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FARNÍ ZPRAVODAJ
„Co se změnilo?
Změnil se můj život: vstoupilo do mě nekonečné nebe. V mém
lůně se stal zázrak, který nejvíce budí pozornost všech dob.
Věčný začal žít v čase, Všemohoucí se stal malým, tak malým,
aby se mohl ukrýt v mém mladém těle.“
(Angelo Comastri – Anděl mi řekl)
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Moji milí,
opět se před námi otevírá Advent, cesta k vánočnímu
tajemství. Na této cestě potkáváme především Pannu Marii a
spolu s ní se těšíme na narození jejího Syna.
Doba, ve které Maria prožívala své očekávání, nebyla
jednoduchá. Podmínky určitě neměla Maria ideální. Čekali
bychom, že se o ni bude Bůh nějakým mimořádným způsobem
starat. Ano, staral se o ni. Tak nějak obyčejně. Prostřednictvím
jejího snoubence, svatého Josefa. Před světem vystupovali jako
manželé a rodiče a svět je tak viděl. Nikdo jim neumetal
cestičku. Od evangelisty Lukáše víme, že se pro ně nenašlo
důstojné místo, kde by mohli přivést dítě na svět. Evangelista
Matouš zmiňuje, jak k Josefovi několikrát ve snu mluvil anděl.
Že by přece jenom nějaká výjimečná Boží starostlivost? Bylo to
ve snu a tedy trochu nejisté. Bylo to tak schválně? A proč se po
odchodu archanděla Gabriela neukazuje žádný anděl Panně
Marii? Jako by ji Bůh nechal samotnou v jejích úvahách a
obavách. Jak to bude s cestou do Betléma? Kde se ubytují? Kde
porodí? Budou v bezpečí?

A narozením dítěte to nekončí, ale začíná. Jak bude prospívat, jak dopadne výchova
(tenkrát ještě neměli všechny ty příručky)? Když tyto věci uvážíme, musíme obdivovat
Mariinu důvěru a zároveň zjišťujeme, že její důvěra se projevuje právě v rozbouřených
životních podmínkách a okolnostech.
Myslím, že všichni automaticky tíhneme k idylickým představám o životě. Je
před námi Advent a my si automaticky plánujeme, jak pěkně ho prožijeme, co všechno
zvládneme. Jak se zklidníme. Jak budeme duchovní. Do jisté míry je to skutečně na nás, ale
všechno neovlivníme. A právě uprostřed toho všeho se utváří náš vztah k Bohu –
především naše důvěra v něho.
Kéž by nám adventní čas přinesl prohloubení důvěry.
K tomu vám žehná a to vám všem vyprošuje
Váš Otec Karel

   ZPRÁVY
Poutní mši svatou oslavíme v pondělí 8. prosince v 18.00. Po mši svaté se můžeme
setkat ve farním sále u prostřeného stolu. Samozřejmě přivítáme vaše příspěvky
k pohoštění.
V sobotu 13. prosince se koná naše adventní duchovní obnova, kterou povede
salesián P. Radek Kuchař. Začíná v 9.00 a končí v 11.30 slavením mše svaté. Během
rekolekce bude možnost svátosti smíření. Srdečně vás všechny zvu. Myslím, že to bude
dobrý začátek přípravy na Vánoce. Hlídání dětí bude zajištěno.
Věnujte, prosím, pozornost rozpisu vánočních bohoslužeb a také rozšířené možnosti
přijmout svátost smíření před Vánocemi. Samozřejmě se zpovídá i běžně hodinu před mší
svatou, nebo i jindy podle dohody. Rádi také navštívíme vaše nemocné u vás doma. Stačí
požádat a domluvit se na návštěvě.
Přeji vám všem požehnaný Advent.
Váš Otec Karel



 Drátkování a korálkování
V pátek 12. prosince po večerní mši svaté v suterénu fary budeme vyrábět vánoční
ozdobičky z drátků a korálků pod vedením lektorky paní Markéty Urbanové, naší farnice.
Pomůcky jsou připravené, s sebou prý stačí jen dobrá nálada.

 Předvánoční zpívání s Bratříčky
V sobotu 13. prosince večer po mši svaté od 19.00 se v divadle Miriam koná
předvánoční zpívání s, nám již známými a vítanými zpěváky z moravského Slovácka. Svařák,
jako vždy, bude. Ukázky vaší domácí kuchyně, slané i sladké, jsou vítány.
2

 Silvestr na faře, noční modlitba za mír v kostele a festival národů
Letos opět srdečně zveme všechny farníky na silvestrovské posezení po děkovné mši
svaté, která je tento den v 17.00, do učebny. Kdo by měl zájem pomoci s organizací,
přispět zábavným programem, zpěvem či pohoštěním, je vítán.
Dále jste zváni na „noční modlitbu za mír“ od 23.00 do kostela, kde se budeme
společně modlit s účastníky Taizé . Po té bude program ve farním sále, tzv. „festival
národů“, kdy nám poutníci představí písně a tance ze svých kultur. Je to příležitost se spolu
blíže seznámit, radovat a vítat Nový rok. Program by měl končit kolem 2. hodiny.
Kdo by rád pomohl, hlaste se, prosím, v sakristii nebo u Lídy.

 Pouť do Filipova
Přestože pouť je až v příštím roce, v lednu 2015, využívám příležitosti a chci Vás
všechny pozvat na tuto slavnost do Filipova u Rumburku. Pouť se koná na památku
zázraku, který se stal 13. ledna 1866 ve 4 hodiny ráno. Tehdy byla smrtelně nemocná
Magdalena Kadeová, která trpěla nevyléčitelnou vředovou chorobou a lékaři prohlásili její
stav za beznadějný, zázračně uzdravena. Zjevila se jí Panna Maria a oznámila jí, že od této
chvíle je zcela vyléčená.
Pražští poutníci povezou s sebou k úctě pět ozdobených Madon, a to fatimskou,
lurdskou, filipovskou, Immaculátu a Rosu Mysticu. Snažně vás prosím, bude-li to z vaší
strany možné, pojeďte.
Odjíždět budeme dvěma autobusy z Prahy ve 24.00 v pondělí 12. ledna 2015 od
zdejšího kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Na stejné místo se
vrátíme v úterý ráno mezi 8 – 9. hodinou. Cena zájezdu je cca 250 Kč. Je nutné se začátkem
ledna přihlásit osobně ve farnosti nebo na tel. čísle 274 782 480, 605 481 365 nebo na
e-mail charita@farnoststrasnice.cz.
Vlastimil Sixta

  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Charita ČR, je největší celostátní
dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2015
proběhne již po patnácté, a to od neděle 4. do
neděle 11. ledna 2015. Výtěžek sbírky je určen
především
na
pomoc
nemocným,
handicapovaným, seniorům, rodinám a
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Z celkové vybrané
finanční částky získává naše farnost pro své
sociální projekty 65%, zbývající část využije
v roce 2015 Charita ČR: a) na pomoc rodinám a
matkám s dětmi, b) na podporu nových Farních charit v pražské arcidiecézi, c) na nemocnici
Arcidiecézní charity Praha v Ugandě.

Kdo se může zapojit?
Zapojit se do sbírky mohou všichni, mladí i starší, nejlépe v menších skupinkách.
Optimální skupinka bývá tvořena jedním dospělým (vedoucí skupinky, věk nad 15 let) a
třemi dětmi (tradice tří králů), počet koledníků ve skupince ale není pro zapojení do sbírky
podmínkou. Vedoucí skupinky odpovídá za převzatou zapečetěnou kasičku, kterou po
ukončení sbírky osobně vrací v sakristii. Jako dárky pro dárce dostane skupinka kalendáře a
cukříky s logem Charity, příp. i jiné dárky. Není nutné koledovat každý den, stačí méně,
podle vašich možností. Koledníci mohou chodit v kostýmech tří králů, mohou zpívat koledy
nebo jinak vhodným způsobem sbírku propagovat.
Pro malé i velké koledníky a vedoucí skupinek (většinou rodiče) je připraveno
pohoštění v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze, a to v neděli 4. ledna
2014 od 13.00, v 14.45 se potom koná v katedrále sv. Víta Tříkrálová bohoslužba slova a
v 15.30 požehná koledníkům kardinál Dominik Duka. Akce bude zakončena průvodem tří
králů na velbloudech z Arcibiskupského paláce k Loretě.
Pokud byste se i vy chtěli Tříkrálové sbírky zúčastnit, přihlaste se prosím v sakristii.
Praktické informace a zkušenosti můžete získat od paní Heleny Bartákové, která se s dětmi
této akce účastní již několik let (kontakt v sakristii).
Milan Čok, farní charita
charita@farnoststrasnice.cz

  SETKÁNÍ TAIZÉ V PRAZE
Na pozvání Ekumenické rady církví v ČR a
České biskupské konference se setkají
desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších
kontinentů od 29. prosince 2014 do 2. ledna
2015 v Praze na 37. evropském setkání
mladých. Bude to další zastavení na „pouti
důvěry na zemi“, kterou už víc než 35 let
organizuje komunita Taizé.
Jak bude setkání probíhat?
Každý den bude začínat v místních
farnostech ranní modlitbou se zpěvy a
společným
programem,
který
zajistí
dobrovolní
animátoři
z celého
světa.
Odpolední program bude pokračovat ve vybraných pražských kostelích. Den všichni
zakončí společnými večerními modlitbami na výstavišti v Letňanech.
Silvestrovský večer bude společným dílem poutníků a místních farníků. Novoroční
oběd prožijí poutníci v hostitelských rodinách.
Jak se mohu zapojit?
Mladí lidé mohou prožít tyto dny spolu se svými vrstevníky z celého světa při
společných setkáních a modlitbách.
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Otevřete poutníkům své domovy
Především ale prosíme, nabídněte poutníkům své domovy. V tuto
chvíli máme v naší farnosti ubytování pro přibližně třicet poutníků a
potřebovali bychom jich ubytovat tři sta.
Poutníkům stačí jen místo, kde mohou přespat. Není ani potřeba postel
– všichni budou mít karimatky a spací pytle. Stačí, když jim připravíte snídani
a případně oběd na Nový rok. Ostatní obědy a večeře budou dostávat
centrálně.
Nemusíte se ani obávat jazykové bariéry. Poutníky budeme přiřazovat
co nejvíce tak, abyste si alespoň trochu rozuměli, a v každém případě vám
pomůžeme s jejich přivítáním.
Veškeré informace a přihlášky k ubytování naleznete na
www.taizepraha.cz případně www.farnoststrasnice.cz. Veškeré dotazy vám
zodpoví a jakékoliv obavy zaplaší Lída.

Otevřete své domovy a svá srdce mladým poutníkům.

Je možné toho ale udělat ještě víc:
 Přivítat poutníky po příjezdu do naší farnosti a uvést je do
hostitelských rodin.
 Pomoci zajistit dopolední program (hudbu a zpěv, přípravu
prostor; samotný program zajistí dobrovolní animátoři).
 Připravit silvestrovský večer.
 A hlavně otevřít poutníkům své domovy.
Nebojte se a zapojte se, každý podle svých možností a sil. Máte-li
problém s jazyky, můžete pomoci s přípravou prostor, občerstvení, hudbou
apod. Bude vám pak stačit pouze úsměv na tváři.

   KRONIKA
  DRAKIÁDA
Dne 11. října jsme se opět po roce sešli na drakiádě. Letos jsme nově navštívili kopec
Jahodnici. Přišlo a zasoutěžilo si 11 dětí různého věku. Soutěžilo se ve dvou disciplínách:
nejhezčí a nejdelší let draka.
Moc nám nefoukalo a tak
jsme se museli snažit ještě víc.
Ale i přes tyto nevhodné
podmínky nám to všem moc
dobře šlo. Odnesli jsme si
medaili v podobě dráčků a
nějaké sladkosti. Myslím, že se
letos drakiáda moc povedla.
Hanka Dvořáková

  GRATULAČNÍ NÁVŠTĚVA V LAPPERSDORFU
V neděli 5. října navštívila malá skupinka ze Strašnic spřátelenou farnost Lappersdorf.
Účelem návštěvy v městečku u Řezna byla osobní gratulace a předání darů od naší farnosti
obdivuhodnému člověku, panu profesoru Otmaru Kapplovi. Ten slavil v plné síle a se sobě
vlastní radostností a skromností požehnané devadesáté narozeniny.
Cestu do Lappersdorfu jsme sice naplánovali jako překvapení pro oslavence, ale
abychom si byli jisti, že jej zastihneme, seznámili jsme několik dní před odjezdem se svým
záměrem jeho manželku, stále velmi energickou a vstřícnou paní Annelies. Po účasti na
běžné farní bohoslužbě v lappersdorfském kostelíku jsme se společně s dojatým a
překvapeným panem profesorem nejprve vyfotografovali u vitráží se svatými Václavem a
Wolfgangem (pořízenými společným nákladem obou našich farností v roce 40. výročí
spolupráce). Poté jsme strávili velmi srdečné chvíle u kávy a narozeninového moučníku
v domově rodiny Kapplovy.
Pan profesor s mnoha detaily vzpomínal na různé etapy svého života, hlavně na
předválečné letní prázdniny trávené u tety v Litoměřicích, kde získal hluboký vztah
k Čechám. O různých podobách své činnosti k prospěchu české církve i jednotlivých osob či
rodin v období před listopadem 1989 i po něm mluvil neokázale a skromně, spíše
s důrazem na osobní vazby, ale kdo ho zná, ví, jak široký byl jeho záběr a jak vnímavé je
jeho srdce.
Pana profesora potěšily všechny dárky – oficiální upomínkový list v němčině od
P. Karla Kočího, dárkový koš plný jen a jen českých dobrot i fotoalbum mapující naši
společnou historii, které vytvořil Karel Duchek. A zvláště se pan Kappl radoval i ze zprávy,
že jeho jméno se objevilo v ten den v přímluvných modlitbách v naší farnosti.
Jana Vachulová, Jana a Karel Duchkovi,
Provazníkovi st., Provazníkovi ml. včetně malého Edíka
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  JAK JSME SE DO HÁJKU DOSTALI – PODZIMNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Florián Jetřich Žďárský, pán na Kladně, Tachlovicích, Jenči, Újezdě, Hostivicích a
Žďáru, neměl mužského dědice. Proto slíbil roku 1621, že nechá postavit na svém panství
Loretu, narodí-li se jeho ženě syn. Modlitby byly vyslyšeny a téhož roku se mu narodil syn
František. Ještě, že své sliby splnil, neboť tradiční místo našich podzimních prázdnin,
Klokoty, letos bylo již obsazené, a tak jsme hledali alternativu. Tou se stalo, díky vstřícnosti
bratří františkánů od P. M. Sněžné, poutní místo Hájek, jež jsme měli mezi 25. - 28. 10.
pouze pro sebe. A tak se nás v sobotu ráno sešlo 24 účastníků a 10 organizátorů na
„Masaryčce“, odkud jsme se přepravili vlakem do Jenče. Cesta netrvala dlouho, vždyť
Florián Jetřich si naštěstí vybral samotu jen pár kilometrů za Prahou. Z Jenče pak ještě
následovaly pěšky tři kilometry a již nás vítala hájecká brána. A nejen brána hájeckého
kláštera, ale rovněž vynikající guláš Huga Kafky.
Za téměř 400 let trvání
Hájku není známo, že by
tímto územím proletěl drak.
O to větší radost proto
vznikla dětem, když po
chutném
obědě
bylo
vyhlášeno pouštění draků na
přilehlé louce. Vítr sice moc
nefoukal, ale to děti svým
během hravě překonaly.
Každý
tábor
je
tematicky zaměřen na
nějakého svatého, či příběh
z Bible. Ač jsme bydleli
ve františkánském klášteře, byl letos vybrán sv. Ignác, na jehož životním příběhu byly
vystaveny hry a tzv. dušestravy, což jsou večerní zamyšlení a krátká společná modlitba.
Druhý den nás navštívil a nedělní mši svatou sloužil P. Kočí. Odpoledne potom
následoval výlet do pěstírny stromků, mezi nimiž se dala výborně hrát schovávačka. Večer
následovala noční hra.
Pondělní den byl vyhrazen koním, což bylo dětmi velmi pozitivně hodnoceno. Večer
potom ještě zahrála koncert melodií Jesus Christ Superstar hudební skupina s Honzou
Parolkem, který děti opravdu nadchl.
Na závěr zbývá ještě poděkovat organizátorům, kteří nezištně věnovali svůj volný čas i
množství práce, aby si děti podzimní prázdniny náležitě užily. A práce nebylo rozhodně
málo. Dík patří Marušce, Aničce, Petrušce, Pákovi, Hugovi, Martinovi, Vojtovi, Jankovi,
Nýně a Tomášovi.
Velký dík patří zmíněným bratrům františkánům a pochopitelně nejvíc Bohu a jeho
mamince P. Marii za to, že jsme mohli v poutním místě, jí zasvěceném, v radosti, zdraví a
dobrém počasí prožít krásné čtyři dny.
Lukáš Revenda

  DŮSTOJNÁ OSLAVA 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Jedna lidská rodina. Pošmourná obloha podzimního odpoledne a naproti tomu
hřejivé pozdravy scházejících se lidiček na Skalce v Praze 10. Sychravý podzimní den, ve
kterém se setkávají dva světy lidí. Jedni nabízejí teplou polévku, velmi chutný guláš, horký
čaj nebo kávu, a navíc i teplé ošacení pro lidi, kteří stojí na pomyslném okraji společnosti.
Pro lidi bez domova, bez přístřeší, lidi se svými problémy a strastmi, ale i radostmi. Ti první
nabízejí úsměv, rozhovor, pomocnou ruku a také odbornou pomoc při řešení problémů
těch druhých.
Jedna lidská rodina, rozdělená, ale
nacházející si cestu k sobě navzájem. Ti, kdo
mají hlad a žízeň přicházejí už půl hodiny
před začátkem akce a nesměle se ptají, kdy
už to propukne. Od 13. hodiny se za pomoci
dobrovolníků přinášejí stoly, nádoby
s polévkou, či gulášem, konvice horké vody
na čaj a kávu, plastové talíře a lžíce, kelímky
na teplé pití. Maminky s dětmi také
pomáhají, jeden z tatínků staví ozvučení pro
přivítání, ale i pro kázání Božího slova.
Nechybí ani loga sponzorů akce: ÚMČ Praha 10, Maltézských rytířů, Církve bratrské
(Cesta blíž). Jsou zde i terénní pracovníci z organizace Naděje, mnoho dobrovolníků,
některých z katolické církve, dokonce byl přítomen i pravoslavný kněz. Sociální a právní
pomoc je v rukou několika pracovníků výše zmíněných organizací.
Těsně před zahájením akce jsme na památku pořídili společné skupinové foto obou
částí lidské rodiny, která se 17. 11. 2014 setkala v Praze 10 na Skalce.
Zahájení akce proběhlo okolo 14. hodiny. Přivítání pastorem Církve bratrské panem
Bc. Petrem Šedým, krátké úvodní slovo o důstojné oslavě 25. výročí sametové revoluce
pomocí potřebným. Bylo dokreslené krátkou citací z Písma svatého, ve které se zdůrazňuje
pomoc bližnímu a náprava společnosti vzájemným sdílení se a podporou mezi lidmi.
Během těchto povzbudivých a důstojných slov se u stolu s připraveným jídlem utvořila
řada lidí. To, co bylo vidět, se dá popsat slovy: vzájemná pozdravení, úsměvy, setkání očí,
vřelá slova, podávání si jídla a pití z ruky do ruky, krátké prohození pár slov, poděkování.
Během konzumace jídla a pití docházelo i ke krátkým rozhovorům. Ve voze
organizace Naděje probíhalo zdravotní ošetření. U vedlejšího stolku se rozdávalo ošacení
na zimu. Sociální terénní pracovníci řešili individuálně dotazy na praktickou pomoc (řešení
dluhů, obstarání občanského průkazu, jak najít ubytování a další praktické rady, jak se
postavit na vlastní nohy a začlenit se důstojně do společnosti).
Nechyběl ani humor na obou stranách - od nejstarších lidí až po miminka v kočárcích.
Taková to byla milá společnost těch, kteří se vzájemně potkali.
Na závěr se vše uklidilo, odpadky ekologicky zlikvidovaly a v nedalekých prostorách
Církve bratrské jsme ukončili tuto akci společnou modlitbou a posezením, abychom také
ochutnali ještě zbylou polévku, kterou jsme předtím servírovali venku těm, kteří to
potřebují, těm, kteří jsou vděční za to, že si lidi umí stále mezi sebou pomáhat.
Petr Nejedlý
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   KNIŽNÍ OKÉNKO
Milé čtenářky, milí čtenáři.
Dobu adventní využíváme jistě nejen k onomu pověstnému cídění našich příbytků,
ale i k obnově modlitebních předsevzetí či hledání nových způsobů, jak se Bohu ve
všedních dnech či v modlitbě přiblížit. Vánoční svátky jsou pak ideální dobou nejen
k trávení času s našimi nejbližšími, ale také k odpočinku u zajímavého románu. Přehlídka
nabídky adventního knižního okénka, doufejme, nabízí nejednu inspiraci jak pro čas
postního úsilí, tak i ke svátečnímu odpočinku.

 O modlitbě čtyřikrát jinak...
Peter Kreeft: Modlitba pro začátečníky
Z úvodu autora: Stránky této knihy byste ani nezačali číst, kdybyste nevěřili, že stojí za
to pracovat na modlitbě a že skutečný kontakt s Bohem při ní je něčím silným, vzácným,
něčím, co stojí za úsilí. Knížku byste ale nechtěli číst ani v případě, pokud byste nezažili
obtíže a selhání ve svém životě modlitby. Tato knížka by se mohla jmenovat Modlitba pro
natvrdlé, Modlitba pro lidi, kteří v ní nevynikají nebo Modlitba pro všechny, pro které je
těžké se modlit... Nazval bych ji také Modlitbou pro Marty, ne pro Marie, neboť je pro
každého, kdo má na modlitbu málo času, je pro všechny zaneprázdněné, kteří si neustále
nacházejí výmluvy, proč se nemohou modlit. Velká část této knihy je založená na
principech, které se nacházejí v útlém klasickém dílku bratra Vavřince "Praxe přítomnosti
Boží“ (Onyx, Praha 2003), neboť ho považuji za nejjednodušší a nejpraktičtější knížku pro
začátečníky...
Immaculée Ilibagiza: Růženec mi zachránil život
„Panna Maria, má oblíbená světice, slíbila, že každému, kdo se modlí upřímně
růženec, se dostane všeho, po čem jeho srdce touží … já jsem žijícím důkazem, že Matka
Boží plní své sliby“, píše v úvodu ke své knize autorka a dál pokračuje: „Slyšela jsem
přemnohá svědectví o tom, jak modlitba růžence proměňuje životy zdrcené zoufalstvím,
uzdravuje těla zničená nemocí, léčí závislosti a oživuje srdce zchřadlá nenávistí, osamělostí
a zklamáním. Ujišťuji vás, že modlitby jsou vyslyšeny vždy, když vycházejí z pokorného a
věřícího srdce – a nezáleží na tom, jak banální či velká je vaše prosba. Růženec vám může
dát a také vám dá vše, co potřebujete ke šťastnému a zdárnému životu, pokud se modlíte
s vírou a upřímně. A zabere vám překvapivě pouhých dvacet minut denně. Nemylte se však,
růženec není žádná magie, je to aktivní víra. Ježíš nám řekl, že budeme-li mít víru velikosti
hořčičného zrna, dokážeme pohnout horou. Růženec je nástroj, který soustředí naše
modlitby a pomáhá nám rozvíjet naši víru až do bodu, kdy dovedeme hýbat horami. Je to
nástroj, který prohlubuje a posiluje náš vztah s Bohem a takto můžeme obdržet veškeré
bohatství, které nám mohou nebesa nabídnout.“
Autorku knihy Přežila jsem (a pokračování s názvem Odpustila jsem) rwandská
genocida v roce 1994 připravila o většinu rodiny. V této knize se s námi svěžím, prostým i
vtipným způsobem dělí o své osobní zkušenosti s celoživotním objevováním moci a krásy
růžence. Věří, že tato prastará modlitba ji v době, kdy bylo zavražděno přes milion
nevinných lidí, zachránila před smrtí. I dnes, dvacet let po těchto událostech, se Immaculée

modlí denně růženec, který ji bohatě odměňuje: posiluje její víru a naplňuje ji štěstím.
Ukazuje, jak může každého bez rozdílu vyznání obohatit objevování tajemství a příslibů
modlitby, která jí skutečně zachránila život.
Matta el-Meskin: Rady k modlitbě (Pohled křesťanského Východu)
"Pokaždé, když přicházíš před Krista, aby ses horlivě modlil, tvá vůle se setkává s Jeho
vůlí a dostává se jí milosrdenství. Častou a upřímnou modlitbou se obě vůle k sobě
postupně přibližuj… Ježíš nám dal v evangeliu pochopit, jak je modlitba důležitá a potřebná
a trval na tom, ať se modlíme stále, bez přestání a neúnavně. To proto, že právě v modlitbě
se s tebou může setkat, dát ti poznat svou vůli a obdarovat tě svou milostí."
Záminky, proč se modlitbě vyhnout, Jak vzývat Ducha svatého a přednášet v modlitbě
své starosti, Čím vším je modlitba, Něco o modlitbě přímluvy i modlitbě chvály… Útlá
knížečka nabitá moudrostí a inspirací.
Kallistos Ware: Síla Jména
Toto útlé dílo se dočkalo mnoha vydání a bylo přeloženo do řady jazyků, je ceněno
jako skutečná perla duchovní literatury: "Jednou z možností, jak se vydat na cestu do
vlastního nitra, je vzývání Jména (modlitba slovy "Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se
nade mnou" a její varianty) „Není to pochopitelně možnost jediná. Žádný skutečný vztah
mezi dvěma osobami nemůže existovat bez vzájemné svobody a spontaneity a o vnitřní
modlitbě to platí obzvláště. Těm, kdo se chtějí modlit, nejsou ukládána žádná pevná a
neměnná pravidla a stejně tak neexistuje žádný mechanický postup, tělesný ani duševní,
který by mohl Boha přinutit, aby projevil svou přítomnost. Jeho milost se vždy dává
svobodně a jako dar, žádnou metodou či technikou si ji nelze přivlastnit. K setkání mezi
Bohem a člověkem v království srdce proto dochází nevyčerpatelným množstvím způsobů.
Přestože jí v oblasti vnitřní modlitby nepatří žádné výsadní postavení, stala se Ježíšova
modlitba pro nespočet východních křesťanů mnoha staletí směrodatnou a přímou stezkou.
A nejen pro křesťany východní…
Vzývání Jména je modlitba navýsost jednoduchá a přístupná každému křesťanovi,
zároveň však vede až k nejhlubším tajemstvím rozjímání… Smyslem Ježíšovy modlitby, jako
ostatně vůbec všech křesťanských modliteb, je to, aby se stále více sjednocovala
s modlitbou, kterou v nás přednáší velekněz Ježíš, aby se náš život sjednocoval s Jeho
životem a náš dech s Božím Dechem, který podpírá celý svět…

 O manželství dvakrát jinak…
Miloš Szabo: Manželství, to je také slib aneb proč by to nešlo třeba změnit
Může být manželství něco jiného než svazek, závazek, slib, pouto? Proč ještě vlastně
existuje a nenahradil ho volný vztah? Autor se pustil do nelehkého tématu, a to i pro věřící
křesťany, s nimiž se ve své profesi denně stýká a pro něž se rozhodl žít. Může však pochopit
manžely ten, který sám manželství nezažil? Odpověď čtenář najde poměrně snadno již na
prvních stránkách knihy, v níž se autor vložil do role vypravěče i filozofa. Knížka
o manželství pro šťastné i méně šťastné páry, ale i pro ty, kdo se teprve pro manželství
rozhodují.
…„Domov je posláním každého manželství už od počátku stvoření, kdy do světa Bůh
klade první lidský pár, aby zemi obdělával a naplňoval ji z lásky zplozenými dětmi, které
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budou pokračovat v tomto nezaměnitelném úkolu. Aby to zvládli za každých okolností,
nabízí jim Bůh svou přítomnost, svou pomoc, své požehnání. Do skončení světa tak bude
platit manželství za jediný Kristem vykoupený partnerský vztah, který mohou a mají
celoživotně vytvořit jeden muž a jedna žena. Proto musí manželství církev chránit. A měl by
tak činit každý, kdo do ní patří. Chránit manželství, především to své.“
Elias Vella: Výstup na horu manželství
„Manželé by se měli sdílet se svými pocity v intimních okamžicích lásky. …Sdílení
pocitů není jednoduchou záležitostí, naopak je to těžké, ale pro manželství to nejdůležitější.
Pokud chybí sdílení, pak chybí všechno. Možná nescházejí peníze nebo krásný dům, ale
pravá láska mezi dvěma osobami, které se oddaly jeden druhému, chybí…“
„V modlitbě vyslovené a prožívané manželi spočívá veliká moc. Sám Ježíš řekl, kde se
budou dva nebo tři modlit v Jeho jménu, tam on bude přítomen. Nikdo nedokáže vysvětlit a
pochopit, proč tak velká moc pramení z modlitby vyslovené dvojicí, která je spojena svátostí
manželství. Osobní modlitba každého partnera a také společná modlitba obou partnerů
představuje velmi důležitou ochranu před rozpadem manželství.“
To jsou pouze dva skromné úryvky z této knihy bohaté na moudré myšlenky, slova
povzbuzení a konkrétní jednoduché, přitom velmi praktické rady, která mohou manžele
doprovázet na cestě manželstvím. V první části autor uvažuje o pravých hodnotách
manželství a o problémech a těžkostech, která se v něm objevují. Úvahy mají vést čtenáře
k tomu, aby objevili důstojnost a krásu křesťanského manželství. Aby si uvědomili, že
v křesťanském manželství je ukryta moc, síla a nový Duch, který je manželskému páru dán,
aby mohl uvědoměle prožívat svůj partnerský vztah díky požehnání a přítomnosti Boha
uprostřed nich. Druhá část zkoumá komunikaci partnerů, jejich společný život a úlohy,
které v manželství hrají. Pomáhá objevit bohatství, které Bůh dal každému manželskému
páru prostřednictvím manželství. Malými drahokamy rozsetými v knize jsou pak modlitby
na konci jednotlivých kapitol.

 Krátká čtení pro potěšení…
Magdaléna Strejčková: Drobotiny
"Jednohubky" fejetonků pro maminky nejen na mateřské dovolené, ale především
pro ně (protože v klidu si vychutnat obložený chlebíček prostě nemáme čas). Krátké osobní
postřehy z rodinného života, které zvládnou čtenářky přečíst i na cestě mezi žehlicím
prknem a sporákem (protože mě, jako jedné z vás, je jasné, že sedět u voňavého kafíčka
s knížkou v ruce je sice lákavé, leč v tomto období nereálné).
Všední skutečnosti odrážející se v reflexích nejbáječnějšího období v životě ženy a
především v odlesku Boží laskavosti…
Jiří Barhoň: Princezna z pivovaru
Z kapitoly Když už něco, tak pohádky: „Proč zrovna pohádky? A proč ne? Jsou to
přece první příběhy, které člověk slyší, a tím pádem ho ovlivňují. S pohádkovými postavami
se člověk vědomě či podvědomě konfrontuje a leckdy pak jedná jako ony. Například mě se
líbí pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících. Nejvíc se mi na ní líbí samotná Sněhurka. Tu
jsem si doslova zamiloval. Obdivuji na ní dvě věci: jak se dokázala vyrovnat se svými
životními trampotami a kolik toho naspala. Obojímu se od ní také učím – to první mi ještě

moc nejde, ale v tom druhém se jí už téměř vyrovnám. Proto mám pohádky stále rád. A
tvrdím: Když už něco, tak pohádky. To je také důvod, proč je tato malá kniha pohádková.
I když se může jevit jako všelijaká jiná.“
Nové úsměvné příběhy oblíbeného autora, katolického kněze působícího v Plzni.
Povídky pro rozveselení bohoslovců psával už v semináři a tomuto svému koníčku se
věnuje dodnes.

 Romány pro dlouhé zimní večery…
Maria Calasanz - Ziescheová: Poutník
Hlavní postava knihy, biskup Pirmin, patří k vůdčím osobnostem duchovních dějin
8. století. Doba je plná válek a násilí, takže jeho mise jsou nesnadné a nebezpečné. Kamkoli
však na svých častých cestách přijde, chce jen jediné: postavit lidem příbytky a přinášet jim
zvěst o Bohu.
Majordomus Karel Martel, který vládne francké říši, dává v roce 724 Pirminovi příkaz,
aby založil klášter na ostrově v Bodamském jezeře (dnes slavné Reichenau). Karel spatřuje
v založení kláštera svůj opěrný bod v zemi vzpurných Alemanů, ale Pirminovi a jeho
mnichům se podaří tento příkaz splnit jen s velkými obtížemi. Pirmin se stane prvním
opatem nového kláštera, ale už po třech letech musí klášter i ostrov opustit, jakkoli s nimi
zůstává duchovně spjat.
Avšak ostrov na něj nezapomněl dodnes: Pirminův obraz má ve svém znaku a
Pirminova socha zdraví návštěvníky na hrázi, která spojuje ostrov s pevninou.
Od autorky ve farní knihovně již máme několik románů: Dokonalá svoboda (román
o ochrnutém mnichovi, knězi, vědci, historiku Heřmanovi v klášteře v Reichenau), Ve
službě Bohu a lidem (o životě bl. Marie Teresie Schererové ), Velká odvaha (Příběh Julie
Billiartové, ženě z lidu, která zasvětila život službě chudým, žila vírou v Krista, měla dar
zprostředkovat ho druhým a proto byla za francouzské revoluce pronásledována), A vody
plynou (vyprávění o benediktinském opatu Reginovi z Prümu ).
Louis de Wohl: Longinovo kopí
Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky
a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh
nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích
nejméně známých účastníků – voják Longin, který do boku Krista na kříži zabodl kopí.
Vynikající beletrista Louis de Wohl pokládal Longinovo kopí za své největší literární
dílo. Další román ke zpříjemnění zimních večerů, který je k nalezení ve farní knihovně od
tohoto autora s názvem Dobývat nebe vypráví o životě svaté Kateřiny Sienské.
KaZy
Dnes bych chtěla Kateřině jednak poděkovat za její skvělá „okénka“, která pro
zpravodaj připravuje, ale hlavně jí chci poblahopřát k narození dalšího děťátka. V listopadu
totiž do Katčiny rodiny ke klukům Jendovi a Františkovi přibyla holčička.
Mnoho Božího požehnání, zdraví a spokojenosti pro celou Tvoji rodinu milá Katko.
M.
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   PRO DĚTI
Milé děti,
doufám, že dopis Ježíškovi jste už asi
všichni stihli napsat. Jsem zvědavá a moc mě
zajímá, co si kdo z vás přeje. Vybírali jste
podle obchodních katalogů nebo jste něco
pěkného viděli u svých kamarádů nebo jste
se radili s rodiči?
Nikoho by dneska přece ani nenapadlo,
že by od Ježíška neměl dostat nějaký pěkný
dárek. Víme, že je štědrý, má nás všechny
moc rád a podle toho pro nás dárky vybírá.
A že to umí, že se vyzná .
Přemýšleli jste, co by nám sám Pán Ježíš o letošních Vánocích nejraději nadělil?
Myslím, že bychom se mohli zeptat právě Jeho, jak to vidí, a poradit se přímo s Ním, o co si
ještě na poslední chvíli napsat a co třeba vyškrtnout a zrušit, protože to vlastně vůbec
nepotřebujeme.
Možná, že od nás bude chtít nějak pomoci. Nejspíš si aspoň trošku uklidit a udělat Mu
místo ve svém srdci, aby měl kam přinést svůj pokoj, radost a lásku – nejlepší dárky, které
si jen můžeme přát! Pod stromečkem už pak stačí jen něco málo, aby se nezapomnělo a
zbylo i na brášku, sestřičku, rodiče a na všechny, které máme rádi, a na ty, kteří oproti nám
nemají téměř nic.
Moje milé děti, přeji vám, vašim rodičům i všem doma radostné, štědré a požehnané
vánoce.
Lída

  CO SE CHYSTÁ PRO DĚTI
 Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince od 17.00 ve farním sále. Před začátkem balíčky označené jménem
dítěte rodiče odevzdají do košů dole v suterénu.

 Tříkrálové koledování
V úterý 6. ledna od 17:00 si v kostele u jesliček zazpíváme se třemi králi při kytaře
koledy. Jsou zváni všichni, kdo rádi zpívají.

 Masopustní karneval
V sobotu 14. února 2015 od 15.00 v tělocvičně Základní školy Brigádníků. Tentokrát
s Krakonošem. Maminky z mateřského centra chystají pohádkové soutěže, nebudou
chybět odměny, ba ani dort od Anče!

 Jarní prázdniny na faře v Rokytnici nad Jizerou
Od soboty 28. února do soboty 7. března 2015, pro školní děti, mládež a několik
rodin.

Lyžařské vleky jsou nedaleko. Bylo by dobré, kdyby všechny děti měly sjezdové lyže
nebo snowboard. Přihlášky jsou v sakristii nebo na webových stránkách. Odevzdejte je,
prosím, vyplněné nejpozději do neděle 2. února v sakristii spolu se zálohou 1 000 Kč,
celková cena je 3 100 Kč. Účastnický poplatek je možné hradit rovněž z fondu FKSP vašeho
zaměstnavatele, fakturu vám rádi vystavíme.

 Pečení misijních koláčků
V sobotu 14. března od 10.00 v učebně, následující neděli, 4. postní, nazývá se také
Laetare – Radostná (proto má kněz růžový ornát), je pak budeme nabízet po skončení
každé mše svaté u východu z kostela za dobrovolný příspěvek. Výtěžek věnujeme jako
každoročně na Papežské misijní dílo dětí a na naše adoptované děti. Těšíme se na všechny,
kdo přijdou pomoci „pomáhat“.
Na podzimním Misijním jarmarku jsme vytěžili 11 500 Kč, které byly odeslány
na projekt Adopce na dálku na podporu naší farností adoptovaných dvou dětí, devítileté
ugandské holčičky Jane Nalweyisio a patnáctiletého indického chlapce Wilsona D´Souza.
Všem děkujeme.

 Jarní prodloužený víkend rodin a seniorů
Od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května 2015 ve Štěkni. Bližší podrobnosti
oznámíme v příštím čísle farního zpravodaje a na webových stránkách.

 Jarní prodloužený víkend dětí
Od pátku 8. května do neděle 10. května 2015. Bližší podrobnosti oznámíme
v příštím čísle farního zpravodaje a na webových stránkách.

   PROGRAM BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2014
Středa

24. 12.

Štědrý den

Čtvrtek
Pátek

25. 12.
26. 12.

Sobota

27. 12.

Neděle

28. 12.

Pondělí

29. 12.

Úterý

30. 12.

Narození Páně
Svatý Štěpán
Svátek sv. Jana,
evangelisty
Svaté Rodiny
Pondělí v oktávu
Narození Páně
Úterý v oktávu
Narození Páně

Středa

31. 12.

Čtvrtek

1. 1.

Neděle
Úterý

4. 1.
6. 1.
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Sv. Silvestra, papeže
Matky Boží
Panny Marie
2. neděle vánoční
Slavnost Zjevení Páně

16.00 (zvláště pro rodiče s dětmi)
24.00 (půlnoční)
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
9.00, 18.00
18.00
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
18.00
18.00
17.00 (mše svatá na poděkování za
uplynulý rok)
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
18.00

Možnost svátosti smíření před Vánocemi
Čtvrtek
Pátek
Sobota

18. 12.
19. 12.
20. 12.

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Po domluvě je možný i jiný čas. Je velmi dobré využít příležitosti ke svátosti smíření hodinu
přede mší svatou během celé Adventní doby.
Rádi také navštívíme vaše nemocné a seniory u vás doma.
Váš Otec Karel



   NABÍZENÉ PRÁCE
Hodinový údržbář
Elektro a vodoinstalace, a jiné
potřeby v domácnosti.
Zednické práce
Hrubá stavba, omítání, obklady.
Pojištění
Osob, majetku, vozidel,
podnikatelů, odpovědnosti za
škodu, cestovní pojištění,…
Spoření
Stavební, penzijní, investice
s nadprůměrným zhodnocením.
Hypoteční úvěry
Práce truhlářské
Vestavěné skříně, atypický nábytek,
kuchyňské linky, schody, interiéry –
dle požadavků.

Zdeněk Hučín

Tel.: 721 621 820

Jozef Chromík

Tel.: 730 908 004

Karel Kamarád
generální reprezentant
Allianz pojišťovny

Tel.: 602 215 669
E-mail:
karelkamarad@volny.cz

Jan Tater

Tel.: 607 986 322
E-mail:
jantater@seznam.cz

Malířské a lakýrnické práce

Pavel Franta

Tel.: 605 205 314
E-mail:
pavel.franta@volny.cz

Sestavení (příp. kontrola)
stavebních rozpočtů pozemních
staveb.

Milan Moc

Tel.: 605 786 486
E-mail: mocm@chello.cz

Římskokatolická farnost
u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie

Krásné Vánoce
ve světle a pokoji!
Ale náhle se jeskyně naplnila světlem.
Světlem, které neoslepovalo, světlem, které dodávalo radost,
světlem, které se zdálo být objetím pokoje.
A uslyšela jsem zpěv, který jsem ještě nikdy neslyšela,
zpěv krásných hlasů, jež shora pršely na chudou jeskyni tato
slova provoněná rájem:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má
Bůh zalíbení!“ (Lk 2,14)
Lidé si nevšimli toho, co se přihodilo a tak přišli andělé, aby
probudili srdce obtěžkaná prázdnem mnoha zbytečných
očekávání a mnoha klamných nadějí.
(Angelo Comastri – Anděl mi řekl)

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