
 
Bez naděje by člověk živořil. 

 

Velikonoce jsou nadějí přeplněny! 

 

Přidá se k nám Ježíš zmrtvýchvstalý:  

odpouštějící hříchy, 

blízký v proměněném chlebu, 

povzbuzující ve svém slově, 

vstupující do naší bezmoci a slabosti, 

 

ON, jediný skutečný zdroj NADĚJE. 

 

P. Jenda Balík 

 

Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 
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   SLOVO NA OKRAJ     
 

Eloi, Eloi, lamma sabakthani 

 
Velký pátek je dramatem nepředstavitelného utrpení, bolesti a následně smrti. Je to 

výjimečný den – a to nejen pro křesťany, kteří si připomínají den Kristova ukřižování. Je to 
den velkého lidského zápasu, v němž člověk - Syn boží - volá v mukách na kříži ke svému 
Otci: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

Každý člověk se bojí bolesti, utrpení a umírání. Je dobře, že nikdo z nás však nezná 
den, měsíc a rok své smrti, neboť takovou poznanou skutečnost by nedokázal nikdo unést. 
Lidská povaha se děsí myšlenky na smrt, pokud je tělo zdravé a může žít ještě dlouhou 
dobu. 

Ježíš však přesně věděl, jaká muka jej očekávají, a přesto dokázal vytrvat až do 
úplného konce. Myslel na duši, která se neodloučí od těla, dokud tělo ve strašném utrpení 
nezemře. 

Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji a jeho pot kanul na zem jako 
krůpěje krve. (Lukáš) 

Odborníci tomuto jevu říkají haematidrosis – jde o jev, k němuž dochází kumulací 
strachu, kdy se utrpení a hrůza vracejí v opakovaných vlnách. Přecitlivělý organismus už 
není schopen snášet napětí, podkožní kapiláry se rozšíří a ve styku s potními žlázami pak 
praskají. Pot se pak smísí s krví po celém těle. 

Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. (Jan) 
Římské bičování prováděl školený odborník (liktor) a používal krátkého zaobleného 

dřeva, k němuž byly připevněny kožené řemínky. Na konci každého řemínku byla přišita 
kost, kousek řetězu, kuličky nebo háčky. Bičování netrvalo déle než 3 minuty. Jak napočítali 
znalci Turínského plátna, udeřil Pilátův mistr popravčí Ježíše osmdesátkrát. 

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po 
jeho pravici, druhého po levici. (Lukáš) 

Tento odporný způsob popravy převzali Římané od Féničanů a časem jej přivedli 
k dokonalosti. Ukřižovanému člověku klesal po šesti až dvanácti minutách tlak na polovinu, 
zatímco puls se zdvojnásobil. Srdce dostávalo méně krve, mozek byl nedostatečně 
prokrven a nastala hrozba srdečního kolapsu. Ukřižovaný dostával postupně křeč do celých 
rukou a nakonec ochrnuly svaly po stranách hrudního koše – vdechl, ale nemohl 
vydechnout. K smrti pak docházelo zadušením, anebo ochrnutím srdce. Celá agónie trvala 
několik hodin, ba dokonce i několik dní. 

 
Velkopáteční drama je ale též o lidské zradě a ziskuchtivosti, zoufalství, o zbabělosti a 

strachu o nenávisti, pokrytectví, o zmanipulovaném soudním procesu (Zákon zakazoval 
soudit v noci a vynést rozsudek smrti ve stejný den, kdy byl proveden výslech), o rouhání 
vyvoleného národa Bohu. 



  

Jidáš se dopustil odporné zrady na svém 
Mistrovi, ale pak se v něm hnulo svědomí – 
místo toho, aby se za Ježíšem rozběhl a prosil 
za odpuštění (a Ježíš by mu ve svém 
neskonalém milosrdenství odpustil), spáchal 
sebevraždu. 

Šimon Petr Ježíše veřejně zapřel, 
podobně jako Kristovi tajní učedníci a vážení 
členové židovské velerady Nikodém a Josef 
z Arimatie – ti nevystoupili během procesu a 
nesvědčili tak v Ježíšův prospěch. 

Pilát Pontský Židy nenáviděl, pohrdal jimi, 
neustále je provokoval, ale v rozhodujícím 
okamžiku selhal, neboť se zalekl jejich 
výhružek (Když ho propustíš, nejsi přítel 
císařův.). 

 Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že 
pozdvižení je čím dál tím větší, omyl si ruce 
před očima zástupu a pravil: „Já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc.“ 
A všechen lid mu odpověděl: „Krev jeho na nás a na naše děti!“ 

(A tak se také stalo za necelých 40 let – Římané dobyli Jeruzalém po tříměsíčním 
obléhání a rozbořili chrám. Z šesti set tisíc obránců města jich bylo zajato jen 97 000. 
Ostatní zemřeli hlady během obléhání, padli v boji nebo byli ukřižováni, poté co byli 
dopadeni při pokusu o útěk z obleženého města.) 

 
Velkopáteční drama je ale také drama o popření zákonů naší pozemské logiky 

a našeho pozemského uvažování. Je to drama o nekonečném Božím milosrdenství 
a neustálém odpouštění našich hříchů, pokud jich litujeme, nepropadneme zoufalství 
a rozběhneme se za Ježíšem. 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. Tu ho ten druhý okřikl: „Ani 
ty se Boha nebojíš? Vždyť ty sám jsi odsouzen ke stejnému trestu. My jsme odsouzeni 
spravedlivě, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do 
svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
 (Lukáš) 

(Pokud čteme pozorně, pochopíme, že kající se lotr na kříži překonal všechny 
překážky a vešel do Království nebeského ještě před apoštoly.) 

 
Velkopáteční události jsou velkým dramatem, jehož obsazení zůstává stále otevřeno. 

Podle svých zkušeností se můžeme nalézt v roli nešťastného a zoufalého Jidáše, v roli 
zbabělého Petra, můžeme být členy zmanipulované velerady, můžeme si mýt ruce jako 
Pilát Pontský. 

Jen na jednu roli si žádný z nás nemůže nikdy troufnout… 

Bohuslav Zezula 
(s využitím pramenů) 



4 

   PROGRAM FARNOSTI     

  VELIKONOCE 2011 

 Pořad bohoslužeb 

pondělí 18. 4. 18:00 – mše svatá 
úterý 19. 4. 18:00 – mše svatá 
středa 20. 4. 18:00 – mše svatá 
čtvrtek 21. 4. Zelený čtvrtek 
  18:00 – mše svatá 

adorace do půlnoci 
pátek 22. 4. Velký pátek (den přísného postu – od masa a újmy) 
  15:00 – křížová cesta a modlitba Korunky Božího milosrdenství 

18:00 – velkopáteční obřady 
Adorační kaple bude otevřena od 8:00 do 21:00 

sobota 23. 4. Bílá sobota 
  8:00 – modlitba breviáře v kostele 

9:00 – zkouška ministrantů 
17:00 – modlitba breviáře v kostele 
Adorační kaple bude otevřena od 8:00 do 17:00 
20:00 – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 

neděle 24. 4. Boží hod velikonoční 
  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00 – slavnostní mše svaté 
pondělí 25. 4. Velikonoční pondělí 
  9:00 a 18:00 – mše svaté 
 

 Příležitost ke svátosti smíření 

neděle 17. 4. dopoledne 14:00 – 18:00  
pondělí 18. 4. 10:00 – 12:00 14:00 – 18:00  
úterý 19. 4. 10:00 – 12:00 14:00 – 19:00 15:00 – 18:00 též P. Kolář 
středa 20. 4. 10:00 – 12:00 14:00 – 19:30 15:00 – 18:00 též P. Kolář 
čtvrtek 21. 4.  14:00 – 20:00  
pátek 22. 4. 10:00 – 12:00 14:00 – 20:00 10:00 – 12:00 též P. Kolář 
sobota 23. 4. 8:30 – 12:00 14:00 – 20:00  

 

Ve zpovědnici se střídají P. Jan Balík a P. Vladimír Kalík. 
 
Pokud máte doma nemocné, kteří by uvítali návštěvu kněze a chtěli by se s ním 

pomodlit a přijmout svátosti, stačí říci a my, kněží naší farnosti, rádi přijdeme. 
Pokud někomu něco zabraňuje přistoupit k svátosti smíření, může přijít k osobnímu 

rozhovoru a ke společné modlitbě. 



  

  PROGRAM 

Svátost nemocných 
Bude se letos udělovat již před velikonočními svátky, a to při všech mších v neděli 10. 

dubna. 
Tato svátost nemocnému uděluje zvláštní milost, která mnohem intimněji spojuje 

nemocného s Kristovým utrpením; dává mu posilu, pokoj, i odvahu a také, je-li nutné, i 
odpuštění hříchů, jestliže se nemocný nemohl vyzpovídat. Chce-li Bůh, umožňuje tato 
svátost tělesné uzdravení. Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke zpovědi. Stačí, 
pokud byl dotyčný v době před Velikonocemi. 

Kdo k ní může přistoupit: Věřící, který se v důsledku nemoci nebo pozvolným stářím 
začíná dostávat do nebezpečí smrti. Tentýž věřící ji může také přijmout vícekrát, když 
dochází ke zhoršení nemoci nebo když na něj přijde jiná těžká nemoc. Tedy může ji 
přijmout i ten, kdo ji přijal v loňském roce. 

Rozhodnutí, zda ji přijmout nebo ne, je na vás. Kdo by potřeboval radu, může se 
poradit s kněžími. 

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 manželské 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 budou k dispozici pro diskuse. Obnovu povedou 
MUDr. Lucie a Martin Šmehilovi, přítomen bude i gynekolog MUDr. Mário Šmehil. 

Noc kostelů 
Do akce se zapojíme letos opět i v naší farnosti. Jedná se o možnost nabídnout vstup 

do kostela lidem hledajícím a pomoci jim překonat bariéry. Úkol koordinátora za naši 
farnost přijal Milan Čok, kterému děkujeme. Koná se večer v pátek 27. května. 

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 sdělí Miloslav Müller, tel. 272 765 083, mobil 732 744 953, e-mail 
muller.miloslav@centrum.cz. 

Proces blahořečení Dr. Noska je již několik let zahájen. Modleme se, aby byl oslaven 
úctou oltáře a aby se stal vzorem i pro současné politiky. 

mailto:muller.miloslav@centrum.cz
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Pouť za kněžská a řeholní povolání 
V sobotu 14. května 2011 zve náš arcibiskup na arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní 

povolání na Svatou Horu u Příbrami. Při momentálních počtech našich seminaristů jsou 
sepjaté ruce při této příležitosti zvláště naléhavé. 

 Akce pro mládež 

Diecézní setkání mládeže 
V sobotu 9. dubna u salesiánů v Praze – Kobylisích. Mladé zve pan arcibiskup Dominik 

Duka. 

   ZPRÁVY     

 Papež zve mladé do Madridu! 

XXVI. světový den mládeže se bude konat od 16. do 21. srpna 2011 ve španělském 
Madridu. Nedílnou součástí Světových dní mládeže je pobyt v diecézích, který bude 
probíhat již od 11. srpna 2011. Sekce pro mládež České biskupské konference připravuje 
účast českých poutníků. 

http://madrid2011.signaly.cz/ 

Přihláška: 
 elektronicky na http://ado.cz/madrid-eprihlaska/ 
 do 30. dubna 2011 
 rezervace místa proběhne po zaplacení na arcidiecézním centru pro mládež 

Cena: 
 

balíček poutníka 163 € 
dar do fondu solidarity 10 € 
dopravy autobusem 4 900 Kč 
Celková cena 173 € + 4 900 Kč nebo 9 400 Kč (26Kč/€) 

 

V ceně je zahrnuto ubytováni a strava, úrazové pojištěni, městská hromadná doprava, 
batoh poutníka, volný vstup na kulturní aktivity Festivalu mládeže a na místo setkání se 
Svatým otcem během programu v Madridu. Dar do Fondu solidarity je na podporu účasti 
mladých z ekonomicky slabších zemí. Cestovní pojištění do zahraničí si hradí každý poutník 
sám. Jednoduché ubytování je zajištěno během celé doby pouti. Stravování během dnů 
v diecézích bude z části hrazeno účastníky (cca 30 €). 

 

Rámcový program pobytu v diecézi: 
Českou skupinu poutníků přijme diecéze Tarragona. 

 

10. a 11. 8. příjezd, ubytováni, volný program u moře 
12. 8. den farnosti 
13. 8. setkání Katalánska v Barceloně 
14. 8. den v diecézi a vigilie 
15. 8. požehnáni a odjezd do Madridu 

 

http://madrid2011.signaly.cz/
http://ado.cz/madrid-eprihlaska/


  

Rámcový program WYD: 
 

16. 8. program v českém národním centru a zahajovací mše svatá 
17. 8. program, katecheze, Festival mladých 
18. 8. přivítáni Svatého otce, program, katecheze, Festival mladých 
19. 8. program, katecheze, Festival mladých, křížová cesta ulicemi Madridu 
20. 8. přesun na letiště Cuatro Vientos a vigilie se Svatým otcem 
21. 8. slavnostní mše svatá a rozeslání 
22. 8. odjezd (příjezd do ČR 23. 8.) 

 

Každý má možnost si vybrat, zda pojede též do diecéze, nebo přímo do Madridu. 
Doporučujeme pobyt v diecézi pokud možno nevynechat. Bývá to mimořádná zkušenost a 
možnost poznat místní lidi a jejich život. 

Důležitá informace: 
Každý mladý z naší farnosti má dvě možnosti, jak dostat finanční výpomoc. Jednak mu 

přispěje farnost, jednak může požádat přes faráře o dar Arcibiskupství pražské. 
 

   

 Postní dar 

Po pravé straně v přední části kostela bude přes celý půst možné finančně přispět na 
vybavení církevní mateřské školky Studánka, která je v Praze na Lhotce. 

Více informací o mateřské školce na www.cms-studanka.cz. 
 

   

 Velikonoční nabídka 

Jedním z vrcholných děl saského malíře Hanse Neseno je tzv. Roudnický oltář, který 
se nachází v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem. Jedná se pašijový cyklus, 
jenž je vyobrazen na deskách o rozměrech cca 163 – 165 cm. 

V soupisu památek historických a uměleckých děl se uvádí, že desky byly nalezeny 
v roce 1764 v panské budově nedaleko kapucínského kláštera v Roudnici nad Labem. Velké 
postavy světců na křídlech oltáře jsou inspirovány grafickými předlohami listů z cyklů Pašijí 
Lucase Cranacha staršího z roku 1509. Osm desek vzniklo rozříznutím čtyř původně 
oboustranně malovaných pohyblivých křídel oltáře. Čtyři desky pocházejí z dvoudílných, po 
jedné straně malovaných, původně pevných křídel. Původ oltáře není jasný. Určitou 
hypotézou je, že byl získán jako součást dědictví po Bohuslavu Hasištejnském z Lobkovic. 
Všechny desky byly již v minulosti restaurovány. Obrazy jsou namalovány na smrkových 
deskách. 

Hlavní etapy restaurování proběhly ve Vídni v letech 1897 – 1898. V letech 1931 – 
1932 prováděl opravy J. Hlavín v Praze. Celý cyklus byl restaurován v průběhu čtyř let. 
Každý rok byly restaurovány tři obrazy, a to od roku 2006 do roku 2009. Výstava byla 
součástí oslav stého výročí založení galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Po 
skončení této výstavy se předpokládá, že tento cyklus budeme moci zhlédnout opět 
v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem. 

Marie Beková 

http://www.cms-studanka.cz/
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 Pozvánka do divadla 

Národní divadlo uvádí (25. dubna od 19 hod.) operu Bohuslava Martinů „Hry 
o Marii“. Je to originální hudebně dramatické dílo složené ze čtyř samostatných částí 
vytvořených podle biblických motivů a středověkých náboženských her. Pojednává o 
dobru a zlu, hříchu a odpuštění, o velikém Božím milosrdenství a o Panně Marii, láskyplné 
matce. Celé představení je modlitbou. Někteří z našich farníků operu navštívili a vřele ji 
doporučují k pozornosti ostatním. 

Alena Šmídová 

 Pozvánka na výstavu 

 
 

   KRONIKA     

  PŘEDNÁŠKA O SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ DĚTÍ 

V neděli 20. února jsme se s několika dalšími manželskými páry sešli na přednášce 
salesiánské spolupracovnice Hany Imlaufové z Křesťansko-pedagogické poradny: 
Nepřítelem zdravé sexuality je mlčení. Jakým způsobem tedy hovořit s dětmi v rodině 
o sexualitě? 
 
Program odpoledne byl rozdělen do tří bloků: 

1. přednáška 
2. skupinky žen a mužů 
3. pravidla komunikace 



  

V prvním bloku nám paní Imlaufová popsala rozdělení dětí do dvou věkových 
kategorií. V mladší kategorii by se dětem do cca 8let věku měl vysvětlit základní vývoj 
lidského těla. Děti v tomto věku přijímají tyto informace bez ostychu a bez předsudků. 
U starších dětí v době dospívání je vhodné podporovat pozitivní pohled na lidské tělo 
(žasnutí). Zároveň respektovat stud dítěte a nezlehčovat jeho problémy spojené 
s tělesným vývojem. 

Ve druhém bloku jsme se na 20min rozdělili na skupinky žen a mužů a diskutovali nad 
otázkou: Co bychom chtěli v oblasti sexuality předat dětem? Nejčastěji zazněly názory: dát 
dětem dobrý vlastní příklad, naučit je komunikovat s protějškem, důležitější je láska před 
fyzickým kontaktem a ve vztahu záleží na obou partnerech. 

Třetí blok přednášky byl zaměřen na pravidla komunikace.  Jedním ze základních 
pravidel je vždy mluvit otevřeně a pravdivě. Pokud dítěti něco vysvětlujeme, je nutné s ním 
komunikovat na „jeho“ úrovni (tj. do podrobností, které odpovídají jeho věku). Dalším 
důležitým pravidlem je nenutit dítě mluvit – nátlak může být pro něj nepříjemný. Dítě 
začne mluvit, až bude chtít – pak ovšem není vhodné vysvětlení odkládat (a to především 
na neurčito). Občas mají děti potřebu být samy s jedním rodičem – mít ho jen pro sebe. 

Dvořákovi 

  ROKYTNICE 2011 

Jak už se v naší farnosti stalo zvykem, jeli jsme 
o jarních prázdninách na hory. A jak se už také stává 
zvykem, jeli jsme do Rokytnice nad Jizerou. A jak je 
dobře zajetým zvykem s dlouhou tradicí, byla nás 
velká síla (že jsme se ani nevešli do autobusu). 
Výpravu, čítající zhruba dva tucty dětí a tucet 
mládežníků, doplnilo několik sympatických rodin, a 
když se přidá ještě pár vedoucích, vše se sečte a 
podtrhne, pak se dojde k závěru, že akce měla jako 
obvykle zaděláno na to, že bude podařená. Jestli 
nakonec dostála tomuto očekávání, není už moc na 
mně, abych posuzoval, a proto se tomu vyhnu. 
Důležité je, že počasí se celkem drželo a že z velkého 
počtu končetin se zlomená vrátila pouze jedna. 
Možná to vše i díky tomu, že nás celým týdnem 
provázeli více než tisíci léty osvědčení přímluvci – 
svatí bratři Cyril a Metoděj.  Také to je zavedenou dobrou tradicí – mít vždy nějaké téma a 
každý den o něm chvíli vyprávět a hrát nějakou hru, která se ho (v rámci možností) týká. 
Například jsme jako svatí bratři hledali ostatky svatého Klimenta (oni je hledali na Krymu, 
my ve sněhu) či vymýšleli písmo. Pan farář sloužil mši v latině, abychom na vlastní kůži 
zakusili, jakým výdobytkem bylo, když u nás Cyril s Metodějem zavedli slovanskou liturgii. 
Ještě štěstí, že po tisícileté nadvládě latiny je u nás liturgie opět srozumitelná. 

Všechny tyto aktivity (samozřejmě včetně lyžování) nás natolik zaměstnaly, že jsme se 
ani nerozkoukali, a už tu byl den odjezdu. Nezbývá tedy, než se těšit na příští rok, kdy, dá-li 
Pán Bůh, budeme v tradici jarních prázdnin na horách pokračovat. Vojčeš 
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  16. 3. 2011: „MUSÍME TU NAŠI STŘECHU ZKONTROLOVAT!“ 

 

   …OD LÍDY     

Milé děti, 
asi málokdo z nás si pamatuje na svůj 

křest. Většinou jsme byli pokřtěni jako 
miminka. Rodiče nečekali, až za nimi 
přijdeme s nápadem, že bychom se chtěli 
dát pokřtít, aby to nějak zařídili. Byli to právě 
oni, maminka a tatínek, kteří toužili, 
abychom se co nejdřív stali kamarády Pána 
Ježíše, milovanými a Pánem Bohem 
vyvolenými dětmi. Tenkrát slíbili, že nás už 
odmalička povedou k lásce ke Kristu Pánu. 

Většinou si doma vyprávíte a čtete 



  

o Pánu Ježíši, společně se modlíte, chodíte do kostela a na náboženství… Jak rostete, roste 
i vaše víra. A to je moc dobře. Pomáháte rodičům plnit slib, který za vás při křtu dali. Víte, 
jak to tenkrát probíhalo? 

Na velikonoční vigilii, v noci na Bílou sobotu, kdy slavíme Ježíšovo vzkříšení, se křtí 
dospělí lidé, kteří neměli to štěstí jako vy, aby byli pokřtěni jako malí. Vyznávají víru a zříkají 
se zla. Spolu s nimi obnovují své křestní vyznání všichni věřící křesťané.  

Tou dobou už většinou spíte, proto si můžete tuto významnou chvíli vašeho života 
společně s rodiči připomenout druhý den ráno na Hod Boží velikonoční, na dětské mši 
svaté. Tentokrát už samy za sebe budete obnovovat křestní sliby. Vezměte si s sebou 
křestní svíčku a roušku, případně i fotku ze svého křtu. 

Děkujte Pánu Bohu, že jste dostaly ten nejvzácnější dárek, který vám rodiče mohli 
zprostředkovat, dar křtu. Často se za ně modlete a proste o pomoc, ochranu a vytrvalost 
ve víře. 

Kdo by snad z různých důvodů ještě pokřtěný nebyl, má rád Pána Ježíše a touží se stát 
křesťanem, může se obrátit na některého kněze a on mu jistě poradí. 

Jak bude velikonoční obnova křestního slibu dětí probíhat? 
Po kázání si děti vezmou na sebe křestní roušku a rozsvítí si křestní svíci. Takto udělají 

kruh kolem oltáře. Kněz se bude postupně ptát na základní otázky. Odpovídat budou nejen 
děti, ale i všichni, kdo budou chtít obnovit své křestní závazky: 

 

Kněz: Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se proto hříchu? 
Všichni: Ano. 

 

Kněz: Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? 
Všichni: Ano. 

 

Kněz: Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?  
Všichni: Ano. 

 

Kněz: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? 
Všichni: Věřím. 

 

Kněz: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie 
Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? 

Všichni: Věřím. 
 

Kněz: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění 
hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? 

Všichni: Věřím. 
 

Kněz: Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal 
nám život z vody a z Ducha svatého. Kéž v nás svou milost chrání, abychom byli s 
Kristem spojeni na věky věků. 

O: Amen. 
 

Pak děti přistoupí jednotlivě k nádobě se svěcenou vodou, namočí si ruku a pokřižují 
se. Mezitím kněz projde celé shromáždění věřících a pokropí lid vodou. 

 
PS.: Postní kázání P. J. Balíka o křtu jsou k dispozici na www.farnoststrasnice.cz. 

http://www.farnoststrasnice.cz/
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  A CO SE PRO VÁS, DĚTI, CHYSTÁ? 

Křížová cesta s dětmi 
V úterý 12. dubna od 17 hodin v našem kostele. Děti, připravte si doma zajímavé 

ztvárnění některého ze zastavení křížové cesty a přineste s sebou. Zkuste tentokrát třeba 
to, které si minule nikdo nevybral. Všechno, jako každoročně, vystavíme v kostele. 

Loutkářská dílna  
Na Zelený čtvrtek 21. dubna od 10 hodin zveme školáky do farního sálu na výtvarnou 

dílnu s paní Olivií Žižkovou 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 nejen s dětmi pomodlit křížovou 

cestu na Petřín. Modlitbu povede pan Petr Šimůnek. 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 bude následovat pletení pomlázek 

s panem Zdeňkem Krejčím v suterénu fary. Pokud nebude pršet, tak se sejdeme v atriu. 

Jarní jednodenní výlet nejen pro děti 
V sobotu 7. května se vydáme na výlet. Program připravuje Majrou se svými 

pomocníky. Nejspíš pojedeme na východ od Prahy, více jsem se zatím nedozvěděla. 
Podrobnosti se včas dozvíte. 

Dětský den  
V neděli 5. června odpoledne proběhne 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 se Svěrákovým filmem Kuky se vrací. 

Pouť k Pražskému Jezulátku  
V pondělí 20. června vás i rodiče a učitele zveme na pouť na poděkování za uplynulý 

školní rok. Od 16 hodin zde bude P. Jan Balík sloužit děkovnou mši svatou. Sraz v 15 hodin 
před strašnickou farou, nebo v 15.50 před kostelem Panny Marie Vítězné. Návrat kolem 
18. hodiny. 

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, ke kterým jsme si 
letos (v adventu o svaté Ludmile, svaté Zdislavě a svaté Terezii od Dítěte Ježíše), v postu 
jsme přidali svatou Helenu, svatou Editu Steinovou a Anežku Českou. 

Pravidla a průběžné hodnocení je na nástěnce v učebně. O konečném výsledku 
rozhodnou Sborníky, které přineste nejpozději do neděle 29. května. Závěrečné vyhlášení 
bude na oslavách na Dětský den 5. června. Odměnu si zaslouží všichni soutěžící. 



  

  CO SE CHYSTÁ PRO FARNÍKY 

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, že práce máme vážně „jak na kostele“. Těším se, 
že přijdete a předem Vám všem moc děkuji za pomoc. 
 

Všichni farníci jste srdečně zváni i na akce pořádané především pro děti. Kdo z Vás 
by měl zájem, může nám pomoci s jejich přípravou a organizací. Uvítáme nové nápady a 
podněty. 

Na všechny se moc těším a přeji Vám požehnané velikonoční svátky 
Lída 

   TVÁŘE NAŠÍ FARNOSTI     

  PORTRÉT NEOBZČEJNÉHO FARNÍKA 

Jméno Milan Čok se v posledních třech letech často vyskytuje v nedělních ohláškách 
v souvislosti s nejrůznějšími farními aktivitami. Většina z nás jej ale zná pouze od vidění jako 
ministranta, který při mši svaté podává Eucharistii, a lektora, který krásně čte. Minulý týden 
jsem pana Milana požádala o krátký rozhovor. 

Milane, co tě přivedlo do strašnického kostela? 
Přesně řečeno, na to nedokážu odpovědět, určitě mě k tomu kroku vedlo více 

okolností, o kterých si myslím, že by s tímto mým zásadním životním rozhodnutím mohly 
souviset, ale samozřejmě to mohlo být i úplně jinak. 

V prvé řadě na mé obrácení k víře měla asi vliv celoživotní péče o těžce tělesně 
postiženého otce od mých 16 let (po nezdařené operaci měl porušenou míchu), dále 
potom určitá inklinace k víře jako takové - asi od roku 1996 jsem nějaký čas okrajově 
koketoval s různými náboženskými směry, zejména východními (buddhismus, hinduismus), 
setkal jsem se i s mormony, jehovisty, apod. Po zkušenostech s kontakty s různými 
náboženskými směry si dovoluji tvrdit, že všechny tyto náboženské směry mají i několik 
společných rysů s křesťanstvím, a proto je také možné uskutečňovat mezináboženský 
dialog na první pohled se zcela odlišnými náboženskými směry a hnutími. Jinak by to určitě 
nešlo. 

Žádné z uvedených východních náboženství mně nevyhovovalo, protože se většinou 
zakládají na vztahu já a Bůh, a teprve někde vzadu je vše ostatní, tedy na silném egoismu 
ve vztahu k Bohu bez ohledu na okolí, bez ohledu na potřeby bližních. V tom je křesťanství 
zcela jiné, které se zakládá nejen na silném vztahu k Bohu, ale také na vztahu ke svým 
bližním. 

Po úmrtí otce v roce 2003 jsem, ani už nevím proč, začal poslouchat rádio Proglas, do 
kostela jsem ale nikam nechodil, v rádiu jsem poslouchal zejména večerní modlitby 
růžence, mše svaté a jiné pořady. Na radu přátel (nepraktikujících katolíků) jsem se 
nakonec rozhodl, že bych se mohl nechat pokřtít, a tak jsem 25. 12. (v roce 2006 nebo 
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2007) vyrazil na mši svatou do strašnického kostela, který je nejblíže mému bydlišti, a 
požádal pana faráře, Otce Jendu, zda bych se mohl nechat pokřtít, dále už potom 
následoval katechumenát, křest v roce 2009 a současné každodenní praktikování víry. 

Velice rychle jsi zdomácněl a zapojil se aktivně do spousty činností… 
To není má zásluha, ale především zásluha mého kmotra, Jaroslava Čecha, kterého 

jsem poznal v našem kostele a který mě téměř ihned po křtu navrhl, abych se stal 
ministrantem, což jsem přijal. A potom asi díky tomu, že jsem byl „po ruce“ (a také proto, 
že mám invalidní důchod, nikde nepracuji a mám tak více volného času), mně byly 
nabídnuty další možnosti zapojení do života farnosti, což se v rámci možností a schopností 
snažím doposud dělat. Nebýt kmotra Jardy, tak bych určitě zůstal pasivní a „seděl někde 
v koutku“. 

Zvládáš účetnictví a před rokem jsi byl jmenován ředitelem farní charity. 
Účetnictvím jsem se začal zabývat od roku 1995, kdy jsem podnikal v oblasti výroby 

telekomunikačních zařízení, a měl jsem potřebu porozumět a umět kontrolovat, co se ve 
firmě účtuje - účetnictví jsem nakonec později dělal sám. Po ukončení činnosti firmy v roce 
2003 jsem účetnictví dělal pro jednu realitní kancelář, a když jsem nabídku na zpracování 
účetnictví dostal loni zde ve farnosti, tak jsem ji přijal. A s tím ředitelováním farní charitě to 
je podobné…, přišla nabídka, nikdo jiný se nenašel, a tak jsem vzal i tuto funkci. A navíc – 
k charitě a pomoci bližním mám velice pozitivní vztah. Protože se jedná o funkci čistě 
dobrovolnou a činnosti není tolik, tak se to dá vcelku zvládnout. 

K tomu všemu tvoříš už několik let internetové stránky osobní asistence… 
Stránky o osobní asistenci (www.osobniasistence.cz) jsem začal tvořit někdy v době 

po úmrtí mého otce proto, abych se pokusil někomu předat zkušenosti 30 let praxe z péče 
o imobilního člověka, jaké problémy život těžce zdravotně postižených lidí provázejí, jak se 
jim dá předcházet a jak těmto lidem pomáhat, jak je ošetřovat, vč. ošetřování proleženin, 
které bývají u ležících pacientů téměř běžnou součástí jejich nelehkého života. Pro 
předávání těchto praktických zkušeností jsem zvolil internet. Volba na internet padla 
hlavně proto, že jsem velmi silný introvert a s nikým jsem se moc nestýkal, a tak mně tento 
prostředek připadal jako nejvhodnější řešení. Věřil jsem, že když zveřejněné informace 
pomohou třeba jen jedinému člověku, tak měla mnohaměsíční práce s tvorbou textů 
stránek smysl. A to se snad naplnilo, občas i nějaké to poděkování za stránky od lidí mailem 
dorazí… 

Myslím, že jsi brzy pochopil, že nejúčinnějším a nejlepším lékem pro tyto lidi je 
Eucharistie, kterou jim, pokud si o ni požádají, také donášíš… 

Eucharistie je určitě velmi účinným lékem pro všechny lidi, možná o to víc pro ty, kdo 
by rádi měli účast na hostině Beránkově, a pro svou nemoc nebo jiný handicap nemohou 
přijít do kostela slavit svátost Eucharistie osobně. 

Eucharistii donáším nemocným lidem spíše výjimečně, tuto službu si však musí věřící 
předem domluvit s panem farářem, protože sám o sobě nikomu eucharistii donášet 
nemohu, k tomu dostávám pověření od kněze. 

http://www.osobniasistence.cz/


  

Od jáhna Pavla jsem se dozvěděla, že jsi sestavil úžasný liturgický kalendář, který se dá 
vyhledat na stránkách naší farnosti… 

Ano, na stránkách naší farnosti je liturgický kalendář, který jsem vytvořil. Že by byl 
úžasný to nevím, ale faktem je, že je to jediný kalendář v ČR, který obsahuje liturgické 
mešní texty na každý den, tj. všechna čtení, žalmy a evangelium, a navíc informace o životě 
svatého, kterého v ten či onen den slavíme. Na jiných katolických stránkách je možné 
liturgický kalendář také najít, ale většinou bez příslušných textů. 

Abych jen doplnil – tak je možné na stránkách farnosti také najít texty denní modlitby 
církve (breviář), jehož texty jsou se svolením autora převzaty ze stránek www.breviar.sk, 
k tomu jsem dodělal jen trochu jiný způsob zobrazení. Prakticky je velmi zajímavé a 
emocionálně silným zážitkem modlit se breviář ve dvou nebo i více lidech přes systém 
internetové hlasové komunikace Skype. Pro zájemce o Bibli je na stránkách farnosti 73 
knih Bible (ekumenický překlad) se zajímavým způsobem vyhledávání textu ve všech 
knihách najednou. A pro ty, kdo by chtěli všechny knihy Bible přečíst za jediný rok, je 
připravena funkce „Bible na každý den“, což je ve skutečnosti rozdělení všech knih Bible na 
365 stejných částí, tedy na každý den kousek. 

Na internetu jsem si všechno pozorně pročítala, celé tvé dílo by se dalo nazvat 
„duchovně-osobní“ asistence. Kreativní člověk jako ty nezůstává v nečinnosti. Na čem 
nyní pracuješ, co plánuješ? 

V současné době toho moc neplánuji, jen bych snad chtěl ještě trochu vylepšit výše 
uvedené liturgické texty na stránkách farnosti, aby byly uživatelsky příjemnější, a také 
možná doplnit nějaké nové funkce. 

Na internetových stránkách charity jsem před časem spustil inzerci charity, u které 
jsem předpokládal, že by zde mohli lidé inzerovat nabídky nebo poptávky na různé věci, 
nabídky věcí, které by chtěli darovat nebo levně prodat a které by mohl někdo ještě využít. 
A poptávky po věcech nebo službách, které by lidé potřebovali, ale nemají čas je shánět 
jiným způsobem nebo jsou pro ně příliš drahé- jedná se např. o různé domácí potřeby, 
spotřebiče, oblečení jak pro dospělé, tak pro děti, hračky, knihy a jiné více či méně 
potřebné věci. Zatím se však inzerce díky velmi malému zájmu vůbec neosvědčila. 

Závěrem bych jen chtěl dodat k činnosti charity, že mě mrzí, že naše charita zatím 
stále nefunguje tak, jak by měla. Máme několik hodných lidiček z řad farníků, kteří by chtěli 
občas někomu pomáhat, ale téměř vůbec se nehlásí ti, kteří by nějakou pomoc 
potřebovali. Opravdu nevím, čím to je: buď jsou na tom všichni tak dobře, že nic 
nepotřebují (ani návštěvu bližního), nebo třeba proto, že se bojí nebo stydí o nějakou 
pomoc požádat. Ale pro „TO“ tu snad charita je, aby pomáhala bližním…, tak snad někdy 
příště to už bude lepší. 

A nyní začneme pomalu připravovat Noc kostelů, která se bude konat v pátek 
27. 5. 2011. Věřím, že se podaří najít potřebný počet dobrovolných pomocníků z řad 
farníků, kteří pomohou s organizací této akce. Doufejme, že se vše vydaří a že akci navštíví 
co nejvíce lidí, aby i nevěřící veřejnost měla možnost poznávat život ve společenství 
katolické církve. 

Milý Milane, za všechny aktivity Ti patří veliký dík. Je vidět, že i se zdravotními 
problémy, které máš, může člověk konat spoustu dobra a být užitečný. Do budoucna Ti 
přeji hodně zdraví, spoustu dobrých nápadů a především hojné Boží požehnání. L.B. 

http://www.breviar.sk/
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   FARNÍCI SE SVĚŘUJÍ     

Milé děti, 
jsem už starší paní, (možná podobná vaší babičce) a v neděli chodím obvykle na mši 

sv. v devět hodin. Ráno se snažím připravit oběd. Jednou mi to časově nevyšlo, a tak jsem 
šla na dětskou mši sv. o půl jedenácté. Byla jsem překvapena, kolik tam bylo krásných 
větších i menších dětí. Děti, chovaly jste se způsobně a bylo moc pěkné, když jste se na 
vyzvání otce Jendy shromáždily kolem oltáře, pozorně naslouchaly kázání a diskutovaly. 
Jste pokřtěné, a proto patříte Pánu Ježíši. Jistě s ním chcete někdy rozmlouvat, prosit 
o něco i děkovat za to, co dostáváte a co vás těší. K tomu potřebujete znát alespoň 
základní modlitby. Některé z vás správně odpověděly, které to jsou, a jistě je umíte 
nazpaměť. Pokud si na ně nemůžete vzpomenout, najděte si je na internetu. Já to také 
dělám. 

Ještě něco: Každá organizace má své zásady, řád, kterými se její členové řídí. Také i 
sportovní hry mají svá pravidla, která musí hráči dodržovat. Pro věřící je takovými pravidly 
desatero Božích přikázání. Každý pokřtěný by je měl umět zpaměti a měl by jim i dobře 
rozumět a snažit se podle nich žít. Věřím, že to všichni z vás dříve nebo později zvládnou, 
vždyť jste šikovné děti. 

Chtěla bych pochválit děti, které zpívaly a hrály na hudební nástroje. V kostele to není 
zvykem, ale nejraději bych jim zatleskala. 

To jsou moje dojmy z dětské mše sv. Někdy ji zase navštívím a už teď se na vás, děti, 
těším. 

Alena Šmídová 

   

  PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

Slyším 
Už zdaleka slyším zpěv. Zvuk kytary a zpěváka je silný díky amplionu. Jinde jsou to 

slova modlitby anebo přednášky. Sem tam někdo mluví do mikrofonu o svém životě nebo 
vypráví žert. Kromě těch zvuků z reproduktoru slyším, jak se ostatní zapojují do zpěvu nebo 
společné modlitby. I kroky, kroky slyším. 

Vidím 
Dvě osoby na několik desítek metrů jdou před celou skupinou. Oblečené jsou 

v reflexní vesty. Pak kráčí poutníci. Jejich nohy jsou obuté v sandály nebo v turistické boty. 
Pár lidí má v rukou turistické hole, většina batůžek na zádech. Skoro na každé hlavě čepice 
nebo šátek, protože dnes na obloze není ani jediný mráček. Nad hlavami poutníků vidím 
kříž a obraz Milosrdného Ježíše. Ten obraz je na ceduli, která má na opačné straně logo 
Pěší pouti k Božímu milosrdenství a informaci, odkud a kam se ti poutníci ubírají. Z Říčan 
do Slavkovic. Říčany u Prahy – to vím, ale Slavkovice? 

Slavkovice 
Slavkovice u Nového Města na Moravě, to je nevelká vesnice v jižní časti Žďárských 

vrchů. Je tam nově postavený kostel zasvěcený Božímu milosrdenství a sv. sestře Faustyně. 
Je to poutní kostel – tradice poutí do Slavkovic na svátek Božího milosrdenství se počítá od 



  

roku 2003, kdy teprve vznikaly plány stavby kostela na tomto místě. Každoročně stále více 
lidí putuje do Slavkovic, k Božímu milosrdenství. Počet poutníků zvláště stoupá od roku 
2008, kdy byl kostel požehnán otcem biskupem Vojtěchem Cikrle. 

Boží milosrdenství 
V roce 2002 papež Jan Pavel II v Krakově-Lagiewnikách konsekroval baziliku Božího 

milosrdenství. Tehdy také odevzdal osud světa a každého člověka Božímu milosrdenství. 
Člověk dnešního světa v milosrdenství vidí slabost. Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal 
svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl Jeho prostřednictvím spasen. To je 
cesta milosrdného Boha k nám. Bůh je mocný svým milosrdenstvím a chce, abychom jemu 
důvěřovali. On nás vede. 

Pěší pouť  
Ta pouť se už koná třetí rok. Loni a předloni jsme putovali z Fulneku do Slavkovic. 

Skupina se rozrostla, tak jsme se rozhodli udělat druhý proud od Prahy. Námahu pěšího 
putování chceme spojit s modlitbou, zpěvem, nasloucháním Bohu i druhému člověku. 
Chceme hlásat Boha milosrdného- nejprve sobě navzájem- a pak těm, které cestou 
potkáme. Chceme zakusit milosrdenství. Chceme se navrátit k Otci, který nás čeká. 

Pojď 
A tak Tě zvu na pěší pouť. Pouť pro ty, kdo potřebuji Božího milosrdenství. 

Potřebuješ? Vnímáš tu potřebu ve Tvém okolí? Tak pojď na pěší pouť. 
 
V neděli 3 dubna v 10.00 hod. zveme do farního sálu při kostele Neposkvrněného 

Početí Panny Marie na informační setkání o Pěší pouti k Božímu milosrdenství. Uvidíte 
snímky, uslyšíte vyprávění i svědectví od těch, kteří se pouti zúčastnili. Dozvíte se víc, proč 
putujeme k Božímu milosrdenství, a co nás ve Slavkovicích čeká. Podrobné informace 
o pouti najdete také na www.pout.cz. 

Tomáš Kazaňski SAC 

   SLOVO NA ZÁVĚR     

Ty mne následuj! 

„A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen od 
hrobu a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.“ 

(Matouš 28, 2) 

Ježíš, který vstal z mrtvých, odpověděl svou pouhou duchovní existencí touze člověka 
po životě bez hranic. Došlo k zázraku, který nečekal nikdo z mocných Izraele. Velekněží si 
byli jisti úspěchem, a pokud šlo o apoštoly, dalo se předpokládat, že se odeberou na sever 
na jezero, aby obnovili své rybářské živnosti. Místo toho však již čtyřicet hodin po Kristově 
smrti září jedenáct apoštolů vítězstvím. 

Ti, kdo se báli přiznat se k němu v kritický okamžik, jsou najednou zbaveni strachu a 
zvykají si na nový pocit, že Ježíš je totiž s nimi se všemi neustále, i když jej často nevnímají, 
nebo jej dokonce vůbec nevidí. Vynoří se najednou před nimi ve chvíli, když někam jdou. 
(I současný člověk, je-li na cestě a má-li ušlechtilý cíl, může čekat setkání s Ježíšem.) 

http://www.pout.cz/
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Vrcholným střetnutím na nejvyšší úrovni je Ježíšův rozhovor s Petrem, jehož slzy již 
odplavily všechna zapření. 

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než tito 
ostatní?“ „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ 

Řekl mu: „Pas mé beránky.“ 

Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ „Ano, Pane, ty víš, že tě mám 
rád.“ 

Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí.“ 

Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se 
ho zeptal potřetí, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám 

rád.“ 

Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!“ 

Tato událost je nepopsatelně krásná a hluboce lidská. Trojí otázka se dává obvykle do 
souvislosti s trojím Petrovým zapřením- apoštol se cítil vnitřně zasažen. Za trojím 
opakováním Ježíšových slov se však také skrývá jeden starý východní zvyk: Byla to ustálená 
právní zvyklost, že formule, kterou se udělovalo nějaké právo, byla třikrát vyslovena před 
svědky a tím nabyla absolutní platnost. 

Petr stanul v čele jedenácti učedníků a několika stovek věřících Ještě nikdy nebyla tak 
malá armáda pověřena tak velkým úkolem jako tato hrstka nevzdělaných mužů. Podle naší 
pozemské logiky vlastně neměli ani šanci. Podíváme- li se však zpět do historie, zjistíme, jak 
křesťanství proniklo duchovní rovinu lidstva – kolik nádherných chrámů bylo vybudováno, 

kolik nádherné hudby bylo složeno, kolik dobrých činů bylo 
vykonáno ke slávě Boží, kolik modliteb bylo proneseno 
v našich domovech a kostelích. 

Toto je největší poučení Velkého pátku pro každého. 
I když se uprostřed výsměchu zdálo, že smrt Ježíše na kříži je 
nesmyslná jako každá nezištná a velkorysá oběť, historie 
dala Ježíši za pravdu. Již ve chvíli, kdy jej vyzvedli na kříž, 
splnila se jeho vlastní slova a začal za sebou táhnout celý 
svět. 

Všechny lidi vodí po cestách a necestách, řetězem 
trápení a životních zkoušek. Vede je do zaslíbené země a 
pomocí dobra, lásky a prostřednictvím nesmírné oběti 
a utrpení za lidské chyby jim nabízí věčný život. A tak 
poslední slova, která řekl Ježíš Petrovi u Genezaretského 
jezera, jsou přes vzdálenost dvou tisíciletí určena každému: 
„Následuj mě!“  

„Ty mě následuj!“ 

Z knihy Gerharda Krolla Po stopách Ježíšových 
(vydal Zvon, 1995) 

a Slavomíra Rovika Velká kniha biblických příběhů 
(vydalo nakladatelství Regia, 2002)  



  

   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 sv. nebo dle domluvy 
Adorace každý třetí pátek v měsíci po mši svaté 
Modlitební skupiny 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 

Přednášky o sociální nauce církve druhá středa v měsíci od 19.00 
Biblická hodina první 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 

Mládež biřmování – příprava neděle po večerní mši sv. 
ostatní neděle po večerní 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 – 11.30 
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 

 
Velikonoční přání 

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 

 

Ježíš se zjevil prvního dne v týdnu učedníkům, kteří byli 
spolu. Objímá je svým pohledem, zdraví je pozdravením pokoje, 
vdechne jim Ducha svatého, ukazuje jim své zmučené tělo a 
nechává je dotknout se ran, které jsou znamením jeho kříže. 

Přichází zavřenými dveřmi i dveřmi v jejich srdcích, která 
jsou vyčerpána smutkem a ochromená strachem. Tím, že stanul 
mezi nimi, ožívá jejich víra a naděje a zároveň v nich vyvolává 
velkou radost. I dnes je ježíš živý, je mezi námi a ukazuje nám 
své znamení lásky. Radost učedníků je i naší radostí – není to 
radost smyslová nebo čistě lidská, ale duchovní, božská, 

Účast na slávě vzkříšeného Krista dává takovou radost, 
o které říká svatý Pavel, že nám dává už teď žít jako v nebi. 

 
Radostné a požehnané Velikonoce přejí všem farníkům 

P. Jan Balík, P. Vladimír Kalík, jáhen Pavel Reumann 

mailto:janbalik@gmail.com

	Z obsahu
	( ( ( Slovo na okraj
	( ( ( Program farnosti
	( ( Velikonoce 2011
	( Pořad bohoslužeb
	( Příležitost ke svátosti smíření

	( ( Program
	Svátost nemocných
	Duchovní obnova pro farnost
	Duchovní obnova pro manželské páry
	Noc kostelů
	Pouť do Poříčí 2011
	Pouť za kněžská a řeholní povolání
	( Akce pro mládež
	Diecézní setkání mládeže



	( ( ( Zprávy
	( Papež zve mladé do Madridu!
	Přihláška:
	Cena:
	Rámcový program pobytu v diecézi:
	Rámcový program WYD:
	Důležitá informace:

	( Postní dar
	( Velikonoční nabídka
	( Pozvánka do divadla
	( Pozvánka na výstavu

	( ( ( Kronika
	( ( Přednáška o sexuální výchově dětí
	( ( Rokytnice 2011
	( ( 16. 3. 2011: „Musíme tu naši střechu zkontrolovat!“

	( ( ( …Od Lídy
	Milé děti,
	Jak bude velikonoční obnova křestního slibu dětí probíhat?
	( ( A co se pro vás, děti, chystá?
	Křížová cesta s dětmi
	Loutkářská dílna
	Křížová cesta na Petřín
	Zkouška všech ministrantů a pletení pomlázek
	Jarní jednodenní výlet nejen pro děti
	Dětský den
	Pouť k Pražskému Jezulátku
	SMS soutěž „Svaté ženy“ a sborníky

	( ( Co se chystá pro farníky
	Jarní farní úklid


	( ( ( Tváře naší farnosti
	( ( Portrét neobzčejného farníka

	( ( ( Farníci se svěřují
	Milé děti,
	( ( Pěší pouť k Božímu milosrdenství
	Slyším
	Vidím
	Slavkovice
	Boží milosrdenství
	Pěší pouť
	Pojď


	( ( ( Slovo na závěr
	Ty mne následuj!

	( ( ( Program farnosti

