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Duchu svatý, prosím Tě
o dar moudrosti
k lepšímu poznání Tebe a Tvých božských dokonalostí,
o dar rozumu
k lepšímu pochopení ducha tajemství svaté víry,
o dar umění,
abych se v životě řídil zásadami téže víry,
o dar rady,
abych ve všem hledal radu u Tebe a u Tebe ji vždycky nacházel,
o dar síly,
aby žádný strach ani pozemské ohledy
mě nemohli odtrhnout od Tebe,
o dar zbožnosti,
abych vždycky sloužil Tvému majestátu se synovskou láskou,
o dar bázně Boží,
abych se bál hříchu, který Tebe, ó Bože, uráží.
Amen

   SLOVO NA OKRAJ
Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma,
aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákonu Páně: vše, co je mužského
rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu – a aby podle ustanovení zákona
obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.
(Lukáš 2, 22)
Podle židovského Zákona byla matka, která dala život chlapci, pokládána 40 dnů za
nečistou, při narození děvčete to bylo 80 dní. V této době musela zůstat doma, nesměla
vstoupit do chrámu a dotknout se žádného obětního pokrmu. Po uplynutí této čekací doby
měla přinést k zákonnému očištění v chrámě zápalnou oběť a oběť za hřích. Chudí přinášeli
párek holoubat: jedno holoubě pro oběť zápalnou, druhé pro oběť za hřích. Bohatí museli
jako zápalnou oběť přinést ještě jednoročního beránka.
Při narození prvorozeného předpisoval Zákon navíc ještě „posvěcení“ dítěte, neboť
prvorození synové byli zasvěceni Hospodinu, tj. posvěceni jako Boží vlastnictví a povoláni
k Boží službě. Když pak místo prvorozených byli pro službu ve svatyni určeni levité, vstoupil
v platnost zákon, že prvorození se musejí vyplatit. Cena, kterou museli rodiče zaplatit,
činila pět šekelů (jeden chrámový šekel obsahoval 14,55 gramu stříbra).
Ve výše uvedeném textu jsou klíčová tato slova: zasvěcení Hospodinu, očištění, oběť.
Svůj význam mají i dnes, i když bývají nahrazována synonymy. Což není zasvěcení
Hospodinu křest? Jedinec se stává v daný okamžik Božím vlastnictvím – křest je jakési
„inventární číslo“, které nelze vymazat jako soubor z počítače nebo přerazit jako číslo na
motoru.
Očištění se dá nahradit slovem zpověď - s ní pak souvisí úzce pojem odpuštění, milost.
Jak obtížné je mnohdy přiznat vlastní vinu a následně se omluvit! Dnes jsme bohužel
svědky toho, že přiznat se veřejně k poklesku a poprosit za prominutí se chápe jako projev
slabosti.
Oč měl lotr na kříži, který se Ježíši přiznal ke svým zločinům a litoval jich, větší
charakter než mnozí politici dnes!
Oběť. Slovo, které nahání hrůzu. Často jsme příliš sešněrováni vlastní pohodlností a
leností, nechceme se v žádném případě nechat někým nebo něčím omezovat. Pokud se už
přemůžeme a uvolíme se k určité oběti, počítáme s tím, že nám to něco „hodí“. Typickým
jevem dnešní doby je „obětovat se pro práci“- takový člověk si namlouvá, že je pro chod
firmy nepostradatelný, je sice kreativní a výkonný, v zaměstnání stráví víc času než doma,
ale za nějakou dobu zjistí, že se mu rozpadá rodina. Sbírá pracovní ocenění, zakládá si na
svém workoholismu, ale v Božích očích se jeví jako blázen.
Nezištnou, upřímnou a opravdovou obětí je například rozhodnout se pro dobrovolný
celibát, vstoupit dobrovolně do řádu a zřeknout se světského života. Bůh po nás (v Evropě)
dnes zatím nechce, abychom přinášeli oběť nejvyšší jako např. Maxmilián Kolbe, ale
trpělivě čeká, že budeme přinášet bez reptání takové oběti, které budeme schopni sami
unést.
Bohuslav Zezula
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   PROGRAM FARNOSTI
 Přednáška pro rodiče o výchově
V neděli 20. února od 15 do 18 zveme rodiče na program salesiánské spolupracovnice
Hany Imlaufové z Křesťansko-pedagogické poradny na téma: Nepřítelem zdravé sexuality
je mlčení. Jakým způsobem tedy hovořit s dětmi v rodině o sexualitě?
Obsah:
1. Utváření pohlavní role muže a ženy s ohledem na vývojové etapy v životě dítěte.
2. Co bychom chtěli z oblasti sexuality předat našim dětem.
Hlídání dětí zajištěno. Hlaste se v sakristii.

 Duchovní obnova pro farnost
V sobotu 2. dubna od 13.00 do večerní mše. Povede P. Jiří Barhoň z Plzně, který je
autorem několika zábavných knih (např. Zlý farář přejel hodného psa, Všichni svatí
s hašlerkou).

 Duchovní obnova pro manţelské páry
V sobotu 16. dubna od 10 do 16 hod. Hlídání dětí zajištěno.
Téma obnovy:
Dar a přijetí mateřství. Kromě duchovních zamyšlení poskytnou přítomní lékaři
odborný pohled na IVF a problematiku řešení neplodnosti a bude možné na toto téma
s nimi diskutovat.
Povedou:
MUDr. Lucie a Martin Šmehilovi, přítomen bude též gynekolog MUDr. Mário Šmehil.

 Pouť do Poříčí 2011
Mše svatá za významného předválečného katolického politika a aktivistu Dr. Františka
Noska (1886 – 1935) bude sloužena v sobotu před Květnou nedělí, tj. 16. dubna 2011 od
15 hodin, v Poříčí nad Sázavou, v kostele sv. Havla (u řeky). Při něm je Dr. Nosek pochován.
Přede mší sv. bude od 14 hodin komentovaná prohlídka tohoto krásného kostela.
Kostel je původně románský a je známý dřevořezbami z barokní doby. Národní rada
Sekulárního františkánského řádu spolu s farností v Poříčí zvou srdečně na pouť Vás i Vaše
přátele.
Bližší informace:
Miloslav Müller,
tel.: 272 765 083, mobil: 732 744 953, e-mail: muller.miloslav@centrum.cz
Proces blahořečení Dr. Noska byl již před několika lety zahájen. Modleme se, aby byl
oslaven úctou oltáře, a tak byl vzorem i pro současné politiky.

   ZPRÁVY
  DOPIS ARCIBISKUPA DOMINIKA DUKY MLADÝM LIDEM
Moji mladí přátelé,
o letošních prázdninách se chceme setkat se Svatým otcem Benediktem XVI.
v Madridu v rámci Světových dní mládeže. Je to tradice, za kterou vděčíme papeži Janu
Pavlu II., kterého budeme v Madridu již moci nazývat blahoslaveným, tj. šťastným.
V Madridu můžeme pod ochranou Panny Marie, jejíž památná socha je uctívána
v dostavěné madridské katedrále, poděkovat oběma papežům, předešlému i nynějšímu, za
zájem o život a budoucnost mladé generace. Španělsko je zemí, kde hlásal evangelium
sv. Jakub Starší, kam putuje nejen Evropa, ale i současný svět již po staletí. Byl nejenom
hlasatelem evangelia, ale také ochráncem národa a integrity španělské země, která
darovala církvi velkou řadu světců, zakladatelů řádů, velkých teologů, mystiků, ale také i
učenců, kteří proslavili španělské univerzity do dnešního dne. Definice lidských práv a
svobod je dílem Salamanky a jejího univerzitního profesora Francisco de Vittoria, který
začínal své pojednání slovy: „Žádný člověk se nerodí jako otrok“. Na univerzitě v Alcala
u Madridu skládá první doktorát sedmadvacetiletá dívka, tzv. doktorka z Alcaly, proslavená
jazykovými znalostmi a kulturním rozhledem. Tato španělská kultura přišla také na Karlovu
univerzitu v 17. století, kdy se zrodilo heslo videre Pragam et audire Ariagam (vidět Prahu
a slyšet profesora Ariagu u Klementina). Zvu vás spolu s ostatními otci biskupy, kteří se též
vydávají do Madridu, na tuto cestu.
Současně se obracím na vás, mladé ženy a muže, kteří máte zájem prohloubit svůj
duchovní život a znalosti křesťanské filozofie a teologie, které je také možno uplatnit
v široké službě církvi a ve společnosti. Je to nabídka studia na teologických fakultách, pro
naši arcidiecézi především na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, která je již
řádně etablovanou fungující fakultou této nejstarší zaalpské univerzity v Evropě. Obracím
se také na mladé muže, kteří mají opravdový zájem o život a budoucnost církve a kteří si
kladou otázku, či zaslechli hlas volání ke kněžské službě. Je třeba se obrátit v tomto případě
na kněze, se kterými jste v kontaktu, aby vám poradili, jak dále postupovat. Bez nové
generace, bez dostatečného počtu mladých kněží a řeholníků by se stala naše církev
nehybnou, neschopnou být opravdovým kvasem společnosti. Proto vás prosím a žádám o
potřebnou odvahu k rozhodnutí, které není možné bez Boží pomoci a světla Ducha sv. Pro
vás, kteří často pracujete s počítačem: řadu informací najdete na internetových stránkách
Arcibiskupského semináře v Praze: www.arcs.cuni.cz.
Váš
+ Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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   KRONIKA
  ADVENTNÍ VĚNCE
V sobotu 27. 11. 2010 jsme se zúčastnili výroby adventních věnců v kostele
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Praze – Strašnicích. Na místě se sešlo přibližně 20
účastníků. Vyráběli jsme věnce z různých materiálů - základem byla sláma nebo polystyrén,
chvojí, svíčky, zdobení všelijakými přírodninami (šišky, jablíčka, šípky, koření) a mašlemi.
Pořadatelé akce vše perfektně připravili, poskytli dostatek materiálu i cenné rady. Zajímavé
bylo i povídání o symbolice a historii adventního věnce. Kromě věnců jsme si vyzkoušeli
malování na svíčky s použitím speciálních barev. Ocenili jsme, že bylo pamatováno i na
naše děti, které skvěle zabavila paní Lída omalovánkami a hračkami. Během tvoření bylo
účastníkům k dispozici občerstvení. Hotové výrobky zdokumentoval Tomáš Fibír.
Následující den proběhlo svěcení adventních věnců.
Organizátorům akce mnohokrát děkujeme, že nás vzali mezi sebe a umožnili nám a
našim dětem prožít velice příjemné tvůrčí dopoledne.
Jarmila a Vladan Burdovi

  DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŢELE
V sobotu 4. prosince se ve farním sále
konala duchovní obnova pro manžele pod
vedením P. Tomáše Roule. Chtěla bych za
všechny manželské páry poděkovat
P. Tomášovi, který si pro nás připravil
zajímavý program, P. Jendovi, který
v adventu a postu duchovní obnovy
organizuje, Lídě a jejím pomocnicím, které
se starají o naše děti, vaří pro nás a zajišťují
občerstvení.
V úvodní části jsme se zamýšleli nad
tím, do jaké míry nás ovlivňuje to, co si
o nás myslí lidé. V některých řeholních
komunitách mají hodinu pravdy, kdy se
snaží si v atmosféře lásky sdělit, co se jim
na druhých líbí a co jim vadí. V naší rodině
máme problémy s tím, že ne vždy umíme
druhé pochválit a povzbudit a když si
sdělujeme, co nám vzájemně na sobě vadí,
ovlivňuje nás hněv a netrpělivost. Tato rada
se pro nás stává podnětem stále znovu si
odpouštět a i po neúspěšných zvládáních
vlastních slabostí se nepřestávat pokoušet
vytvářet atmosféru lásky.
P. Tomáš mluvil o tom, že jsme někdy
příliš ovlivněni tím, co si o nás myslí druzí
lidé, srovnáváme se s nimi, toužíme někoho
napodobovat, protože dotyčný člověk nám
připadá zvenčí šťastný. Byly nám
předloženy otázky: Jak jsme přišli na to, že
dotyčný člověk je skutečně šťastný? Jak
jsme přišli na to, že je to naše cesta? Měli
bychom každý objevit svou jedinečnou
cestu, ono já, kterým mám být, kam asi můj
Stvořitel směřuje, když mě učinil takového,
jaký jsem. Protože jsme každý originál,

i naše manželství je originál. A to nás vybízí
k tomu přijmout druhého v jeho jinakosti.
Uvědomuji si, že je to pro nás v rodině
někdy těžké. A musím bojovat s tím, abych
překonala pokušení nemilovat druhé proto,
že naplňují moje představy, ale proto, že
jsou - bezpodmínečnou láskou.
Byli jsme vyzváni k tomu, abychom se
zamysleli nad různými otázkami. Jakým
mužem nebo ženou bychom chtěli být, až
nadejde poslední chvíle našeho života? Jak
moc mi záleží na úsudku druhých lidí
o mně? Jak smýšlím o druhých lidech?
Považuji druhé v zásadě za dobré, nebo za
hlupáky a darebáky, přičemž se v životě
jistě najde řada příležitostí, abych se
v tomto pohledu utvrdil?
Bylo nám doporučeno, abychom se
nesoustřeďovali na sebe, nebudovali v sobě
postoj nadřazenosti a chválili Boha za dary,
které nám dal a za jeho milost, skrze kterou
jsme mohli vykonat něco dobrého.
Potom se P. Tomáš zamýšlel nad
adventními biblickými texty.
Z komentáře k 1. neděli adventní mě
oslovilo, že ten, kterého očekáváme, již
přišel a stále zůstává s námi.
V textech z druhé neděle adventní je
zajímavá myšlenka, že ten, který přijde,
nebude soudit podle zdání očí a nebude
rozhodovat podle doslechu.
Během duchovní obnovy byla
příležitost ke ztišení a modlitbě v kostele
nebo ke svátosti smíření.
V závěrečné části jsme společně
diskutovali o různých tématech.
Karolina Mikotová
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  DUCHOVNÍ OBNOVA
Jako každý rok, tak i letos, jsme se s manželem rozhodli, dopřát si v této uspěchané
době, volné sobotní odpoledne a prožít adventní duchovní obnovu, kterou pro naši farnost
vedl páter Gorazd Cetkovský. Hned úvodem nám otec Gorazd oznámil, že hlavní důraz
klade na osobní modlitbu a v tomto duchu povede i tuto duchovní obnovu. Doporučil nám,
abychom s Bohem mluvili o všem, co nám v tichu vytryskne ze srdce, nebo rozjímali nad
žalmem 119, který nám otec vykládal. A pokud by někomu nevyhovovalo jedno ani druhé,
tak ať se ponoří do modlitby přímluvné – ať se přimlouvá za své drahé, přátele, za farnost,
za svět. A tak se střídaly půlhodiny rozjímání s otcem a půlhodiny osobní modlitby před
svatostánkem s možností svátosti smíření.
Zaujalo mě, jak páter Cetkovský vysvětluje častou námitku hledajících lidí – nač
vlastně v dnešní době potřebujeme Boha a jeho Zákon – desatero. Ukázal nám mobilní
telefon a upozornil nás na skutečnost, že bez návodu na používání si mobil buď
poškodíme, nebo úplně zničíme – nebudeme totiž vědět, že nesmí zůstat na slunci ani na
dešti. Anebo nevyužijeme všechny funkce, které má, protože bez návodu na použití se o
nich nedovíme. A stejně tak je to i s naším životem. Boží zákon je pro náš život takový
„návod k použití“, který nám Bůh -tvůrce našeho života - dal stejně, jako konstruktér dává
návod na použití mobilu.
Otec Gorazd také upozorňoval na nutnost řádu a poslušnosti v našem životě. Je to řád
a poslušnost, co nás přenese přes dny a noci temnoty, kdy Bůh mlčí. Každý v životě
takovým obdobím projde, kdy volá k Bohu, a neslyší žádnou odpověď. A pak chodíme do
kostela a modlíme se, protože se to má, i když nic necítíme, až jednoho dne opět pocítíme
blízkost Boží.
V našich modlitbách musíme být vytrvalí a trpěliví – Pán všechny naše prosby slyší a
vyslyší je podle svého milosrdenství dříve či později, ale někdy jinak, než si my
představujeme.
Duchovní obnovu jsme ukončili společnou mší svatou s celou farností.
Věra a Pavel

  POUŤ DO FILIPOVA
Letos už tradičně uspořádala naše
farnost zájezd do Filipova. Odjížděli jsme o
půlnoci 12. ledna od fary. Autobus byl plně
obsazen, neboť jej pomohli zaplnit farníci z
okolních farností a také řádové sestřičky
boromejky. Duchovně nás provázel,
modlitbu cestou vedl a žehnal nám otec
františkán z kostela od Panny Marie
Sněžné. Počasí nám přálo, nebyla veliká
zima. Naše cesta směřovala na sever do
Šluknovského výběžku, kde se na českoněmeckých hranicích nachází obec Filipov,

známé a slavné poutní místo nazývané také
„Lurdy severních Čech“. Přijeli jsme sem
oslavit 145. výročí zjevení Panny Marie, na
jejíž přímluvu se zde stal 13. ledna v roce
1866 ve čtyři hodiny ráno obdivuhodný
zázrak uzdravení.
Těžce a mnoho let nemocná
Magdalena Kadeová již očekávala smrt. Při
modlitbě se jí náhle zjevila Panna Maria a
slíbila uzdravení slovy: „Mé dítě, od
nynějška se uzdravuješ!“ Magdaléna vstala
a k údivu lékařů i svých blízkých byla úplně

zdravá. Na místo začali proudit prosebníci a
rok poté zde byla náhle uzdravena dívka,
která měla jedenáct let nemocné nohy a
pouze ležela.
Jiříkovský kaplan od Kadeových
vykoupil domek a na jeho místě dal
postavit kapli. Později v letech 1870 – 1885
zde byl postaven kostel v novorománském
stylu zasvěcený Panně Marii, Pomocnici
křesťanů. V roce 1926 ho papež Pius XI.
povýšil na baziliku minor, když předtímještě jako papežský nuncius – Filipov
navštívil. Na památku a k oslavě Boží je zde
každý rok v čase zjevení sloužena slavná
mše svatá.
My jsme přijeli už ve tři hodiny a měli
jsme proto dostatek času pobývat v kapli
na místě zjevení Panny Marie. Mše sv.
začala ve čtyři hodiny, hlavním
celebrantem byl litoměřický biskup Jan
Baxant a bylo přítomno ještě asi čtyřicet
kněží. Poutníci z našeho autobusu přivezli z
Prahy a v průvodu do kostela donesli k úctě
Panny Marie pět jejích soch, a to fatimskou,
lurdskou, filipovskou, Immaculatu a Rosu
Mysticu. Na začátku mše sv. jsme zazpívali

8

filipovskou píseň a pomodlili se modlitbu
sv. Bernarda (Pamatuj, láskyplná Panno
Maria…) a Magnificat, které se modlila
vizionářka Magdalena před zjevením Panny
Marie. Mše sv. byla sloužena v českém i
německém jazyce. Po jejím ukončení jsme
mohli ještě chvíli setrvat v kostele nebo
přijmout pohoštění v sousední budově
anebo se občerstvit u pramene vody, která
vytéká poblíž kostela. Odjížděli jsme
duchovně občerstveni s radostí a vědomím,
že Panna Maria je naší milosrdnou Matkou
a že se za nás přimlouvá.
Poutě do Filipova začala organizovat
u nás ve Strašnicích paní Alena Javůrková a
brzy jí vydatně pomáhal pan Ing. Sixta,
který se stará o bezpečnou přepravu soch
Panny Marie a také objednává autobus,
abychom se dostali pohodlně až na místo.
Řada poutníků přichází však za tmy a
chladu pěšky ze Šluknova vzdáleného
13km. Přijíždějí lidé i zdaleka, např. ze
Slovenska a z Polska. My to nemáme tak
daleko, proto jeďme za rok znova!
Alena Šmídová

  OBLÁČKA
Na svátek Uvedení Páně do chrámu, byla
v klášteře bosých karmalitek na Pražském Hradě –
Karmel svatého Josefa, slavnostně oblečena do
řeholního roucha naše farnice Hana Krásná a přijala
řeholní jméno Terezie Magdalena od Ukřižované
Lásky. Spolu s naší farnicí Kateřinou Holubovou,
která měla obláčku 31. 5. 1999 na svátek Navštívení
Panny Marie a přijala jméno Marie Johanka od Krista
Krále, v roce 2002 skládala časné sliby a v roce 2005
sliby slavné. Po mši svaté jsme se v depozitáři mohli
jen kratičce přes mříže pozdravit se sestrou
Magdalenou a vyřídit strašnické pozdravy. Obě vás
moc zdraví a děkují za modlitby.
Víc není co dodat, pan Holub stihnul
s fotoaparátem nahlédnout do klauzury, objektiv se
mu podařilo zaměřit na obě naše sestry a dveře se
zavřely…

  TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Po loňském úspěchu při Tříkrálové sbírce jsme se domluvili, že do dalšího ročníku
určitě jdeme. Naše děti (4 – 7 let) jsou v nejlepším věku, kdy svou bezprostřední koledou
mohou oslovit kolemjdoucí.
Už od prvního vyhlášení nového ročníku jsem začala oslovovat naše další kamarády,
kteří mají podobně staré děti, v naději, že nás letos bude koledovat víc. Nabídla jsem, že
jsem ochotná vést skupinku koledníků, a tudíž stačí zaangažovat jen děti. Neuspěla jsem,
zůstaly jsme jen dvě rodiny jako loni. Další zklamání přišlo s první koledou – z místa, kde
jsme loni měli úspěch a nemuseli trpět zimou, nás letos vypoklonkovali. V neděli
odpoledne v ulicích kolem Slavie příliš lidí nebylo, a tak naše pokladnička moc neztěžkla.
Povzbuzeni úspěchem jiné skupiny, která se vydala do centra Prahy, jsme přímo na
svátek Tří králů vyrazili do ulic města znovu. Sice jen s dvěma dětmi, ale opět vyzbrojeni
královskými korunami, plášti a také osvědčeným zvonečkem. Aby nám nebylo zima, pojali
jsme koledu jako pochůzku a tentokrát jsme měli větší úspěch!
Nejlépe však dopadla třetí koleda našich kamarádek, které jako loni spolu s babičkou
obešly sousedy a známé. S radostí nám sdělily, že leckde na ně už čekali! a kromě peněz si
holky vykoledovaly i něco na zub.
A tak si letos snad můžeme říci: konec dobrý. Byli bychom rádi, kdybychom příští rok
mohli zúročit naše zkušenosti, připravit se ještě lépe, a hlavně kdyby nás bylo více. A my
dospělí se nebojme - děti „práci“ odvedou samy a na jedničku. Převleky je baví a na svou
důležitost, kdy nesou pokladničku a lidem rozdávají pozornosti za příspěvky, jsou náležitě
pyšné.
Bartákovi

   …OD LÍDY
Milé děti,
jistě znáte nebo jste alespoň viděly
v kostele či potkaly na ulici nějakého
řeholníka, řeholnici neboli řádového bratra a
řádovou sestru. Na první pohled jsou
nápadní svým oblečením – hábitem. Dříve
tomu tak nebylo, jejich oděv byl podobný
šatům tehdejších lidí, jen byl ušitý
z obyčejných látek a nebyl nijak zdobený.
Tímto stylem oblékání řeholníci a řeholnice
nám všem naznačují, že se rozhodli pro život
v chudobě a jsou spokojeni jen s tím nejnutnějším. Kdo jim nahlédne do srdce, zjistí, že
jejich láska ke Kristu Pánu je tak veliká, že chtějí žít jen a jen pro Něho. O to se snažíme
všichni, ale oni se z lásky k Pánu Ježíši nechtějí ani ženit, ani vdávat. Žijí ve společenstvích
v klášterech prostým životem, více či méně se modlí, starají o potřebné, nemocné a chudé
lidi. Rozdílné poslání jednotlivých společenství dalo už v dávných dobách vzniknout řádům.
Mají svá pravidla, řehole, která přísně dodržují. Představený se nazývá opat, řeholnice mají
matku představenou, kterou poslouchají a řídí se jejími radami a pokyny. Podle řeholního
oblečení se pozná, ke kterému řádu ten který řeholník patří. Dnes jsou i řády, kde se nosí
skromný oděv podobný uniformě tramvajáků či letců. Řeholní hábit ale obvykle mívá
tuniku z hrubého pevného plátna, opasek nabádající k bdělosti a kázni, škapulíř jako
znamení zvláštní ochrany Panny Marie. Na opasku je zavěšený růženec, který je kdykoli po
ruce. Plášť přes ramena je znamením vnitřní odloučenosti od světa. Řeholní sestry mají
navíc na hlavě závoj, který dříve nosila každá vdaná žena. Vlastně jsou vdané, snoubencem
je jim přece sám Pán Ježíš.
Děti, asi ani netušíte, že z naší farnosti pochází řada řeholních bratrů (hlavně kněží), a
sester, kteří působí mezi lidmi. O některých ani nevíme, protože svůj život zasvětili Pánu
Ježíši v řádu s tak přísnými pravidly, že ani nevycházejí ven z kláštera - pouze třeba k lékaři.
Náplní jejich života je především modlitba. Modlí se za nás, za kněze, misionáře, za
nemocné i za všechny, kteří je o modlitbu požádají.
V řádu bosých karmelitek na Pražském Hradě se za nás již několik let takto modlí
sestra Johanka Holubová a tuto středu, na svátek Uvedení Páně do chrámu, měla obláčku
sestra Hana Krásná. Obláčka je slavnost, při které nová sestra přijímá své řeholní jméno,
poprvé si obléká řeholní oděv a závoj, stává se nevěstou Pána Ježíše. Slibuje, že bude žít
v čistotě, chudobě a poslušnosti. Sestra Johanka je křtěná Kateřina a při obláčce přijala
řeholní jméno Marie Johanka od Krista Krále. Hanka přijala jméno Terezie Magdalena od
Ukřižované Lásky, tedy sestra Magdalena.
Vidíme, že služba Pánu je krásná, avšak náročná. Je to pro nás výzva k modlitbě. A pro
vás navíc ještě výzva k zamýšlení, zda jednou, až budete velcí, také nezasvětíte svůj život
Kristu Pánu.
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  A CO SE PRO VÁS, DĚTI, CHYSTÁ?
Příprava na 1. svaté přijímání
pro děti i jejich rodiče začíná v pátek 25. února od 16 hodin na faře. Další setkání je
plánováno na pátky 11. března, 1., 15. a 29. dubna, 13. a 27. května, svatá zpověď v sobotu
4. června od 16.30. První svaté přijímání dětí bude v neděli 5. června při mši svaté v 10.30.
Masopustní karneval
v sobotu 5. března v 15 hodin – poslední sobotu před Popeleční středou zveme
všechny děti do tělocvičny Základní školy Brigáníků. Tentokrát navštívíme pejska a kočičku
Josefa Čapka – mají pro nás připravené pohádkové soutěže s odměnami a slíbili, že budou
péci i dort!
Porota, jako každoročně, vyhlašuje navíc soutěž o tři nejlepší masky.
Pečení misijních koláčků
v sobotu 2. dubna od 10 hodin v učebně. Zveme všechny šikovné pekaře a pekařky!
V neděli po každé mši svaté budou děti nabízet koláčky za dobrovolný příspěvek. Výtěžek
pošleme opět na Papežské misijní dílo dětí – „Děti pomáhají dětem“.
Křížová cesta s dětmi
v úterý 12. dubna od 17 hodin v našem kostele. Děti si doma nakreslí nebo jinak
výtvarně ztvární jedno z vybraných zastavení. Zkuste tentokrát třeba to, které si minule
nikdo nevybral. Všechno jako každý rok vystavíme v kostele.
Loutkářská dílna
na Zelený čtvrtek 21. dubna od 10 hodin zveme školáky do farního sálu na výtvarnou
dílnu s paní Olivií a s panem Tausingerem. Kdo přijde, měl by si prý zahrát i divadlo!
Křížová cesta na Petřín
na Velký pátek dopoledne 22. dubna se půjdeme pomodlit křížovou cestu s panem
Petrem Šimůnkem na Petřín. Sraz v 10 hodin u kostela ve Strašnicích, nebo v 11 hodin u
1. zastavení Křížové cesty na Petříně. Děti přivedeme zase zpět ke kostelu kolem 13.
hodiny.
Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku! Hezky bylo pouze vloni, jinak
vždycky mrzneme!
Zkouška všech ministrantů a pletení pomlázek
na Bílou sobotu 23. dubna od 9 hodin. Po zkoušce následuje pletení pomlázek s
panem Zdeňkem Krejčím v suterénu fary, a pokud nebude pršet, proběhne pletení
pomlázek v atriu.
Jarní jednodenní výlet nejen pro děti
v sobotu 7. května se vydáme na výlet. Program připravuje Majrou se svými
pomocníky. Kam nás zavede, v čem budeme soutěžit a co všechno si zahrajeme, to nám
zatím tají, ale jistě včas prozradí. 

Dětský den
v neděli 5. června odpoledne od 15 hodin na hřišti Střední technické školy v Dubečské
ulici. Dopoledne při mši svaté v 10.30 přistoupí řada dětí slavnostně k prvnímu svatému
přijímání a odpoledne všichni společně oslavíme Den dětí už tradičně hrami a soutěžemi.
Tentokrát na téma Svěrákova filmu Kuky se vrací.
Pouť k Pražskému Jezulátku
v pondělí 20. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude
P. Jan Balík sloužit děkovnou mši svatou.
SMS soutěž „Svaté ženy“ a sborníky
soutěž stále pokračuje! Po úspěšném adventním kole naší SMS soutěže, nás v postu
při nedělních katechezích čeká ještě další kolo. Sborníky letos vyhodnotíme až v květnu,
pečlivě shromažďujte obrázky, zajímavosti a informace o svatých ženách, o kterých jsme si
zatím povídali – svatá Ludmila, svatá Zdislava a svatá Terezie od Dítěte Ježíše a přibudou
ještě další tři. Pravidla a průběžné hodnocení jsou na nástěnce v učebně. Kdo by se chtěl
do soutěže ještě zapojit, je vítán. Odměnu si zaslouží všichni soutěžící.

  CO SE CHYSTÁ PRO VŠECHNY?
Jarní farní úklid
v pátek 27. května od 14 do 17 hodin a v sobotu 28. května od 8 do 11 hodin. Minulý
rok bylo krásné počasí a téměř všichni pochopitelně vyrazili ven za sluníčkem a s málo lidmi
se moc práce nestihlo. Kdo by letos rád pomohl a přitom jel rád také ven do přírody, může
se domluvit a přijít někdy jindy. Ale věřte, práce máme vážně jak na kostele. Těším se, že
přijdete a předem Vám všem děkuji za pomoc.
Na všechny se těší Lída a její věrní pomocníci



   OZNÁMENÍ
  KONVERZAČNÍ KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
Rodilý mluvčí německého jazyka bydlící v naší farnosti
nabízí intenzívní konverzační kurzy německého jazyka od
pondělí do pátku, v době od 7.00 do 19.00 hodin:
 konverzace pro jednotlivce i skupiny
 konverzace pro různé úrovně pokročilosti
 konverzace na všeobecná i odborná témata
 korektury německých textů
To vše v příjemném prostředí v Praze (2 min. pěšky od
Metra Skalka), nebo u Vás doma či ve Vaší firmě.
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Kontakt:
Peter Wezel
Na padesátém 47
100 00 Praha 10
mobil: 604 259 490
peter.wezel@volny.cz

  KROUŢEK ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ
Vršovice nabízejí kurz těm, kteří se už někdy učili anglicky. Nejde o „normální“
vyučování, ale o možnost zopakovat si a osvěžit své znalosti, a to v malé skupině. Účastníci
jsou mírně až středně pokročilí. Jde o to říci něco anglicky, třeba jednoduchými slovy. (Bez
možnosti prakticky použít cizí jazyk není možno se jej naučit.)
Kroužek se schází na faře vedle kostelíka sv. Mikuláše na Vršovickém náměstí, a to
v pondělí od 18.30 do 19.30 hodin. Vyučování je zdarma. Doporučuje se však poskytnout
dobrovolný příspěvek ve prospěch Charity (podle vlastního uvážení). Probírají se různá
témata. Pokud máte zájem, ozvěte se M. Müllerovi na telefon 272 765 083, na mobil
732 744 953 nebo na e-mail muller.miloslav@centrum.cz. Je možné přijít nezávazně, na
zkoušku.

  REDAKCE FARNÍHO WEBU
Máte-li zájem podílet se na přípravě obsahu farních internetových stránek, rádi vás
přijmeme mezi členy redakce. Nejsou vyžadovány žádné velké znalosti či zkušenosti
s webovými technologiemi, snad jen základní práce s počítačem. Hlavní je chuť občas
přispět nějakým textem, fotografií, videem, či si vzít na starost některou tematickou část
webu.
Mezi hlavní témata patří:
 dětská sekce a vše kolem ní (ideální pro některou z maminek)
 sport a mládež
 farnost, kostel, historie
 modlitební skupiny
 poutě a výlety
 novinky, ohlášky, oznámení, kalendář
Nechcete-li se přímo starat o některou sekci, ale rádi byste občas něčím přispěli, stačí
vše poslat na e-mailovou adresu redakce@farnoststrasnice.cz. Na stejnou adresu se
obracejte i v případě, že máte zájem o větší zapojení.
V druhé polovině února se uskuteční první oficiální schůzka webové redakce. Máte-li
zájem, můžete se rovnou připojit či přijít je tak „na průzkum“. Přesný termín najdete na
farních stránkách a v ohláškách.
Na spolupráci se těší
Ondřej Hlaváč

  POHLEDNICE S DĚTSKÝM BETLÉMEM
V galerii na dětských farních stránkách (http://deti.farnoststrasnice.cz) jsou k vidění
fotografie dětského betlému. I vy můžete přispět a svým názorem pomoci k výběru té
nejlepší fotografie, která pak bude použita na nové pohlednice.
Vybírat můžete do 20. února.

   SLOVO NA ZÁVĚR
Když Maria a Josef vstoupili s dítětem do chrámu, nijak na sebe neupoutali zraky
přítomných. Avšak právě v tento den byl na chrámovém nádvoří stařec Simon - muž
spravedlivý a zbožný, který viděl dál než ostatní.
Stařec vzal dítě do náručí a zjevil tajemství skryté lidským očím:
„Hle, on je dán k pádu a k povstání mnohých.“
„Kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen.“ Co by mělo být smyslem
smrtelného života, co uspokojivým obsahem vysokého věku, kdybychom ztroskotali ve víře
a zemřeli odloučeni od Boha?
„On je dán jako znamení, kterému se budou vzpírat.“
Mnozí Ježíše přijímají, mnozí jej zavrhují. Když se hlásíme k náboženství víry, lásky a
pokoje, nesmíme se sami stát příčinou rozporů a rozbrojů.
„Aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“
Jednou budeme povoláni k zodpovědnosti za každé slovo, za každou myšlenku. Když
už se nám ale nedaří žít bezúhonně, chceme alespoň svá provinění utopit v moři Božího
milosrdenství lítostí a pokáním. Bože, co odpustíš, jsi ochoten vymazat ze své paměti.
Nikoho nesoudíš dvakrát. Co bylo projednáno a odpuštěno při soudu svátosti pokání,
nebude již předmětem soudního řízení na konci věků.
Díky Pane za Tvé nezměrné milosrdenství!
Z knihy P. Lea Kuchaře
Vždyť jsem to já – Rozhovory s Pánem Ježíšem před svatostánkem
(vydala Cesta, Brno 1997)
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   PROGRAM FARNOSTI
Bohoslužby v našem kostele
Společná modlitba růžence
Živý růženec
Příležitost ke svátosti smíření
Adorace
Modlitební skupiny

Přednášky o sociální nauce církve
Biblická hodina
Setkání nad Katechismem
Výuka náboženství

Mládež
Příprava dospělých na křest
Příprava dětí ke svatému přijímání
Setkání ministrantů
Farní charita
Farní knihovna půjčuje
Skupina ΚΑΛΟΚΑΖΗΑΤΙΑ
Chrámový sbor Cantus amici
Mateřské centrum
Setkání rodin a manželských párů
Setkání seniorů
Sportovní odpoledne
Farní kavárna
Úklid kostela

pondělí – pátek
18.00
sobota
7.00, 18.00
neděle
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
½ hod. před mší svatou (mimo neděle v 10.30)
každé první pondělí v měsíci po mši sv.
hodinu před každou mší sv. nebo dle domluvy
každý třetí pátek v měsíci po mši svaté
Společenství matek
pondělí po mši sv.
Společenství Effatha
Čtvrtek 19.00 – 21.00
Mariina Legie
pondělí 19.00
Lectio Divina
jednou v měsíci dle ohlášek
druhá středa v měsíci od 19.00
první středa v měsíci od 19.00
ostatní středy v měsíci od 19.00
předškolní děti
úterý 16.00
1. třída
pondělí 16.00
2. – 3. třída
úterý 16.00
4. – 6. třída
středa 16.00
biřmování – příprava neděle po večerní mši sv.
ostatní
neděle po večerní mši sv.
pondělí večer a dle dohody
od jara v pátek odpoledne spolu s rodiči
jednou za měsíc dle ohlášek
poslední úterý v měsíci po mši sv. v učebně
středa
16.45 – 17.45
neděle
10.00 – 11.30
zkoušky v neděli od 9.30; doprovází dětskou mši sv.
zkoušky v pondělí od 19.30
Pondělí a středa od 9.30
informace u kněze
každé druhé úterý v měsíci od 10.00
sobota od 14.00 – floorball
neděle 8.00 – 12.30
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.

Římskokatolická farnost
u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie

Svátek „Hromnic“
Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do
chrámu“, který se slaví 2. února, tedy čtyřicátý den po Vánocích.
Svátek připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při
kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo
k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“ vznikl
kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se rozsvěcely v různých
těžkých a temných obdobích života, například i při modlitbě za
ochranu při bouřce.
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To světlo svítí
v temnotě, ale tma je nepohltila.“
(srov. Jan 8,12; 1,5)
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