se i letos dočkal omlazení a příchodu budoucích animátorských hvězd. Skupinu vedou: P. Petr Kalas, SDB, Karel Svoboda, Míra Blonďák Palíšek, SDB, Vojtěch Šafránek, Johanka Ševčíková, Róza Klimešová, Matyáš Drobný a David Jáchim.
Kontakty na vedoucí:
P. Petr Kalas, SDB – tel.: 732 726 670, e-mail: petr.kalas@salesianiteplice.cz
Karel Svoboda – tel.: 731 631 909, e-mail: karel.svoboda@salesianiteplice.cz
Skupina F3
Pozadu nezůstávají ani v týmu F3; pro děti z prvního stupně ZŠ jsou připraveny tyto akce:
Víkendovka I: 26.–28. listopadu 2021
Víkendovka II: 22.–24. dubna 2022
Chaloupka (tábor): 2.–9. července 2022
Skupinu F3 vedou: P. Tomáš Mareš, SDB, Daniela Klimešová, Štěpánka Drobná, Jan Macek, Josef Bilohlávek, Kateřina Pospíšilová a letošní čerstvé posily Marie Kapicová a Daniel Šafránek.
Kontakty na vedoucí:
P. Tomáš Mareš, SDB – tel.: 731 892 115, e-mail: tomas.mares@salesianiteplice.cz
Daniela Klimešová – tel.: 777 139 762, e-mail: daniela.klimesova@salesianiteplice.cz 
Vojtěch Šafránek
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Pro nemocné a osamělé členy našeho farního společenství (a nejen pro ně)
Myšlenka na listopad
(sv. Pavel Soluňanům).
Co , co ucho neslyšelo, co člověku nikdy  na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují (1Kor 2,9).
Úryvek pro povzbuzení
Možná znáte následující příběh: Před několika lety se ve velkém městě na dalekém Západě rozneslo, že jistá katolička mívá vidění Ježíše Krista. Doslechl se o tom i místní arcibiskup, který se rozhodl, že celou věc prošetří. Mezi opravdovým mystikem a šílencem bývá někdy jen tenká hranice.
„Madame, je pravda, že máte zjevení Ježíše?“, zeptal se duchovní.
„Ano,“ odpověděla zcela prostě žena.
„Tak až budete mít zjevení příště, chci, abyste se Ježíše zeptala, jaké hříchy jsem vyznával, když jsem byl naposledy u zpovědi.“
Žena byla velmi zaražená. „Slyšela jsem dobře, pane arcibiskupe? Opravdu si přejete, abych se Ježíše zeptala na hříchy, které jste v minulosti spáchal?“
„Přesně tak. Kdyby se cokoli stalo, zavolejte mi prosím.“
Po deseti dnech žena arcibiskupovi sdělila, že měla další zjevení. „Přijďte, prosím,“ řekla.
Arcibiskup přijel ani ne za hodinu. Spoléhal na oční kontakt. „Právě jste mi telefonicky sdělila, že jste měla vidění Ježíše. Udělala jste, oč jsem vás žádal?“
„Ano, pane arcibiskupe, zeptala jsem se Ježíše, jaké hříchy jste vyznával při své poslední zpovědi.“
Arcibiskup se trochu předklonil, pln napětí. Oči se mu zúžily. „A co říkal?“
Žena ho vzala za ruku a pohlédla mu hluboko do očí. „Pane arcibiskupe, zopakuji vám přesně jeho slova: ,Už si nevzpomínám.‘“
Se skutečným křesťanstvím se setkáváme až tam, kde lidé přijímají s neochvějnou důvěrou, že jejich hříchy nebyly pouze odpuštěny, ale i zapomenuty, a že jsou odplaveny krví Beránka. Můj přítel arcibiskup Joe Reia říká: „Smutný křesťan je podezřelý křesťan. A provinilý křesťan žádný křesťan není.“
K obrácení od nedůvěry k důvěře dochází u paty kříže. „Na Golgotě, kde Kristus umíral, svatí meditují a kontemplují a zakoušejí svého Pána.“ Mezi zakoušením Boha, milováním Boha a důvěrou v Boha je hluboký vztah. Bohu důvěřujete jen natolik, nakolik ho milujete. A milujete ho jen natolik, nakolik se ho dotýkáte, či spíše nakolik se on dotýká vás.
Brennan Manning: Evangelium pro otrapy 
Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2021 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby):
Za ty, kdo trpí depresemi. Modleme se, aby ti, kdo  a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své , aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
Úmysly modliteb v listopadu
31. 10. – 6. 11. Prosíme za citlivou vynalézavost, abychom dokázali  těch, kdo nás předešli ve víře a v životě a spí spánkem pokoje.
7.–13. 11. Prosíme za požehnání, abychom se všichni  zapojili  v církvi, vyhlášeného papežem Františkem.
14.–20. 11. Prosíme za  v naší zemi a její nezneužívání ke zlu. 
21.–27. 11. Prosíme za  – Evangeliu – slovem i životem.
28. 11. – 4. 12. Prosíme za všechny, kdo velkoryse, odvážně a  doma v rodině, v obci i v naší zemi.
Pamatujme na ně ve svých modlitbách; vždyť i oni se modlí za nás ostatní ve farnosti, zdravé a mladé. Zde jsou uveřejněna jména těch, kdo s tím výslovně souhlasí. 
pan Ivo Barabáš st. – doma 
pan Rudolf Bučko – DS Nové lázně
paní Marie Burdová – doma
pan Vojtěch Huša – DS Bystřany 
paní Jiřina Jakoubková – DS Nové lázně
paní Antonie Janečková – DS Bystřany
paní Anna Košová – DS Bystřany
paní Milada Kulichová – doma
paní Marie Krchová – DS Nové lázně
paní Liduška Mikšíková – DS Bystřany
paní Marta Rebitzerová – DS Bystřany
paní Jana Skalická – doma
paní Sokolová – DS Bystřany
paní Jana Sosnová – DS Bystřany
paní Libuše Soukupová – DS N. lázně
RNDr. Anna Šedivá – DS Nové lázně
Omluva: paní RNDr. Šedivá se jmenuje Anna. Omlouváme se za chybně uvedené křestní jméno v říjnovém čísle Farního zpravodaje.
Rozloučili jsme se
Paní Marie Bečvářová z DS v Bystřanech byla v průběhu září opětovně hospitalizovaná v teplické nemocnici. Zde také na sklonku září vydechla naposledy. Byla to veselá paní, která mě vždy při návštěvě v DS živě vítala. Modleme se za její spásu.
Pavel Hertl
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Představování nových služebníků eucharistie – akolytů
V minulém čísle Farního zpravodaje jsem vám, milí čtenáři a čtenářky, sliboval, že se v následujících číslech budou postupně představovat naši noví akolyté. Kdo jsou, jak je oslovila příprava a co je vedlo k ochotě převzít tuto důležitou, ač mnohdy skrytou službu v církvi? Odpovědí na tuto otázku bude série medailonů. Zde je první odvážný v této řadě a následuje jeho akolytský medailon.	Pavel Hertl
Václav Basakin – představení nového akolyty
Takže pro jistotu všem: Jmenuji se Václav Basakin, letos mi bylo v srpnu 55 let. Narodil jsem se v Písku v jižních Čechách a postupně putoval časy, až jsem skončil v Teplicích. Jako kostelník sloužím v církvi skoro 30 let. Nyní v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí.
Pohnutkou do služby akolyty mi byl náš nynější pan farář Radek Kuchař, mimochodem velký kamarád a srandista.
Příprava a průběh přednášek on-line byl dobře připraven co do obsahu a látky, snadno pochopitelné. Jistě by se mohlo v přípravě pokračovat celý rok, ale pro základní přípravu to bylo zcela dostačující. Každá přednáška byla pro nás laiky dobře připravena. Vždy jsem měl dojem, že mi praskne hlava. Asi jako ve škole, když jsme se učili dějepis a jiné předměty, co nám moc nešly do hlavy.
Musím říct, že jsem si mnoho pojmů oprášil, nové naučil a příjemně se unavil. Také jsem zjistil, jak se naši přednášející zodpovědně ujali svých přednášek a podali je mnohdy s humorem.
Jelikož jsem více či méně již tuto službu konal řadu let, snad proto jsem šel na doporučení Radka do kurzu, abych měl oficiální schválení, tzv. imprimatur.
Jaký byl pro nás největší zážitek? Snad budou ostatní se mnou souhlasit, že to byla závěrečná praktická ukázka a vyzkoušení různých činností akolyty. Podávání hostií, purifikace kalicha, rozložení a složení korporálu. Vkládání a vyjmutí hostie z monstrance a nácvik výstavu. Radek, jako vždy srandista, ukazoval různé způsoby přijímání hostie věřícími, s nimiž se setkal. Také jsem přidal jednu ukázku. Samozřejmě, silný zážitek byl pro mne při vkládání biskupových rukou na mou hlavu. Při tomto obřadu mě silně mrazilo v zátylku a pomyslně vstávaly vlasy na hlavě. Je to silný zážitek, kdy si uvědomujete, že nyní vám bylo svěřeno velké poslání a zároveň se od vás očekává, že v této službě budete věrně a spolehlivě sloužit.
Děkuji všem, kteří si dali s námi čas a práci, připravili pro nás přednášky a doprovodili až do pověření touto službou naším biskupem Janem. 
Co říct nakonec? Asi jen: Služte Hospodinu s radostí, on bere i dává, neboť jeho milosrdenství je věčné po všechny věky.
Váš kostelník, akolyta a nehodný arcilotr V.
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Zvony v šanovském kostele – informace dosud neznámé
Čtyři šanovské zvony o celkové hmotnosti 3,3 tuny odlila v 80. letech 19. století dílna Petra Hilzera ve vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt). O významu této dílny svědčí titul, který hrdě nesla – , tedy c. k. dvorní zvonařství. Dne 30. srpna 1888 navštívil Teplice litoměřický biskup Schöbel za účelem jejich posvěcení. Ještě téhož dne byly zvony zavěšeny na věž.
Největší toho dne posvěcený zvon (1150 kg) byl pojmenován po manželce knížete Edmunda, Elisabeth Alexandrine († 1878). Druhý zvon (950 kg) nesl jméno samotného knížete Edmunda Clary-Aldringena z titulu presidenta výboru pro stavbu šanovského kostela sv. Alžběty. Třetí zvon (550 kg) byl pojmenován po Felicii Sidonii Salm-Reifferscheidt (sestře knížete Edmunda Clary-Aldringena). Tyto zvony byly za I. světové války zrekvírovány.
Na věži se do dnešních dnů zachoval pouze jediný, nejmenší ze zvonů (250 kg). Je věnován památce Roberta Salm-Reifferscheidta (1804–1875), který byl manželem výše zmíněné Felicie Sidonie. Zvony v kostele sv. Alžběty jsou tak vzpomínkou sourozenců, kteří oba ovdověli, na jejich protějšky. Zvon o hmotnosti 250 kg s dolním průměrem 71 cm nese na své severní straně nápis psaný v němčině frakturou; zde jeho překlad: . Na obtížně přístupné jižní straně se pak nachází informace o zvonaři (zmíněny již výše).
Informace o dochovaném zvonu je pro nás nová. Dosud jsme totiž předpokládali, že všechny původní zvony byly zrekvírovány za I. světové války a že tento zvon pochází až z druhé várky, pořízené v roce 1923. Tehdy byly pořízeny tři nové zvony, které zřejmě odlil Richard Herold z Chomutova. Ty tak doplnily místo po svých zabavených předchůdcích; tudíž až do II. světové války byl fond šanovských zvonů opět kompletní. Poté byly Heroldovy zvony zrekvírovány a zůstal zase jen původní Hilzerův zvon.
Vojtěch Šafránek
Zdroje:
Glockenweihe in Schönau. . 29. 8. 1888, (70), 4.
Glockenweihe in Schönau. . 1. 9. 1888, (71), 4.
SÁBO, Lukáš. . Praha, 2002, 72 s. Seminární práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Petr Vorel.
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Jak ten čas letí 19 (2014)
V tomto roce do redakční rady (Žanek, páni Krutský, Ševčík, Barabáš st. a Kocourek) přichází Míra Palíšek. V září střídá pana Kocourka Olga Červená. Titulní stránka reaguje na aktuální události církevního roku. Výjimku tvoří jen Kukujové, kteří zdobí titulní stranu únorového čísla, které je ale označeno jako lednové, protože Kukujové jsou prostě filutové a jsou taky v červnovém čísle, ve kterém P. Rob slaví v kapli na děkanství 65 let svého kněžství a chystá se na 100. výročí svého narození. V červenci se na titulní straně objevuje Věrka s dětmi na výletě, možná do Prahy, a jinak už tam jsou jen obrázky Martinů, Barborek a Panny Marie růžencové. Prostě jako vždycky. Malý František (salesiánská přezdívka Františka Pospíšila) píše lednové slůvko a je tam zase ta fotka, jak je na ní stejně velký jako Don Bosco v kapli u Jana Křtitele. Představuje se nový salesián v Teplicích – Míra Palíšek, pokračuje hrůzný seriál o likvidaci kostelů, např. o zničení obce Libkovice, kde se mělo těžit, ale po zbourání obce i kostela se zjistilo, že se to nevyplatí a tak bylo všechno bourání zbytečné. A to se prosím stalo v letech 1992–2002! Pokračují běžné rubriky o středisku, farnostech, sociální nauce církve, o Katolické církvi. V únoru se Žanek zamýšlí nad tím, jestli není brzdou farnosti a vybízí k úklidu kostelů, oživují se varhany v Modlanech, Honza Ševčík vzpomíná na P. Cukra a Vendulka Drobná se stává ředitelkou střediska. V dubnu se dočteme o tom, že vyšla Apoštolská exhortace Evangelii gaudium a Halík dostal Templetona. To není nějaká nemoc, ale cena. Prý něco jako Nobelovka za duchovno. Koná se den farnosti a přemýšlí se o samofinancování církví. Farní zpravodaj vychází už 24 let, salesiáni v Bulharsku se snaží žít a hrát čestně, zdraví Volkach a Jana Švecová prozradila, jak se stala misionářkou v Indii. Slaví se 115 let od narození kardinála Tomáška – letí to a pořád se řeší ten den farnosti a Nikola Bojčev pořádá v Šanově Teplické varhanní léto. Charita působí v Teplicích už 15 let a v Bohosudově je umístěna nad hlavním vchodem do gymnázia pamětní deska připomínající působení P. Cukra. Pořád pokračuje seriál o zmizelých kostelích a na den farnosti se dívá žena svým pohledem. A zase se volí zastupitelé a bije se na poplach, aby se šlo k volbám. Dokonce je vysvětlena problematika křížkování. Krátký rozhovor představuje novou členku redakční rady a ze svatebního oznámení se dozvídáme, že se odcházející člen redakční rady žení. Že by ten odchod s tím souvisel? Schází se pastorační rada a v rozhovoru je představen František Čápek a reflektují se volby. Prý jsme volili dobře, ale ještě nás mohlo být víc a mohlo to být lepší. Otec Jan Rob je v Teplicích už 30 let a na světě 100. Robert Kotyšan si bere na starost kostel ve Světci a v Šanově se slavila dvojí slavnost. Jednak pouť a pak také výročí 150 let od posvěcení základního kamene. Je to prostě cvrkot a letí to.
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Kalendář událostí
 3. 11.	 9.00	Pletařky
 6. 11.	 9.00	Úklid kostela sv. Alžběty v Šanově
14. 11.	po mši	Setkání ministrantů v Trnovanech
14. 11.	10.30	Pouť v kostele sv. Alžběty
15. 11.	18.30	Setkání pastorační rady
16. 11.	18.30	Poradní tým farnosti
20. 11.	 9.00	Setkání kostelníků
28. 11.	po mši	Setkání ministrantů v po mši svaté v Trnovanech

