
Díky, 

 
pomalu se končí rok kněží. Byl to na jedné straně rok 

náročný, protože se rozmazávaly hříchy kněží. Na druhé straně 
to byla příležitost více se za kněze modlit. Vím, že jste to dělali, a 
proto vám všem velice děkuji. Vzájemná modlitba je nesmírně 
důležitý skutek lásky, jaký si můžeme darovat. 

 

P. Jenda Balík 

 

Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 
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2010 
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Jak jsem prožil rok kněží osobně? 
Především jsem byl naplněn vděčností za dar kněžství, který jsem jako malý chlapec 

od Pána dostal. Děkoval jsem mu často před svatostánkem.  
V modlitbě jsem vzpomínal ale i na rodiče, kteří mi předali víru a pomohli mi povolání 

přijmout. Děkoval jsem Bohu i za kněze, kteří mi na cestě pomáhali a za intenzivní kněžské 
společenství, které jsem po svěcení nalezl. Mezi kněžími různého věku, povah a zkušeností 
jsem našel vždy konkrétní lidskou i duchovní pomoc, bratrské napomenutí a mnoho 
inspirací. 

Bohu jsem děkoval i za mnoho dalších bratří i sester ve víře, kteří se za mě modlili a 
modlí a kteří jsou mi tak na cestě životem důležitými pomocníky.   

Co pro mne tedy končící rok kněží znamenal? Na prvním místě prožívání vděčnosti. 
Zkoušky, pouště a vůbec náročné chvíle v životě nechybí, ale radost z kněžství zůstává. 

P. Jenda Balík 

   SLOVO NA OKRAJ     
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne… 

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám… 
Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, 
kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi 

zůstává a ve vás bude.“ 

Ježíšova slova, která zazněla ve večeřadle a byla určena apoštolům, působila a působí 
i dnes jako hojivý balzám na duši. Chlácholivá a utěšující slova nepotřebují pouze děti, ale 
velmi často i my dospělí. Často se chvějeme úzkostí, obáváme se o své blízké, zneklidpují 
nás různé přírodní a ekologické katastrofy, s obavami sledujeme ekonomické krize v 
zemích EU, nevíme, koho máme volit. 

Je jediná příčina naší skleslosti – malověrnost. Neustále slibujeme Kristu věrnost, 
chodíme pravidelně na mši svatou, zakládáme si na své víře, ale opakovaně selháváme. I 
apoštolové chodili s Ježíšem 3 roky, viděli zázraky, které vykonal, a pořád nevěřili- jeden z 
nich jej veřejně zapřel a druhý dokonce zradil…. 

Vše se změnilo radikálním způsobem po Kristově zmrtvýchvstání- všichni uvěřili, jejich 
veškeré pochybnosti zmizely, ale muselo ještě něco přijít. Ježíš dobře věděl, že po jeho 
nanebevstoupení by mohla u jeho učedníků opět nastat určitá sklíčenost a malomyslnost, 
a proto sesílá Utěšitele, Přímluvce – Ducha svatého. 

I my jsme přijali Ducha svatého ve svátosti biřmování, avšak naše víra je často menší 
než hořčičné zrnko. A o nějakém veřejném vystoupení -jak tomu bylo u apoštola Petra- 
nemůže být ani řeč! Je to dáno tím, že dnes a denně neprosíme Ducha svatého o dar 
moudrosti, dar rozumu, dar rady, dar síly, dar umění, dar pobožnosti a dar bázně Boží. 

Jedno německé přísloví říká: Jede Gabe ist Aufgabe. 
My jsme sice dary přijali, ale už jsme se Dárci nikterak neodvděčili… 

Bohuslav Zezula 



  

   K VOLBÁM     
Biskupové nám nabídli krásnou modlitbu, kterou se můžeme modlit. Její obsah nám 

ale může i pomoci si vybrat, komu dáme svou důvěru. Pro zájemce upozorpujeme, že na 
stránkách Sekce pro mládež ČBK pro mladé lidi skupina redaktorů zveřejpuje nejrůznější 
porovnání stranických programů. Doporučujeme k shlédnutí: www.signaly.cz  

Na těchto stránkách si můžete i vyplnit dotazník a zjistit, jaká strana je vašim názorům 
nejblíže. 

Drazí a bratři a sestry, 
všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala nadšení ze 

svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot; oslnila hospodářskými výsledky a zvedající 
se životní úrovní, ale přinesla i hospodářskou krizi; vzbudila nadšení pro novou společnost 
a spoléhání na předvolební sliby, ale též způsobila i zklamání a nechuť angažovat se. Nikdo 
nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi. 

Proto Vás všechny jako předseda České biskupské konference vyzývám a prosím, 
abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám předkládáme, za náš národ a jeho 
představitele. V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo, že právě vnější a společenské 
problémy často způsobené odklonem od Boha, které tlačily lid, byly impulsem k novému 
obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh vyslyšel. Bůh 
je připraven i dnes nás vyslyšet. 

Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce žehnám 

+ Mons. Jan Graubner 
předseda České biskupské konference 

Olomouc 25. března 2010 

 

 Modlitba za národ a jeho představitele 

Všemohoucí věčný Bože, 
na přímluvu svatého Václava, 

dědice české země, 
přijmi naše prosby za ty, 

kteří nám vládnou: 

dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; 
ať respektují Tvůj spravedlivý řád, 

hájí lidskou důstojnost 
a život každého člověka 

od početí až do přirozené smrti; 

ať podporují zdravou rodinu 
založenou na celoživotním 

věrném svazku muže a ženy; 

ať poctivě spravují svěřený majetek 
a svým jednáním dávají 

dobrý příklad celé společnosti; 
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ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, 
 probouzejí touhu po dětech 

a jejich dobré výchově. 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem 
a veď ke svědomitosti, 

abychom svým životem přispívali 
ke šťastné budoucnosti národa 

a zodpovědně rozhodovali. 

O to prosíme skrze Krista, 
našeho Pána. 

Amen. 

Česká biskupská konference 
AD 2010 

 

   ZPRÁVY     

  PROGRAM FARNOSTI 

Výlet našeho farního společenství 
Všechny farníky zveme na jednodenní farní pouť v sobotu 12. června. 
Navštívíme mariánské poutní místo v Orlických horách (Rokole) a odpoledne bude 

možné prohlédnout si pevnost Hanička nebo Neratov s kostelem se skleněnou střechou. 
Zájemci, hlaste se v sakristii. Cena včetně oběda je 360 Kč, rodinná cena včetně oběda 
900 Kč. 

Farní pouť do Úmyslovic 
Zveme všechny farníky i rodinné příslušníky na každoroční farní pouť do Ostrova – 

Úmyslovic (severně od Poděbrad). 
Pouť se koná v neděli 27. června 2010, odjezd autobusu od kostela je ve 13:00 hod. 

Cesta autobusem na místo pouti trvá kolem 45 minut a je zdarma. 
Pouť začíná v obci Ostrov, jde se pěšky asi 1,5 km po silnici do obce Úmyslovice za 

doprovodu dechové hudby, v procesí se nesou sošky Panny Marie. Pokud někdo tuto 
vzdálenost není schopen pěšky zvládnout, může jet za procesím autobusem. 
V Úmyslovicích se před místním kostelem pod lípami slouží mše svatá, kterou 
v předchozích letech celebroval současný pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Po mši 
svaté bývá drobné pohoštění a potom se odjíždí zpět do Prahy. 

Nová možnost pro děti 
Paní Bláhová nabízí od září pro děti od 7 do 14 let dramatický program. Prosíme 

rodiče, kteří mají zájem, aby se do konce května nahlásili v sakristii. 



  

 Akce pro mládež – léto 2010 

Kola 
Odjezd 1. července 2010. Návrat plánujeme na 6. července. Cena 2 400 Kč. 

S mladými k moři a do Medjugorje 
Od 30. 7. do 9. 8. zveme mladé k pobytu u moře na Makarské. Cena 5 000 Kč. 

Letní tábor pro děti 
Koná se od 16. do 27. 8. 2010 ve Vyšším Brodě. Cena 2 500 Kč. 
 

   KRONIKA     

  JARNÍ PRÁZDNINY 2010 

Letos jsem měla možnost „nakouknout do kuchypky“ během jarních prázdnin díky 
tomu, že mnoho mladých a výkonných pomocníků Lídy odjelo do zahraničí nebo 
nastoupilo na mateřskou dovolenou. Tolik práce a organizování si snad ani nedovedete 
představit! 

Je nutno podotknout, že ačkoli to nebyl lyžařský kurs s instruktory, přesto měly děti 
možnost parádně si zalyžovat a zdokonalit se na lyžích i na snowboardech. 

A tak jsem si uvědomila, že je třeba strašně moc poděkovat: 
Za prvé Báře a Janě – to byly hlavní tahounky, které táhly káru organizace hluboko do 

noci a připravovaly program na další den a počítaly a rozpočítávaly a hlídaly a plánovaly… 
Pak je třeba poděkovat páteru Jendovi, který se nám zodpovědně staral o dušestravu 

– tiché intimní večerní mše svaté patřily pro mě k nejkrásnějším chvílím po veškeré denním 
i večerním shonu. A poznali jsme ho i jako zdatného a statečného lyžaře, který se ochotně 
spouštěl s neméně zdatnými snowboarďáky z Lysé hory. 

Pak je třeba poděkovat – náctiletým pomocnicím: Marušce, Petře, Anče, jakož i 
Lucce, Daniele, Veronice i Pavlínce, které s námi jezdily na svahu a hlídaly konec hada, 
složený z malých či větších lyžařů v jednotlivých družstvech. Odpoledne hrály s dětmi hry a 
večer je zaháněly do sprch i do postelí. K tomu měly služby v kuchyni. 

Je třeba poděkovat i velkým klukům Martinovi, Ondřejovi, Julkovi, Honzovi V., Filipovi, 
Kryštofovi, Honzovi M., Julkovi i Františkovi, kteří po statečném vnitřním boji ráno vyráželi 
na nákupy čerstvého pečiva (nejen) a v poledne nosili várnice s teplým jídlem z nedaleké 
školní jídelny. Byli jsme svědky, jak (ne)zkušenými hmaty zápasí s koštětem a hadrem a 
s výkřiky „Tohle nedělám ani doma“ stáli u dřezu plného špinavého nádobí. Snad si při tom 
uvědomili, že rozdělování prací na mužské a ženské už v současnosti není „in“. 

V neposlední řadě musíme poděkovat i dětem: ve většině případů byly, když ne 
roztomilé, tak aspop milé, zábavné, a někdy i strašně snaživé. A ta rychlost, s jakou se hnaly 
do krámku pro sladkosti!  Podařilo se mi některé přemluvit k tykání a mnohé z nich už 
umím pojmenovat, na což jsem patřičně hrdá. 

„Last, but not least“. Dík patří Bohu, který nás chránil a dal nám přenádherné počasí. 
DÍKY. 

Markéta Kafková 
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  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Dne 20. 3. 2010 mezi nás zavítal Otec 
Miroslav Šimáček, litoměřický biskupský 
vikář pro záležitosti studia a výzkumu 
pastoračních možností, s krásnou duchovní 
obnovou bohatou na zkušenosti ze života 
manželských páru a rodin. 

Jako vikář pro pastoraci otec Šimáček 
s pochopením poukázal na současnou 
nelehkou situaci rodin, které čelí velkému 
tlaku společnosti, medií – tomuto 
konstatování dala valná většina přítomných 
manželských párů za pravdu.  

Úloha rodiny je dnes velmi 
potlačována a znevažována, a přitom je 
natolik jedinečná a nezaměnitelná pro 
výchovu nových generací. Jak už sám lidský 
život je ve svém úplném zárodku ohrožen 
legální interrupcí a ve svém konečném 
stádiu možnou eutanazií, tak i manželství a 
potažmo celá rodina jsou dnes ohrožovány 
záměnou za „svobodnější“ partnerství bez 
hlubší odpovědnosti; rozvody, které jsou 
tolik v naší společnosti populární, 
zrovnoprávnění partnerství osob stejného 
pohlaví; nevěra… 

Otec Šimáček přenesl roli dnešních 
otců do po postavy Josefa, jenž dokázal 
Marii a Ježíše vést v době, která nebyla pro 
jeho rodinu vůbec jednoduchá, a ochránit ji 
od okolí, které vytvářelo velký tlak. Dnešní 
matky by se mohly ztotožnit s postavou 
Marie, která vždy dávala Josefovi velkou 
duchovní podporu a sílu jít dál. Jako knihu 
každodenních starostí a nesnází Josefa a 
Marie a jejich rodiny v napjaté atmosféře 
tehdejší doby doporučil Stín Otce od Jana 
Dobraczyoského, která by mohla být pro 

dnešní rodiny v jistém smyslu velmi 
inspirující. 

Otec Šimáček také velmi citlivě 
připomněl, že manželství, které tvoří jádro 
každé rodiny, je neustálá tvrdá práce a že 
obnova je základem manželství – bez ní se 
vše stává rutinou a vztah buď zevšední, 
nebo se velmi vyhrotí a lidé se odcizí a 
nemají si již co dát, nejedou „vlakem 
života“ již spolu, ale po dvou kolejích vedle 
sebe. Tehdy se již těžko překračují 
velehradby, které si Ti dva mezi sebou za 
léta vytvořili a ti, kdo trpí vztahem manželů 
nejvíce, jsou právě děti. V souvislosti s tím 
připomněl význam společné modlitby v 
rodině jako udržování neustálého vztahu s 
Bohem. Vyzdvihl také krásu a zárovep 
nenahraditelnost role matky a otce ve 
výchově dětí.  

Krásný den ve společnosti podobně 
naladěných lidí zakončila volná diskuze 
s prostorem pro otázky. 

Otcova slova nám přinesla posilu v 
prohloubení manželského vztahu. Otec 
Šimáček neudílel rady, jak žít správně v 
manželství, nebo jak naložit s výchovou 
dětí, ale velmi citlivě zdůraznil smysluplnost 
našich rodin pro další generace. Každý z nás 
pochopil, jak důležitý je příklad nás 
maminek a tatínků ve výchově dětí, ale 
zárovep jsme si uvědomili složitost této 
jednoduché pravdy. 

Otci Šimáčkovi mockrát děkujeme a 
těšíme se na další možnost setkání s ním.  

Lídě pak děkujeme za výborný oběd, 
který nám zpříjemnil přestávku mezi 
oběma částmi duchovní obnovy. 

za všechny zúčastněné Jana a Pavel Sudkovi 

 

   



  

  DUCHOVNÍ OBNOVA 

Jak je v našem farním společenství zvykem i v letošním postním období nám 
dospělým pan farář Balík zajistil na sobotní odpoledne 27. března 2010 postní duchovní 
obnovu a k jejímu vedení pozval našeho bývalého kaplana p. Petera Kováče, který v 
současné době působí v římskokatolické farnosti v Nymburku. 

Za téma duchovní obnovy si otec Peter vybral základ křesťanského života, vstupní 
bránu k životu v Duchu – svatý křest. Křest, svátost, který věřícím v Krista otevírá bránu k 
ostatním svátostem. Křest, kterým se stáváme údy Kristova těla a který je podle vůle Pána 
nezbytný ke spáse. 

Duchovní obnovu otec Peter rozdělil do 3 částí, v nichž nás postupně vedl citací 
evangelijních textů, jejich výkladem a následným položením otázek, na které si každý z nás, 
v čase určeném pro rozjímání, měl odpovědět sám. 

Přestože citáty z Písma svatého obecně známe, je rozjímání pod vedením zkušených 
„odborníků“ něčím, kde objevujeme nové myšlenky a podněty k vlastnímu životu a službě 
ke spáse. 

Náměty, položené formou otázek, byly např. tyto: 
Co jsi objevil v postní době jako hřích, co v Tobě tento hřích působí a v čem Ti brání? 

Věříš opravdu, že Bůh promění Tvoje trápení v radost? Jak naplpuješ svoji roli v církvi? 
Sloužíš (v rodině, církvi, společnosti), i když nemusíš a proč? Osobně jsem je vnímala jako 
velkou inspiraci a staly se pro mě posilou pro zbytek postní doby, tj. doby odříkání zla a 
obrácení se k dobru. 

Sama si nedovedu představit, že bych se alespop v čase adventním a postním 
duchovní obnovy nezúčastnila. Domů jsem se vrátila s přesvědčením, že musím více 
spolupracovat s Boží milostí na spáse pro sebe a pro ostatní, na které mohu působit. 

Otec Peter v čase určeném pro rozjímání poskytl řadě přítomných svátost smíření a 
duchovní obnovu ukončil sloužením mše svaté.  

Chtěla bych otci Peterovi touto cestou poděkovat za vysokou úrovep tohoto 
duchovního vedení, a protože ho stále pokládáme za „našeho“, budeme rádi, když k nám 
zase někdy zavítá. 

Marie Boháčová 

 

  PEČENÍ MISIJNÍCH KOLÁČKŮ 

V sobotu 20. 3. ráno se v učebně sešli nadšení malí pekaři a pekařky. Z těsta od Lídy 
vytvářeli koláčky, které plnili různými náplněmi – tvarohovou, makovou nebo povidlovou – 
nakonec je ozdobili drobenkou a dali péct. 

Hotové koláčky připravili na nedělní rozdávání v kostele. 
Malé děti zpočátku jevily velký zájem a s chutí se pouštěly do díla. Ke konci ale jejich 

nadšení opadávalo a šly si raději hrát s připravenými hračkami. Zbývající práce tedy zůstala 
na nás starších, ale vlastně nám to vůbec nevadilo, protože šlo o dobrou věc. 

Na oběd jsme se sešly s maminkami a tatínky z duchovní obnovy, společně jsme 
poseděli a rodiče se mohli potěšit se svými dětmi a zárovep uvidět, co malí pekaři vytvořili. 
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Poté děti za odměnu vyrazily se svými „hlídačkami“ na nedaleké dětské hřiště – 
„Gutovku“, protože se venku udělalo krásně, a tam si každý našel svojí zábavu. 

Druhý den po mších svatých rozdávali za dobrovolný příspěvek malí pekaři a pekařky 
svoje výtvory – misijní koláčky- a díky jejich píli a dobročinnosti farníků se nám podařilo 
vybrat 16 500 korun. Všem mockrát děkujeme za pomoc, protože se nám na konto 
Papežského misijního díla dětí (heslo „Děti pomáhají dětem“) podařilo vybrat a poslat 
16 500 Kč a 1,50 euro. 

Daniela Sudková 

  ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA 

Odměna pro pekaře a pekařky 
Jako odměnu pekařům a pekařkám naše farnost obdržela od Obecního úřadu volné 

vstupenky na Čardášovou princeznu Emmericha Kálmána do Karlínského divadla na středu 
5. května od 15 hodin. Obavy, že se dětem opereta nebude líbit, že budou zlobit, byly 
zbytečné. Hned po prvních áriích se děti rozzářily a úsměv na tváři jim vydržel celé 
tříhodinové představení. Stačily nejen nadšeně tleskat, pozorně sledovat děj, ale do rytmu 
rozhoupat celou naší řadu sedadel. 

 

  PO STOPÁCH SVATÉHO PROKOPA NA SÁZAVU 

Byl pozdní večer po prvním máji, když jsem se dozvěděl, že se pořádá akce pro děti – 
pochod Chocerady – Sázava. A to byl možná důvod, proč se akce nesla ve jménu svatého 
Prokopa, tedy světce velmi pokorného, ale plného odvahy a energie. Ze stejného důvodu 
se k nám přidal i pan Foukal, který s námi prožil putování od začátku až do konce, a ani 
v místech, kde jsme šli azimutem, nás neopustil, ba naopak – my jsme někdy doháněli 
jeho. Ale to už trochu předbíhám, začněme od začátku. Na začátku bylo slovo a to slovo… 
Pardon, to je jiný příběh. Psal se 8. květen – kolem deváté ráno jsme se všichni rozloučili a 
jeli vlakem do Chocerad, kde naše putování za svatým Prokopem začalo. A začalo hezky 
zvesela, a řekněme zlehka, protože si děti veškerou svačinu snědly už ve vlaku. Jen já musel 
táhnout pět kilo bonbónů pro děti. „Nu co“, řekl jsem si, „jestli se ztratím, tak buď mě 
najdou hned, nebo až za půlku pytlíku“. 

Jen jsem si cestou tloukl mapou o hlavu, když jsem si uvědomil, že jsem si nechal svou 
svačinu doma. Naštěstí jsme však měli s sebou Marušku Smolkovou, která nejspíš měla v 
batohu příruční lednici, neboť z jejího batohu jídlo nemizelo a nemizelo, i když jsme se o to 
všichni usilovně snažili. Nebo bylo možná Marušce prozrazeno tajemství Vojtěcha Smolky 
o bezedném batohu. 

Cesta byla příjemná, neboť, asfalt a „bez-blátovka“ byly jen na konci cesty. Na chvilku 
se k nám přidal i cizí pes, nevím proč, ale držel se většinou u Marušky. Moje bonbóny ho 
asi nelákaly (štěstí pro mě – víc zbude).   

V hlavě jsem si broukal písničku od skupiny Mig21 „Cestou necestou“, když jsme došli 
na místo zvané Hájovna. Na tomto místě Páka vysvětlil našim poutníkům pravidla hry a 
rozdal všem barevné papírky, aby hlavy místních „gangů“ poznaly své ovečky. Zaznělo 
šustění papírku poslední svačiny a hra začala. 



  

Náladu a morálku nikterak nesnižoval fakt, že jsme jednu část šli azimutem. Prasátko 
by si nejspíš chrochtlo nad množstvím bláta na cestě, dětem to jen vykouzlilo na tváři 
úsměv, a špinavé boty jim vůbec nevadily. Však ono se zase trochu smylo, když jsme se 
dostali na místo, které rozděloval malý potůček. Bohužel Mojžíše jsme po ruce neměli. 

A tak jsme dorazili do Sázavy, kde na nás čekala prohlídka krásného kostela, který byl 
vybudován právě na žádost svatého Prokopa a kde prý dokonce zapřáhl čerta do pluhu. 
Kostelem nás provedl místní páter Duchoslav a ukázal nám kryptu s údajným hrobem 
světce. Jeho ostatky zde však nebyly. 
Dovolil nám dokonce nahlédnout do 
staré části v kryptě, která byla za 
dveřmi a která zde ukrývala část 
rozbořeniny. Všiml jsem si, že zde na 
straně byly i úzké schůdky směrem do 
věže. Jsa inspirován Mariánem Labudou 
z filmu „Vesničko má středisková“, jsem 
nahlédl na sedmý schod, avšak lahváč 
se tu nechladil. 

Když prohlídka skončila, ukázal 
nám páter krásnou zahradu hned vedle 
kostela, kde jsme si všichni mohli na 
chvilku odpočinout a kde jsem byl 
ochuzen o kořist, kterou jsem si nesl 
celou dobu – balík bonbónů. Po 
příjemném odpočinku jsme rázně 
vyšlápli kopec směrem k Čertově 
brázdě, kde se konala závěrečná hra, 
která ztvárpovala legendu o svatém 
Prokopu – ten vyhnal z jeskyně, kde 
přebýval, všechny běsy. Vůdcové gangu 
museli promyslet taktiku, jak 
uvázaného běsa přelstít a posbírat papírky tajenky, kterou jsem já jako běs hlídal. „Já jim 
však ukážu,“ povzbuzoval jsem se, dětem však na očích bylo vidět jejich bojovné odhodlání 
a odvaha, se kterou se do boje se mnou pustily. Leadeři to měli dobře promyšlené a věděli, 
jak na věc, a tak vyhráli. Nicméně i já se těšil z tučného skóre, ba co dokonce, podařilo se 
mi ukořistit i bonus: 4 klíšťata na noze. 

„No ale ať si sosnou,“ řekl jsem si, „pít se musí s Mírou!“. Stejného názoru však nebyl 
jeden náš malý pacient s klíštětem na ruce, který bojoval s Bárou usilovněji než s týmem 
při lovení papírků u běsa. Zřejmě když mu někdo pije krev, tak se nezná!  

Po doktorském zásahu naší vedoucí Báry a stále bojovně naladěni jsme pelášili na 
vlak, který jsme stihli jen tak tak. 

A tak skončila naše herní i turistická etapa a všichni se spokojeně vrátili domů. Děti 
plné potěšení z výhry a sladkých odměn, vedoucí plni úlevy, že nikdo nezmizel ani nepřibyl, 
a já plný nadšení, že mi zůstal v batohu pytel bonbónů! 

Majrou 
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   …OD LÍDY     

Milé děti, 
už se asi všichni těšíte na prázdniny. 

S rodiči plánujete dovolenou, někdo u moře, 
jiný na horách nebo na chalupě, někdo se 
chystá na tábor. Málokdo zůstane po celé 
prázdniny doma v Praze. Láká nás příroda, 
slunce, voda, les. Poznáváme stále nové 
kraje. Nakonec ale zjišťujeme, že krásně je 
téměř všude. Jak by ne, když se vlastně 
touláme od zázraku k zázraku v zázračné 
Boží zahradě a žasneme, jak důmyslně je 
stvořena. Je tolik rozličných druhů živočichů, 
vopavých květin a stromů. Vysoké hory a bublající potůčky, moře a skalní útesy. Rostliny, 
zvířata, lidé, krása barev, tvarů a tónů, všechno je Pánem Bohem dokonale a moudře 
utvořené, všechno má svůj pokojný řád. Člověku se až tají dech pod noční oblohou plnou 
hvězd, za ranního rozbřesku i v podvečerním soumraku. Pozvolna uprostřed té nádhery 
toužíme Pána chválit, vyzpívat a vytancovat mu svoji vděčnost, radost, obdiv a dík. Víte, že 
tohle je ta nejkrásnější modlitba? 

Možná, že si na památku na vzácnou chvíli setkání s Pánem takové místo nakreslíte 
nebo vyfotografujete. Někoho v ten okamžik napadne pěkná písnička či básnička. Hezký 
může být v knížce vylisovaný lístek, stejně jako květina, malý kamínek v peněžence, šiška, 
samorost, ptačí pírko a kdovíco ještě. Těším se, že si všechno povíme, až se v září sejdeme, 
a třeba se nám podaří uspořádat jakousi výstavku prázdninových pokladů – pěkné 
prázdniny s Pánem Bohem! 

  A CO SE PRO VÁS, DĚTI, CHYSTÁ? 

Kněžské sborníky 
přineste nejpozději příští neděli 30. května, abychom mohli zakončit soutěž k Roku 

kněží, vyhlásit vítěze a rozdělit odměny. 

První svaté přijímání 
V neděli 6. června při mši svaté v 10:30 přistoupí řada dětí slavnostně poprvé ke 

svatému přijímání. 

Dětský den 
V neděli 6. června odpoledne od 15 hodin na hřišti Střední technické školy 

v Dubečské ulici. Tady všichni společně oslavíme s našimi prvokomunikanty Den dětí 
tradičně hrami, soutěžemi a odměnami. Kdo by nám ze starších dětí nebo mládežníků 
chtěl pomoci s organizací, nechť se přihlásí, prosím, kněžím, u mě nebo v sakristii. 

Pouť k Pražskému Jezulátku 
V pondělí 21. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude 

P. Jan Balík sloužit mši svatou. Od P. Petra Šleicha se pak jistě něco zajímavého dozvíme, 
hlavně o korunce, kterou daroval Jezulátku Svatý otec při své lopské návštěvě Prahy. 



  

  CO SE CHYSTÁ PRO FARNÍKY 

Farní úklid 
V pátek 28. června odpoledne od 14 do 17 hodin a v sobotu 29. 5. dopoledne od 8 do 

12 hodin. V sakristii je jako obvykle rozpis potřebných prací, kam se můžete zapisovat. Též 
můžete přijít jen tak, práce se pro vás určitě najde. Po domluvě je možné přijít i v jiném 
termínu. 

Oslava narozenin našich kněží 
V sobotu 19. června oslavíme narozeniny P. Jendy (45 let) a P. Vladimíra (50 let). V 18 

hodin bude děkovná mše svatá, po ní jste všichni srdečně zváni na agapé do farního sálu. 
Předem děkuji za případnou pomoc s přípravami a organizací celé slavnosti. 

Lída 

   INICIATIVA 17-11     

  INICIATIVA 17-11 ANEB CÍRKEV 
A SPOLEČNOST TROCHU JINAK 

Besedy a přednášky nazvané Iniciativa 17-11 
pokračovaly celý školní rok 2009/2010 a budou – dá-li 
Pán – pokračovat i dále. 

 

Církev a svět: Rychetník, Martinek, Mareš, Holub, Halas 
Na podzim bylo hlavním tématem osvětlení úlohy katolické církve na světové úrovni. 

V říjnu, krátce po českomoravské pouti Benedikta XVI., jsme se hlouběji zabývali novou 
papežovou encyklikou Caritas in veritate (Láska v pravdě). Mé pozvání k diskusi přijal 
politický ekonom, profesor na univerzitě ve skotském Readingu Ing. Luděk Rychetník a 
otec Michael Martinek, ředitel školy JABOK. Encyklika je nejen v papežově rodné zemi, ale i 
třeba v dost zesvětštělé Anglii předmětem hojných diskuzí mezi byznysmeny a politiky. 
V listopadu přijel z Hradce Králové otec Tomáš Holub, bývalý hlavní vojenský kaplan naší 
armády. Téma večera bylo více než jasné: „Jak se církev stavěla a staví k válkám?“ Obsáhlá 
diskuse ukázala, jak svobodomyslné, a přitom 
slušné publikum na strašnické večery chodí. V 
prosinci byla v Praze prezentována 
Jeruzalémská Bible. Využil jsem tedy 
příležitosti a pozval své přátele z Brna – 
manžele Halasovy. Prof. František X. Halas, 
historik a bývalý český velvyslanec ve 
Vatikánu, odpovídal na otázku: „Proč katolická 
církev potřebuje vlastní stát?“ Navzdory velké 
plískanici se v Divadle Miriam opět sešlo více 
než 80 přátelsky naladěných posluchačů. 
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Rodina: Balík, Zeman, Macounová, Musil 
Nový rok jsme chtěli zahájit komorněji: na pořad proto přichází rodina. Jak se v této 

oblasti vyhnout klišé či rychle stárnoucím, jednogeneračním, pravdám? Sám náš hostitel, 
strašnický farář Jan Balík, se ujal slova! Z jeho příspěvku by myslím nemělo zapadnout to, 
jakou starost církev o rodinu, o její radosti i úzkosti církev má, a to hlavně od doby Jana 

Pavla II. Rodina neznamená jen řešení 
morálních dilemat, ale především prostor pro 
uskutečpování odpovědné svobody a hlavně 
věrné naplpování Ježíšova dvojjediného 
přikázání, lásky k Bohu a lásky k člověku. 
V únoru přijel – opět z Brna – vynikající 
křesťanský psycholog Josef Zeman. Málokterý 
muž spojuje moudrost, věrnost církvi a 
zárovep neuhýbání podstatným otázkám jako 
on. Zmíním dvojí: 1) V manželství a v rodinách 
vznikají často napětí, bez nich se život prostě 

neobejde. Jde o to nezbavovat se tohoto napětí, ale plodně ho unést. Láska dvou lidí je 
dialog – podobně jako je dialogem život trojjediného Boha. 2) Aktuálním tématem i v 
křesťanských manželstvích je otázka sladění mateřské a pracovní role žen. Od nás křesťanů 
se očekává tvořivé řešení, nikoli škarohlídství. V březnu pak Jiří Musil a Marie Macounová 
pohovořili o svých zkušenostech z manželského a rodinného poradenství v hlavním městě. 

 

Politika z různých stran: Duka, Svoboda, Luxová, Pehr 
13. dubna přivítal zaplněný farní kostel nového pražského arcibiskupa Dominika 

Duku. Po mši svaté následovala beseda, jejíž průběh zachytil Ondřej Hlaváč na kameru i 
mikrofon. Kdo se zajímá o to, o čem jsem s pastýřem naší arcidiecéze rozmlouval, si může 
pořídit CD s názvem: „Dominik Duka: Církev, 
vlast a stát“. V květnu, během vrcholící 
kampaně do sněmovních voleb, přijal mé 
pozvání šéf křesťanských demokratů Cyril 
Svoboda. (V červnu přijede z Dvořiska u 
Chocně paní Věra Luxová a z Loun historik 
Michal Pehr.) Ptal jsem se předsedy KDU-ČSL 
především na otázky související se sociální 
naukou církve (rodina, bioetika, lidská práva). 
Jeho odpovědi byly myslím velmi jasné, 
neuhýbavé, přitom dobře právně podložené, 
„při zemi“, pokud jde o strategii jejich 
prosazování. Rodinná politika a bioetické problémy, jako jsou eutanazie či umělé potraty 
(některé katolíky mimořádně zajímají, jiným jsou bohužel víceméně lhostejné), by měly být 
jedním z důležitých měřítek při nadcházejících volbách.  



  

Peníze, nebo život? 
Pokud se u všech ostatních stran, ale třeba i u biskupa Václava Malého stávají 

centrem pozornosti peníze, „vyrovnaný rozpočet“, případně „šokující složenka“, pak to 
jako křesťan přijímám s lítostí a jsem zneklidněn. Chápu to ovšem i jako výzvu k obsáhlejší 
a klidné, nikoli volebně hysterické diskusi. Ekonomii, lidské práci a etice podnikání se proto 
v rámci našich večerů budeme věnovat od října do prosince 2010. – Všem, kteří alespop 
jednou „17-11“ navštívili nebo kdo tuto iniciativu sledují „dálkově“ přes farní web, velmi 
děkuji za přízep i kritiku, za vnímavé otázky i kultivované námitky, za celkově tvůrčí a 
plodnou atmosféru večerů, při kterých společně hledáme odpovědi na často nelehké 
otázky. 

Deo gratias! 

Pavel Mareš 

   

  NÁVŠTĚVA PANA ARCIBISKUPA MONS. DOMINIKA DUKY 

V rámci besed Iniciativy 17-11, pořádaných ve strašnické farnosti, byl pozván 
k besedě na téma „Církev, vlast a stát“, konané 14. dubna 2010, pan arcibiskup Dominik 
Duka. Skutečností je, že v době, kdy souhlasil s pozváním na besedu, byl ještě biskupem 
královéhradeckým, a tak jsme po jeho jmenování arcibiskupem 13. února 2010 a hlavně 
potom, co se ujal své funkce 10. dubna 2010, byli jednou z prvních farností, které navštívil. 

Po mši svaté, kterou pan arcibiskup sloužil společně s naším farářem Jendou Balíkem, 
následovala beseda na určené téma, která se tentokrát výjimečně konala v kostele, 
protože farní sál má kapacitu do 120 lidí a besedy se zúčastnil přibližně dvojnásobek 
posluchačů. 

Beseda byla velmi 
zajímavá, zabývala se daným 
tématem ve veliké šíři, trvala 
přibližně hodinu a nechci zde 
dělat recenzi, ale několik 
zásadních myšlenek bych zde 
rád uvedl. 

Církev a společnost – malá 
odpovědnost křesťanů za církev 
ve společnosti. Člověk musí být 
křesťanem v každé situaci, i když 
v současné společnosti existuje 
náboženská šikana. 

Společné dobro – existují 
základní hodnoty, bez kterých 
není možný důstojný lidský život a tyto hodnoty musí hájit církev, vlast i stát. 

Katolíci v politice – často je vytýkáno, že politici nedostatečně prosazují naše hodnoty. 
Politika nemůže být neetická, ale nemůžeme mít stejná měřítka na etické normy 
v politickém a církevním životě, je nutné rozlišit politickou a náboženskou sféru. Politika je 
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uměním možného, často svázaná určitou taktikou -neodsuzujme proto kompromisy, ale 
sledujme celkovou dlouhodobou tendenci. 

Křesťané ve společnosti – veřejnost ztrácí zájem o politický život. Máme-li uchovat 
demokratický systém, je nutná revitalizace politického života, jinak hrozí nárůst vlivu 
různých extremistických skupin. Je to úkol pro nás všechny. 

Církev a stát – mezi církví a státem musí být spolupráce, církvi záleží na člověku, který 
potřebuje pomoc. Odluka církve od státu byla de facto za komunismu. Majetek, který byl 
komunisty konfiskován, musí být spravován tak, aby zajistil život církve a nepoškodil 
ostatní lidi ve společnosti. 

Na závěr besedy jsme panu arcibiskupovi poděkovali, darovali mu malý dárek a 
velkou kytici, poprosili ho o požehnání a pozvali k další návštěvě naší farnosti. 

K. Duchek 

 

   FARNÍ CHARITA     

  NADĚJE MÍT – NADĚJE DÁT 

Farní charita v praxi 
Základním posláním farní charity je aktivní pomoc bližním, pomoc lidem v nouzi. 

V našem farním charitním společenství se kromě projektu Adopce na dálku zaměřujeme 
zejména na zprostředkování kontaktu mezi těmi, kteří jsou ochotni nabídnout své síly ve 
prospěch druhých, a těmi, kteří pomoc potřebují. Po předání kontaktu se již obě strany na 
konkrétní formě a způsobu pomoci ve většině případů domlouvají samy. 

Aby farní charita v oblasti drobné pomoci našim bližním mohla fungovat, je nutné 
zajistit dostatečný počet ochotných dobrovolných spolupracovníků, kteří budou připraveni 
našim bližním v případě potřeby pomoci – ty bychom chtěli touto cestou poprosit 
o spolupráci. 

Co se očekává od dobrovolných spolupracovníků farní charity? 
Pokud se přihlásíte ke spolupráci s farní charitou, nemějte obavy, že budete muset 

charitě věnovat veškerý svůj volný čas. Jednoduše řečeno jde o to, abyste byli připraveni 
občas někomu pomoci s něčím, co je pro vás jednoduchým a samozřejmým úkonem, …ale 
pro ty, kteří takovou pomoc potřebují, může jít o nepřekonatelný problém. Jako příklad 
uvádím občasnou pomoc s nákupem, drobný úklid, pomoc s vařením v době nemoci, 
hlídání dětí, doprovod k lékaři, na procházku, návštěvu v nemocnici nebo v Domově 
důchodců, pomoc s řešením záležitostí na úřadech, doprovod do kostela na mši svatou, 
nebo třeba jen být ochoten nebo ochotna si s někým na hodinku popovídat, něco 
nemocnému přečíst z novin, časopisu, knihy nebo třeba pomoci něco napsat. Způsob, 
formu a četnost pomoci si domlouváte sami dle vašich časových možností a schopností. 

Vězte, že nikdy nevíme, kdy budeme sami pomoc potřebovat, a tak se snažme 
pomáhat druhým v době, kdy ještě můžeme, protože i sebemenší pomoc tomu 
nejnepatrnějšímu je pro něho vždy pomocí největší a dobrým skutkem pro našeho Pána 
(viz. Mt 25, 31-46). 



  

A co mohou očekávat příjemci charitní pomoci? 
Především je nutné zdůraznit, že charitní pomoc je poskytována zdarma. 

Neočekávejte od spolupracovníků farní charity poskytování ošetřovatelské nebo 
pečovatelské služby – takové služby naše farní charita neposkytuje, můžeme vám ale tyto 
služby pomoci zajistit. Nabízíme vám pomoc s drobnými službami, které vám jinak činí 
potíže vykonávat nebo je sami nedokážete zvládnout vůbec. 

Trpíte pocitem samoty? Jste nemocní a potřebujete pomoci s nákupem? Jste při chůzi 
nejistí a rádi byste byli přítomni na mši svaté nebo potřebujete doprovodit k lékaři? 
Potřebujete pomoci s drobným úklidem, na který sami nestačíte? Potřebujete pomoci s 
vyřízením záležitosti na úřadech? Nebo potřebujete pomoci s hlídáním vašich dětí? 

Zkuste kontaktovat naši farní charitu, pokusíme se najít způsob, jak bychom vám 
mohli pomoci. 

 
Samostatnou součástí farní charity je projekt pomoci Adopce na dálku, který vede 

p. Martina Hlaváčová. V současné době máme adoptovány tři dívky z Indie, zájemci o tuto 
charitativní pomoc – adopci chudého dítěte z rozvojových zemí – se mohou hlásit přímo 
u p. Martiny Hlaváčové, nebo prostřednictvím kontaktu farní charity. 

Počátkem roku probíhá celorepubliková Tříkrálová sbírka na charitu, které se 
pravidelně zúčastpuje i naše farnost. 

Farní charita též organizuje setkání a diskuse se zajímavými osobnostmi, lékaři, 
historiky, cestovateli, osobnostmi církve apod. Setkání probíhají na jaře a na podzim. 

 
Na závěr bych rád touto cestou poděkoval za dlouholeté vedení farní charity p. 

Markétě Mocové, od níž jsem charitu na základě její abdikace převzal od 1. dubna 2010. 

Milan Čok 

Kontakt – tel.: 607 811 434, email: charitastrasnice@seznam.cz, písemně: dopis 
vhoďte do poštovní schránky farnosti u postranního vchodu, obálku označte „Farní 
charita“. 

   

  SPOLEČNÁ ADOPCE NA DÁLKU 

Strašnická charita ve farnosti zajišťuje různé služby, poradenství a pomoc. Jednou 
z nich je i zprostředkování Adopce na dálku pro ty, kteří si nemohou dovolit sponzorovat 
chudé dítě z rozvojových zemí plnou částkou, ale přesto by rádi přispěli. 

Někteří z vás farníků těmto dětem již finančně pomáháte, a tak přesně víte, v čem 
tato pomoc spočívá, mnozí pak máte povědomí o tom, co tento projekt Arcidiecézní 
charity Praha zahrnuje – i tak bych ráda ve zkratce popsala, čeho se Adopce na dálku týká. 
Adoptivní „rodič“ platí určitou roční částku (od 4 900 do 8 500 Kč) pro vybrané chudé 
„dítě“ z některé africké, asijské či evropské země. Dítěti, studentovi, bohoslovci či novicce 
je za to umožněno studium, jsou mu zakoupeny studijní pomůcky, hrazena strava ve škole 
a základní lékařská péče, dále pak určité procento částky putuje i na rozvoj místní 
komunity. Za to má „dítě“ povinnost informovat svého „rodiče“ o svých studijních 
výsledcích a napsat mu ročně dva dopisy. Je snaha, aby se „dítě“ díky vzdělání stalo 

mailto:charitastrasnice@seznam.cz
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samostatným a nezávislým člověkem, který není závislý na pomoci ostatních. I proto je 
důsledně dbáno na ochranu osobních informací o adoptivním „rodiči“ tak, aby nebyla 
zneužívána „dětmi“ či komunitou jeho dobrota. 

Ve farnosti vznikla skupina asi osmi lidí, kteří společně sponzorují 3 indické studentky. 
A vzhledem k tomu, že někteří dosud nemají bližší informace o děvčatech, jsou ve zkratce 
uvedeny bližší údaje. 

Sunitha .N Methri (1988) 
zdravotní stav: dobrý 
náboženství: křesťanství 
bydliště: Satholi 
škola: Středisko odborné přípravy Carmel 

(stát Karnátaka – Bidar) 
stupep/třída: 1. ročník 
dítě by se rádo stalo: učitelkou 
prospěch: dobrý 
koníčky: zpěv 
krátký popis dítěte: Sunitha je nejmladší z pěti sourozenců 

a jedinou dcerou. Je to hodná dívka, 
která pěkně zpívá. Dobře pracuje a je 
hodně aktivní. 

otec/matka: Nigappa, námezdní dělník/ Laxmi, 
námezdní dělnice 

informace o rodině: rodiče nemají pravidelný příjem a nejsou schopni postarat se o dvě 
děti, které s nimi bydlí. 

 

Santoshi .M Gayakwad (1980) 
zdravotní stav: tělesně postižená 
náboženství: hinduismus 
bydliště: Morambi 
škola: Středisko odborné přípravy Carmel 

(stát Karnátaka – Bidar) 
stupep/třída: 1. ročník 
dítě by se rádo stalo: učitelkou 
prospěch: dobrý 
koníčky: zpěv 
krátký popis dítěte: Santoshi je hodná dívka. Je tělesně 

postižená. Není schopna zřetelně 
hovořit, protože má postižená ústa. 
O studium má velký zájem a chce se 
postavit na vlastní nohy. 

otec/matka: Maruthi, námezdní dělník/ Mallamma, námezdní dělnice 
informace o rodině: Rodiče jsou staří a je pro ně těžké zaopatřit šest z devíti dětí. Nejsou 

schopni posílat děti do školy. Chtějí, aby jejich dcera pokračovala ve 
studiu a zajistila si dobrou budoucnost. 



  

Sujatha Naik (1991) 
zdravotní stav: zánět mandlí 
náboženství: hinduismus 
bydliště: Manki 
škola: Milan Teacher Training Institute (stát 

Karnátaka – Honavar) 
stupep/třída: bakalářské studium 
dítě by se rádo stalo: učitelkou 
prospěch: dobrý 
koníčky: zpěv, tanec 
krátký popis dítěte: Dobře se učí a dělá učitelský kurz ve 

městě Mundgod. Všichni ji mají rádi a 
má přirozený respekt. Jejím 
oblíbeným jídlem je rýže 
s luštěninami. 

otec/matka: Govinda, nepracuje, srdeční problémy/ Parvathi, služebná  
informace o rodině: Rodiče pěstují kokosové ořechy na prodej, mají psa, kočku a krávu. 

 
Zatím tato společná farní Adopce na dálku probíhá prvním rokem, uvidíme tedy, jaký 

bude zájem v roce příštím. Za dívky ze Střediska odborné přípravy Carmel se bude další 
částka platit v září 2010, za dívku z Milan Teacher Training Institute v dubnu 2011. Byli 
bychom rádi, kdybychom dívky mohli společně podporovat i nadále, tedy po celou dobu 
jejich středoškolského studia, což jsou cca 3 roky, ale v případě malého zájmu lze 
sponzorování ukončit. Naopak je samozřejmě možné další dítě do společné farní adopce 
zařadit. 

Jsme rádi, že společně můžeme pomoci lidem, kteří to skutečně potřebují. 

Martina Hlaváčová 

   NEPŘEHLÉDNĚTE…     

  NOC KOSTELŮ 

„Po celý den a po celou NOC nikdy nebudou mlčet.“ 

(Iz 62,6) 

V pátek 28. května proběhne akce nazvaná Noc kostelů. Letos se poprvé připojí i naše 
farnost se svým programem. Využijte této příležitosti a vypravte se se svými přáteli do 
našeho kostela. 
Připraven je pro vás následující program: 

 

18:00 19:00 Mše sv. 
19:00 20:00 Varhanní koncert (L. Žáková) 
20:00 21:00 Divadelní představení (Divadelní společnost Petrklíč) 

Selma Lagerlöfová: Legenda o Veronice 
21:00 22:00 Varhanní preludia (Marie Zahrádková) 
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  KALOKAGATHIA 

Jsme chrámová skupina, která už bezmála 15 let doprovází dětské mše sv. v našem 
kostele a jistě nás není třeba příliš představovat. Za tuto dobu se nás v souboru vystřídala 
pěkná řada a do našeho repertoáru se zařadil bezpočet písní. 

Jelikož někteří z nás jsou ve skupině od samotných počátků, rádi bychom část toho, 
co jsme se naučili, předali dál a také vytvořili prostor pro ostatní. 

Máte-li chuť přidat se k nám a přispět svým dílem ke společnému snažení, rádi vás 
uvítáme, ať již ovládáte nějaký hudební nástroj, či vás jen baví zpívat. 

Pokud jsou vaše ambice vyšší, určitě se nabízí prostor pro založení nové skupiny. Rádi 
s čímkoliv pomůžeme, ale necháme vám prostor pro vaše vlastní nápady. 

K hudbě je potřeba také vychovávat a dětí, které by se s nadšením zapojili je v našem 
kostele jistě dost. Máte-li odvahu se tohoto úkolu zhostit a podílet se na přípravě 
budoucích zpěváčků/hudebníčků, dostane se vám vděčnosti nejen od samotných dětí. 

Nebojte se ukázat nadšení pro hudbu, nebojte se na sebe vzít zodpovědnost této 
služby Bohu. Ať již rozšíříte naše řady, spoluzaložíte novou skupinu nebo pomůžete 
s vedením malých dětí, významně tím přispějete celému farnímu společenství. Právě nyní 
je ta vhodná chvíle se zapojit. 

Ondřej Hlaváč 
ondrej@hlavacovi.net 

 

   

 

  POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

Náš varhaník Kryštof Suchý vás zve na výstavu… 

 

mailto:ondrej@hlavacovi.net


  

   PROGRAM FARNOSTI     

Bohoslužby v našem kostele pondělí – pátek 18.00 
sobota 7.00, 18.00 
neděle 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

Společná modlitba růžence ½ hod. před mší svatou (mimo neděle v 10.30) 
Živý růženec každé první pondělí v měsíci po mši sv. 
Příležitost ke svátosti smíření hodinu před každou mší svatou 
Adorace každý třetí pátek v měsíci po mši svaté 
Modlitební skupiny společenství žen pondělí a čtvrtek po mši sv. 

Mariina Legie pondělí 19.00 
Lectio Divina jednou v měsíci dle ohlášek 

Přednášky o sociální nauce církve první středa v měsíci od 19.00 
Biblická hodina druhá středa v měsíci od 19.00 
Setkání nad Katechismem ostatní středy v měsíci od 19.00 
Výuka náboženství předškolní děti úterý 16.00 

1. třída pondělí 16.00 
2. – 3. třída úterý 16.00 
4. – 6. třída středa 16.00 
7. – 8. třída čtvrtek 16.00 

Mládež 13 – 17 let neděle po večerní mši sv. 
19 let pátek po mši sv. 

Příprava dospělých na křest pondělí večer a dle dohody 
Příprava dětí ke svatému přijímání od jara v pátek odpoledne spolu s rodiči 
Setkání ministrantů jednou za měsíc dle ohlášek 
Farní charita poslední úterý v měsíci po mši sv. v učebně 
Farní knihovna půjčuje středa 16.45 – 17.45 

neděle 10.00 – 11.00 
ve farní kavárně 8.00 – 11.30 

Skupina ΚΑΛΟΚΑΖΗΑΤΙΑ zkoušky v neděli od 9.30; doprovází dětskou mši sv. 
Chrámový sbor Cantus amici zkoušky v pondělí od 19.30 
Mateřské centrum Pondělí a středa od 9.30 
Setkání rodin a manželských párů informace u kněze 
Setkání seniorů každé druhé úterý v měsíci od 10.00 
Sportovní odpoledne sobota od 14.00; floorball 
Farní kavárna neděle 8.00 – 12.30 
Úklid kostela každé pondělí od 14.00 

 

Osobní rozhovor s knězem, návštěva nemocných, křest dětí, příprava na svátost 
manželství a příprava dospělých na biřmování dle domluvy s kněžími. 

Srdečně zveme další farníky k zapojení se do farního života. A zvláště uvítáme 
všechny, kdo by byli ochotni nabídnout pomocnou ruku – v charitě, ve farní kavárně, při 
úklidu kostela. 
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Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 

 
Slovo na závěr 

Vydává farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 
Praha - Strašnice 
Ke Strašnické 1000/10, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 782 480 e-mail: janbalik@gmail.com 
www.farnoststrasnice.cz 

 

Přijď, Duchu svatosti a nezalekni se nás, kteří tvoříme obec 
hříšníků. Sestup s nebeské slávy a neváhej prostoupit místo 
našeho vyhnanství. 

 
Pane, Duchu svatý, v zápalu rozbrojů snadno ztrácíme 

hlavu a v žáru vášně selhává naše sebeovládání. Zchlaď nás 
svěžím dechem svých úst, abychom se v životě nezmítali sem a 
tam, abychom i v těžkých chvílích nepostrádali útěchu Tvé 
podpory. 

 
Duchu svatý, přijď s bohatstvím svých darů. Naplp nás 

moudrostí, rozumem, radou, silou, věděním, zbožností a bázní 
Boží. To jsou dary, které jediné nám mohou zprostředkovat 
opravdové bohatství a pravé štěstí. Jsou to dary, které vlévají do 
našich srdcí světlo a pokoj. 

z knihy Vždyť jsem to já 
– Rozhovory s Pánem Ježíšem před svatostánkem 

(nakladatelství Cesta, nám. Republiky 5, Brno, 2. vydání 1997) 

mailto:janbalik@gmail.com
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