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Drazí bratři a sestry,
postní doba je časem obnovy pro církev, pro její
společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba
příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám
předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval
nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu
leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho
opustíme, hledá nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby
byl lhostejný k tomu, co se nám přihodí. Stává se však, že pokud
se nám daří dobře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme
na ostatní (což se Bohu Otci nestává nikdy), nezajímáme se
o jejich těžkosti, o jejich bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí…
a naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Zatímco já si žiji
poměrně dobře a pohodlně, zapomínám na ty, jimž se dobře
nedaří. Takovýto egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral
světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce mluvit o
globalizaci lhostejnosti. Jedná se o problém, jemuž se my jako
křesťané musíme umět postavit.
Papež František – Poselství k postní době
Moji milí,
je krátce po Vánocích a už tu máme přípravu na
Velikonoce. Otevírá se před námi postní doba. Oproti Adventu,
který je v dnešní době silně zatížen komercí, má příprava na
Velikonoce přece jen větší šanci, že se v ní dotkneme podstaty
věci. Kromě čokoládových zajíců a prodlouženého víkendu,
který je možné strávit na horách, jsou Velikonoce – daleko víc
než Vánoce, mimo pozornost konzumní společnosti. To
znamená, že jsou to mnohem víc svátky naše a že si je můžeme
dobře užít – prožít jejich skutečný smysl.

Postní příprava je předznamenána slovy Pána Ježíše o pravém postu, almužně a
modlitbě, které slyšíme při mši svaté na Popeleční středu. Z jeho slov je jasné, že jde
především o vnitřní smysl věcí a ne o vnější projevy, vnější podobu. A právě s tím máme,
myslím, stále problém. Naše doba je velmi uspěchaná a na nějaké zklidnění nemáme čas.
Věci kolem nás, lidi kolem nás, události, to vše pouze registrujeme. Za chvíli jsou tu další a
další. Vnímáme jejich vnější stránku a nemáme čas se zamyslet nad podstatou. Říká se
tomu povrchnost. Soudíme podle zdání a nedáme si práci vmyslet a vcítit se. Jsme se vším
hned hotovi. A tak je ve středu všeho pořád jen naše „Já“, kolem kterého se všechno točí a
kmitá. Ježíšův důraz na to, že půst, modlitba a almužna je vnitřní věc, prostá veškeré
okázalosti, jde proti tomuto posilování našeho vlastního ega.
Tradičně byla postní doba vnímána jako čas zklidnění, oproštění se od zábav.
Nekonaly se plesy ani divadla. Nehodovalo se. A tak byl konečně čas zpomalit a vnímat lidi
a věci kolem sebe intenzivněji a v klidu. V tomto zklidnění je pak také možné vnímat Boži
hlas a nechat se vést. Blíž k lidem, které bez většího pozastavení se, nazýváme „našimi
blízkými“ – rodina, přátelé. Blíž k Bohu, kterého najdeme v těch „ohromných
maličkostech“, jak o nich píše pan Chesterton.
Přeji vám i sobě opravdové zklidnění a objevení něčeho nového ve vašem okolí a
hlavně ve vašich blízkých.
Váš Otec Karel

   ZPRÁVY
 Poděkování za službu
Koncem prosince minulého roku odešel k Pánu náš farník pan Václav Kotrba ve věku
84 let.
Věrně, spolehlivě a obětavě pomáhal s úklidem našeho kostela. Pracoval dlouhá léta
téměř až do své smrti. Za jeho poctivou a obětavou pomoc mu z celého srdce děkují ty,
které spolu s ním uklízely.
Zároveň prosíme vás, kteří byste se k nám do úklidu měli možnost zapojit, abyste
přišli pomoci. Scházíme se každé pondělí před 14 hodinou, pokud se sejdeme alespoň 4,
trvá úklid asi 1 hodinu.
Děkujeme.

 Postní duchovní obnova
V sobotu 7. března se koná naše postní duchovní obnova. Začíná v 9.00 a končí
v 11.30 slavením mše svaté. Během rekolekce bude možnost svátosti smíření. Srdečně vás
všechny zvu. Rekolekci povede pro velký úspěch opět P. Radek Kuchař, salezián. Hlídání
dětí bude zajištěno.
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 Velký jarní farní úklid před Květnou nedělí
V pátek 27. března od 14 hodin a v sobotu 28. března od 8 do 11 hodin. Zváni jsou
všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu a přispět k čistotě a pořádku v našem kostele. Již
předem děkujeme za pomoc.

 Informace pro poutníky do Turína
Doplatek 3 900 Kč budeme vybírat od poloviny března do začátku dubna (upřesníme
v ohláškách). Ubytování je zajištěno v hotelu Quo vadis v None (můžete si najít na
internetu) asi 20 km od Turína. Odjezd bude ráno nejpravděpodobněji v 6 hodin, cesta
může trvat až 16 hodin, podle délky přestávek a dopravní situace. Návrat pak v neděli
kolem půlnoci (ale možná i později).

 Noc kostelů a Dny víry
V pátek 29. května od 19 hodin i v našem kostele. Navazovat budou Dny víry od
neděle 31. května do soboty 6. června. Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni jakkoli
pomoci – s organizací, s programem nebo jen s dobrým nápadem.

 Oslava narozenin
V červenci oslaví náš pan farář 50. narozeniny. Dárek si přeje jediný – osobní přání
od farníků. Rádi bychom mu tedy připravili „gratulační knihu“, v ní by měl každý
(jednotlivec, rodina) svoji složku (formátu A4) a do ní by se přání vložila.
Začněte si tedy, prosíme, promýšlet a připravovat svá přání a nejpozději do poloviny
června je odevzdejte paní Lídě Buriánové.

 Pozvánka na Národní pochod pro život
V Praze se bude konat 21. března. Organizátorem je Hnutí pro život.
Předběžný program
12.30 pontifikální mše svatá v kostele sv. Jiljí v Husově ulici, celebruje Dominik kardinál
Duka OP, arcibiskup pražský
14.15 zahájení Národního pochodu pro život na Mariánském náměstí
14.30 průvod centrem Prahy: Mariánské náměstí – Platnéřská – Křižovnická –
Smetanovo nábřeží – Národní třída – 28. října – Václavské náměstí
15.30 závěrečný program u sochy sv. Václava
Národní pochod pro život pořádáme
 aby každá žena čekající nečekaně dítě věděla, že v tom nezůstane sama,
 aby si muži uvědomili svou zodpovědnost a ženy v nich nacházely oporu,
 aby 23 tisíc dětí nepřicházely ročně o život, ale dostaly šanci žít,
 aby společnost chránila všechny děti od okamžiku početí.

   KRONIKA
  SETKÁNÍ TAIZÉ V PRAZE
Přečtěte si některá svědectví poutníků, kteří přijeli do naší farnosti, aby se zúčastnili
setkání mládeže Taizé v Praze, které proběhlo na přelomu roku. Celé texty, další články a
fotografie si můžete prohlédnout na http://taize.farnoststrasnice.cz.

(…) Došlo mi, že i já se mám stát solí, solí země i s mými nedokonalostmi a chybami.
Mám prostě přispět se svou troškou, aby mohlo vzniknout něco velkého. Teprve tehdy
jsem pochopila motto setkání. Nemusíme být dokonalými, abychom čekali, až na nás
přijde řada. Bůh chce, abychom se mu dali tady a právě teď, se svou nedokonalostí a s
chybami. Protože přesně takové nás Bůh chce. Touží na nás ukázat svoji velikost a
proměnu. Jediné, co musíme udělat my, je plně se mu odevzdat a důvěřovat. A pak se to
stane, velká proměna a opravdové dílo ve spolupráci člověka s Bohem. A víte co? Stojí to
za to. Stát se solí země.
poutnice z Vysočiny
V úterý a ve středu dopoledne jsme se sešli v menších skupinkách, abychom
prodiskutovali podněty bratra Aloise pro rok 2015. Abychom mohli o něčem diskutovat,
bylo zapotřebí se nejprve představit. V každé skupince bylo okolo 15 lidí, vždy podle jazyku,
který si předem zvolili (čeština, polština, angličtina, ruština, italština aj.) Na řadu přišlo i pár
her. Poté jsme se zamysleli nad otázkami, které nás u podnětů napadaly. Byl to opravdu
příjemný čas. Mnohé otázky nebyly jednoduché. Pro ilustraci byla témata následující: Být
solí země, Dát se do služby pokoji. Velice pěkně bylo na nějaké z modliteb vysvětlováno, co
si máme představit pod termínem „Být solí země“. Když máte jakékoliv jídlo bez soli, nemá
chuť, je nevýrazné, něco mu chybí. Stejně tak křesťanů není mnoho, ale jsou podstatnou
částí dnešního života. Bez nich by to nešlo! Proto bychom se měli snažit, vždy vše osolit
tak, aby se na světě žilo lépe. Pro mě osobně byla tato akce velikým svědectvím víry.
Lukáš z Velké Bíteše
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Můj bratr, sestra, sestřenice a já jsme strávili krásný čas v Praze. Jedním z důvodů,
proč jsme se v České republice cítili tak dobře, byla česká pohostinnost. Všichni lidé, které
jsme potkali (zvláště naše hostitelská rodina: Václav a Helena Krátoškovi) byli velice milí,
přátelští a laskaví. Manželé nás přijali jako členy rodiny, což byl důvod, proč jsme měli tak
krásný pocit z prvního dne v Praze. Přestože není Česká republika tak bohatá jako např.
Francie nebo Německo, všechno bylo připraveno a nachystáno na nejvyšší úrovni. Všichni
Češi, kteří se podíleli na Taizé by na sebe měli být pyšní! Udělali jste výbornou práci! Navíc
farnost, ve které jsme byli, zorganizovala úžasný Silvestrovský večer. Během večera jsme
mohli potkat mnoho křesťanů, kteří pocházeli z různých států a nahlédnout do jejich
kultury (typické tance, hry, písně aj.). Také jeden bohoslovec z místní farnosti uvízl v naší
paměti. Byl jedním z nejvtipnějších a nejveselejších lidí v České republice. Máme mnoho
krásných vzpomínek a zkušeností z vašeho krásného města. Moc vám za to děkujeme! Boží
požehnání vám i vašim rodinám. Doufáme, že se ještě alespoň jednou v našem životě
uvidíme.
Leszek z Polska
(…) Ve farnosti jsme se cítili jako doma. Snad tahle věta mluví za vše. Stejně jako
následující poděkování. Toto poděkování patří Vám všem, kteří jste se o nás jakkoli
postarali. Všem, kteří jste přinesli na faru občerstvení. Všem, kteří jste mnohé z účastníků
ubytovali u sebe doma. Všem, kteří jste mnohé z nás pozvali na novoroční oběd. Všem,
kteří jste jakkoli pomohli, i třeba tím, že jste bloudícím na ulici poradili správný směr. A
zapomenout by se nemělo ani na pastorační asistentku – paní Buriánovou, která vše
organizovala, asi to pro ni byl náročný týden – o to větší dík jí patří!
Lucka z Mikulova

  KARNEVAL S KRAKONOŠEM
Copak jste dělali v sobotu 14. 2. 2015
odpoledne? Naše rodina žila karnevalem!
Maminky z mateřského centra připravily celý
program a Lída s mnoha dobrovolníky jej pak
v tělocvičně ZŠ Brigádníků pro naše děti
zorganizovala. Já myslím, že na „své“ si přišly
ti starší i ti mladší. Celým programem děti
provázela „Anče“ a, jak sliboval informační
plakátek, také vládce Krkonoš – samotný
Krakonoš.
Pro děti, které přišly v hojném počtu,
bylo připraveno osm zastavení inspirovaných
Krakonošovými příběhy a tak lovily pstruhy
v potoce, lezly pro barevná sojčí pírka (na
ribstole) nebo třeba překonávaly hornaté
Krkonoše (v podobě laviček a švédských
beden). A to vše pochopitelně v úžasných
kostýmech, které jsme mohli obdivovat
nejen během plnění jednotlivých úkolů, ale
také v tanečním reji a při závěrečné
promenádě masek.
Náš „zajíček“ hopkal domů s makovým
koláčem velmi spokojený a tak MOC děkuji
maminkám, Lídě a všem jejím pomocníkům
nejen za přípravu celého karnevalového
programu, ale i za nadšení, s kterým nás
celým odpolednem provedli!
Jana Náhlá

  SVĚDECTVÍ – POUŤ DO FILIPOVA
Nevím, zda budu mít dostatek vhodných slov, abych vyjádřil to vnitřní uspokojení a
klid duše, které jsme všichni zúčastnění poutníci zažili. Odjezd byl 12. 1. ve 24.00 od kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Příjezd do Filipova se zastávkami ve
3.00 a slavná mše sv. začala ve 4.00 ráno, tj. čas, kdy došlo 13. ledna 1866 ke zjevení Matky
Boží dívce Magdaléně Kadeové, která ležela na smrtelné posteli, a k jejímu zázračnému
uzdravení. Od té doby se každoročně konají mše sv. v tento čas. Nejdříve tam byla
postavena malá kaplička a nyní na tomto místě stojí překrásná bazilika Panny Marie, která
pojme 500 – 600 lidí.
Byly objednány dva autobusy, které bylo nutné zaplatit – 17 000 Kč. Poutníci se
přihlašovali a pozvánky byly rozneseny do mnoha farností zde v Praze. Kolik to bylo příslibů
a po té zklamání – nepojedu. Lidským a logickým uvažováním by se zájezd musel zrušit.
Protože týden před odjezdem bylo přihlášeno 22 poutníků a 3 dny před – do druhého
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autobusu 2 poutníci. Nezbývalo nic jiného než sepnout ruce a prosit Matičku Boží
o pomoc. A výsledek? Odjíždělo 67 poutníků, kteří se sami rozdělili do dvou autobusů a
požadovaných 250 Kč na osobu tak z vlastních sil mohlo být uhrazeno.
Poutníci byli přivítáni panem biskupem Mons. Baxantem a jeho kázání bylo úchvatné.
Mimo jiné vyzdvihl místo a význam tohoto setkávání a pouti: „Probděli jste celou noc,
přiblížili jste se k Pánu Ježíši a spočinuli v jeho náručí. Vždyť také on probděl mnoho nocí na
modlitbách a rozmlouval se svým Otcem.“
Závěrem chci poděkovat těm, kteří mi byli nápomocni při získávání poutníků do
Filipova – P. Karlovi, P. Vladimírovi, Marii Peškové, Aleně Šmídové a Lídě Buriánové, která
přijímala e-maily a zasadila se o to, že druhý autobus nebyl mnou odvolán pro malý počet
zájemců. Zřejmě má větší víru v pomoc Panny Marie než já. Za což ještě jednou upřímně
děkuji.
Dovětek:
Proč se tak lehce znepokojuješ a trápíš? Přenechej mi svoje starosti a všechno se uklidní. V
pravdě ti říkám, že každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který si
tak moc přeješ a tvoje obtížné situace se vyřeší.
„Ó Ježíši, úplně se ti odevzdávám, postarej se o všechno.“
Z Novény odevzdání od Dona Ruotolo
Ing. V. Sixta

   KNIŽNÍ OKÉNKO
Poušť, žízeň, pramen, živá voda… aneb knižní okénko doby postní.
Lze najít poušť uprostřed města? Lze žízeň uhasit slovem? S Bohem není nic
nemožné… objevování zdánlivě nemožného je důležité, ne-li zcela nezbytné, chceme-li se
stále znovu vracet do Boží náruče, od které se během roku vzdalujeme zavaleni všedními
starostmi, hlubokými zármutky i bujarým veselím moderní doby. Postní doba je tak ideální
pro velká zastavení při duchovních cvičeních i malá pozastavení nad krátkými
povzbuzeními pro duši.
Carlo Carretto: Dopisy z pouště (Cesta)
„Všeho nechej a pojď se mnou na poušť.
Nepotřebuji více tvé činnosti, chci tvou modlitbu, tvou lásku."
Carlo Carretto: Poušť uprostřed města (Cesta)
Z obsahu: „Bratře Karle," obrátil se na mne jeden čínský student architektury, který
bydlel v Hongkongu, ale rodiče měl v lidové Číně poblíž Šanghaje: „četl jsem tvoje Dopisy
z pouště a chtěl jsem tě poznat. Ty mluvíš o svém pobytu na Sahaře tak nadšeně, až má
člověk dojem, že samotu pouště nelze ničím nahradit. Já na Saharu nemohu. Co mám
dělat, abych našel svého Boha tady, v tomhle babylónu? Jak na to? Je to vůbec možné?
A jestli ano, pak bych tě rád o něco poprosil: nemohl bys napsat knihu, která by nám
pomohla najít poušť zde ve městě?“

Opravdová poušť, písečná pláň, nad níž se třpytí hvězdy, byla mou první láskou. Ze
své vlastní vůle bych se od ní nikdy neodloučil - to poslušnost mě zavedla daleko od ní:
„Bratře Karle, poznal jsi absolutno Boží, teď musíš poznat absolutno člověka."
A tak jsem se vydal poznávat lidi. Zpočátku jsem z toho byl celý nesvůj a nějakou dobu mi
trvalo, než jsem našel svou dřívější rovnováhu a hlubokou radost. Pak mi Bůh dal poznat,
že nemá žádné své oblíbené místo, ale že obývá vše a že ho lze nalézt kdekoliv. ...
„Zkusím to," řekl jsem svému mladému posluchači. Rozhodl jsem se sice, že knihy už
psát nebudu, ale 'poušť uprostřed města' je téma, které se mi moc líbí. Pomůže nejen
mně, ale i mnoha dalším lidem, kteří se stejně jako já příliš zamilovali do samoty, přemáhat
nutkání utéci ze světa zpátky na poušť.
Je snadné upadnout do tohoto pokušení, zvláště je-li člověk velmi horlivý, nebo
naopak trochu líný. Ale co na tom! Bůh je velký! I neplodná Sára a stařec Abrahám mohou
zplodit krásného syna Izáka; stačí, že to chce Bůh.
Linus Mundy: Žízeň po království Božím – duchovní obnova s mystiky pouště (Paulínky)
Z anotace: Pouštní otcové nám v této duchovní obnově nabízejí doušky osvěžení ze
studnice moudrosti, kterou nalezli a o kterou pečovali na poušti. Jaký paradox! Na poušti
najít osvěžení?! Ano, protože zde žízní nejen tělo, ale i duše! Osvěžení a úlevu nachází v
Prameni všech pramenů, v Bohu.
Bernard Ugeux: Hledání vnitřního pramene (Paulínky)
Z anotace: Je možné do křesťanství včlenit přínos velkých východních mystických
tradic a přitom jej nenarušit? Jak účinně spojit cestu svatosti a cestu lidského růstu? Tato
kniha je příležitostí objevit ve vlastním nitru prostor svobody, získat odstup od starostí,
které každý den zavalují lidské srdce, a nechat v něm vytrysknout proud svěží vody. Je
určena křesťanům, ale i všem hledajícím lidem.
Bruno Ferrero: Živá voda pro duši (Portál)
Z obsahu: Dvě zlaté rybky žily v akváriu. Líně plavaly kolem a vedly filozofické debaty.
Až se jedna rybka zeptala druhé:
„Věříš v Boha?“
„Samozřejmě!"
„A jak můžeš vědět, že existuje?"
„Kdo myslíš, že nám každý den mění vodu?"
Život v nás plyne jako poklidná řeka. Je to zázrak.
Ale nám zevšední i zázraky.
Každý den je úplně novým darem, čistou, nepopsanou stránkou.
Bůh nám každý den mění vodu.
Bůh neumírá v den, kdy v božství přestaneme věřit.
Ale my sami umíráme v den, kdy náš život přestane vnímat světlo,
které nepřestává zářit a každý den je nové.
Ve světlo zázraku, jehož původ přesahuje lidský rozum.
KaZy
Požehnanou dobu postní a čtení, které vás provede časem ztišení, přejí knihovnice.
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   PRO DĚTI
Milé děti,
v Praze jsme si moc sněhu neužili, zato
na horách je ho letos opravdu dost a dá-li
Bůh, vydrží nám i na jarní prázdniny a pěkně
si ho užijeme. Všichni rádi bobujete,
koulujete se, stavíte sněhuláky. Lyžování na
sjezdovkách nebo ježdění na snowbordu je
už o něco náročnější, ale většinou i to hravě
zvládáte. Zima ani promoklé rukavice nevadí,
hlavně že je veselo.
Děti, už jste se někdy s rodiči nebo
babičkou procházeli zasněženým lesem?
Sněhové vločky přikryjí suchou starou trávu, před mrazem schovají rostlinky nejen
fialových náprstníků a žlutých pryskyřníků, ale i borůvčí, mechy, rozličné broučky i drobná
lesní zvířátka. Pod sněhem všechno spí, jen občas na nás spadne chomáček sněhu z
větvičky břízy, ze špičky stromu jemně zacvrliká ptáček, kousek dál objevíme čerstvé stopy
zajíce, který si ráno běžel pro seno pod nedaleký smrček. Na mýtině se třpytí běloučký
sníh, je ticho, klid a mír, skoro jako v pohádce. Ale pohádka to není. Je to Boží náruč, ve
které příroda právě klidně podle svého řádu spí, pokojně odpočívá, nabírá sílu pro jaro,
léto a podzim, aby mohla růst, zrát a přinášet ovoce…
I každý náš den by měl mít svůj řád a mír, v náruči Boží bychom měli nabírat sílu,
abychom pak mohli radostně vyběhnout k mamince, mezi kamarády a do školy, být veselí,
smát se a rozdávat radost. Začíná půst, snažit se můžeme začít hned dnes, aby nám to o
Velikonocích už pěkně šlo.
Lída

  CO SE CHYSTÁ PRO DĚTI
 Příprava na první svaté přijímání
pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích, v pátek 17. dubna, dále pak každý
pátek, kromě 1. a 8. května, a to od 16 hodin na faře. Hlídání mladších sourozenců bude
zajištěno. K prvnímu svatému přijímání pak děti přistoupí v neděli 31. května při mši svaté
v 10.30.

 Pečení misijních koláčků
V sobotu 14. března od 10 hodin v učebně. Zveme všechny šikovné pekaře a pekařky,
malé i velké. V neděli 15. března budou děti po všech mších svatých nabízet své upečené
koláčky za dobrovolný příspěvek. Část výtěžku se pošle, stejně jako z Misijního jarmarku,
na Papežské misijní dílo dětí a část na dvě děti, devítiletou ugandskou holčičku Jane
Nalweyisio a patnáctiletého indického chlapce Wilsona D´Souza, z projektu Adopce na
dálku. Za názvem akce „Děti pomáhají dětem“ se skrývá aktivita našich dětí –
společné pečení koláčků na faře a jejich následný prodej. Stojí to čas a nějaké úsilí. Ale
přispějeme na dobrou věc – pomůžeme chudým dětem.

 Křížová cesta s dětmi
V úterý 17. března od 17 hodin v kostele. Děti, připravte si doma nějaké zajímavé
ztvárnění jednoho ze zastavení křížové cesty a přineste s sebou. Všechno jako každoročně
vystavíme v kostele.

 Postní sv. zpověď dětí
V týdnu před Svatým týdnem. Úterý 24. a středa 25. března od 17 hodin, po
náboženství nebo kdykoli podle rozpisu.

 Pašijové hry na Zelený čtvrtek
2. dubna od 10 hodin ve farním sále. Tvořivá dílna se členy divadla Máj pro všechny
kluky a holky.

 Křížová cesta na Petříně
Na Velký pátek 3. dubna dopoledne. S dětmi i našimi farníky se půjdeme pomodlit
křížovou cestu na Petřín. Modlitbu povede pan Petr Šimůnek. Sraz v 10 hodin u kostela ve
Strašnicích nebo v 11 hodin u prvního zastavení Křížové cesty na Petříně. Děti, vezměte si s
sebou dřívka, která získáte za plnění postních úkolů v neděli v kostele při mši svaté. Návrat
ke kostelu kolem 13. hodiny. Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku! Na
Petříně to často hodně fouká!

 Jarní prodloužený víkend dětí
Zveme všechny děti na jarní prodloužený víkend od pátku 8. 5. do neděle 10. 5.
v klášteře Zásmuky. Podrobnosti včas oznámíme. Přihlášky na webu nebo v sakristii,
vyplněné je odevzdejte nejpozději do neděle 19. dubna.

 Dětský den
V neděli 31. května odpoledne od 15 hodin ve venkovních prostorách kostela.
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.

 Pouť k Pražskému Jezulátku
V pondělí 22. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude
P. Karel Kočí sloužit děkovnou mši svatou. Sraz před farou v 15 hodin nebo v 15.50 před
kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. Po mši svaté dostanou děti, které chodí
na náboženství, vysvědčení. Doprovod dětí od strašnické fary a zpět zajištěn.
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  PRÁZDNINOVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Letní přechod Krušných hor
Pondělí 27. července – neděle 2. srpna 2015. Zveme všechny mladé na opětovný
letní přechod českých hor, tentokrát Krušných. Přihlášky jsou v sakristii nebo na webových
stránkách farnosti. Prosíme odevzdat do sakristie nejpozději do neděle 14. června.
Na příjemnou letní akci se těší Radka a Kryštof Suchých.

 Letní dětský farní tábor
Letní dětský tábor se koná od pondělí 17. srpna do pátku 28. srpna v Pivoni v Českém
lese.
Přihlášky jsou v sakristii a na webových stránkách farnosti. Vyplněné odevzdejte
nejpozději do neděle 14. června v sakristii.

   Z RODINNÉHO ŽIVOTA
  BÁBOVKA K HOSPODINOVĚ SLÁVĚ
Navzdory „popeleční sobotě", jak náš
syn nazval den před první nedělí postní,
jsem se rozhodla upéct na druhý den něco
ke kávě. Vždyť neděle je svátek, tak ho po
obědě pěkně oslavíme, s kávou a něčím
dobrým k zakousnutí, říkala jsem si.
V časopise jsem našla nový recept.
Třená bábovka, jaká je to novinka, řekne si
leckterá zkušená hospodyňka. Mezi ně se
ovšem rozhodně neřadím a tak jsem se
s radostí, že vyzkouším něco nového a
přitom jednoduchého, dala do podrobného
čtení receptu, abych si nachystala a začala
zpracovávat ingredience. Vše probíhalo
hladce až do pokynu „vajíčka s cukrem
šlehejte přibližně 10 minut“. Ach jo! I
s ručním mixérem bude ta doba
nekonečná, říkala jsem si. Kdybychom měli
větší kuchyň, určitě bych si pořídila robot,
který by držel misku a v ní šlehač sám a já
bych měla krásných 10 minut k dobru.
Takhle mi nezbývalo než si udělat pohodlí,
přisunout židli k prodlužováku, vzít misku
na klín a čekat, než desetiminutovka
uběhne.

Původně jsem si chtěla zkusit, jaké to
je, u nějaké takové mechanické činnosti být
v přítomnosti, jak jsem četla v Katolickém
týdeníku v rozhovoru s P. Karlem Satoriou
s názvem „Při škrábání brambor není Boha
méně", ve kterém bylo řečeno: „A právě
umět ustát tuto základní polohu „jenom
být“ znamená zvládnout přirozený tvar
modlitby, kterým je čekající pozornost.
Neboť každý okamžik je nadán tím, že
umožní vnímat Boží přítomnost, ovšem
právě tou pozorností. A je zajímavé, že
modlitební pozornost nemusí být namířena
k Bohu, stejnou funkci může sehrát i
pozornost, kterou věnuji tomu, co dělám…
Být pozorný je vlastně synonymem lásky.
A být pozorný přítomnému okamžiku
znamená uchopit ho s láskou – a Bůh je
láska. Člověk je zde tedy vyzván, aby
v obyčejných,
monotónních
situacích
vnímal Boží přítomnost a byl jí obdarován.“
Tato chvíle byla tedy pro tento druh
modlitby jako stvořená.
Zvuk mixéru ale přilákal do kuchyně
obě děti. „Můžu, mami, s tebou?“ Starší

syn se mi začal sápat po mixéru a já už
viděla sladkou pěnu po celé kuchyni. Jelikož
však vím, jak děti rády přidávají ruce k dílu
a mělo by se jim to umožňovat, zapřela
jsem v sobě milovnici naleštěných
kuchyňských ploch a opatrně předala
synovi žezlo se žádostí, zda bych mohla
mixér držet s ním, že budeme po míse ve
směsi cukru a vajíček pomalu kroužit spolu.
„Tak se pomodlíme, aby to pečení
dobře dopadlo: Bože, požehnej našemu
konání…“, v půlce modlitby jsem se
zarazila. Když už se modlím nahlas s dětmi,
měly by tomu alespoň rozumět, že… Takže
znovu: „Pane Ježíši, ať se nám ta bábovka
povede. Amen.“ „Jupííí, bude bábovka“,
volal starší syn a já zas měla radost, že se
mi po dlouhé době povedlo nějakou
činnost započít modlitbou.
Syn byl fascinován tím, co mixér
s hmotou dělá, kroužil a kroužil… já jsem se
jeho rukou nechala vést a nějak se stalo, že
jsem díky pomalým krouživým pohybům na
chvilku zcela „vypnula“. Byl to však zcela
jiný druh existence, než ona „čekající
pozornost“, do které jsem se původně
chtěla vpravit. Můj pobyt "mimo" asi
nemohl trvat déle než půl minuty. Když
jsem zamžikala víčky a opět se objevila v
kuchyni, zjistila jsem, že jsem tu chvíli
vlastně nemyslela vůbec na nic. To už se mi
dlouho nestalo. Přišla jsem si jako
znovuzrozená. Moc si to neumím vysvětlit,
ale neskutečně jsem si odpočinula. V tu
chvíli mi syn předal mixér se slovy „Děkuji,
už nechci“, a odběhl si hrát. Já jsem ještě
stihla několik střelných modliteb a deset
minut uběhlo jako nic.
Smíchala jsem pěnu z cukru a vajíček
s rozpuštěným máslem, moukou a práškem
do pečiva. Směs podezřele zhoustla. Sice se
řadím k těm méně zkušeným kuchařkám,
ale tušila jsem, že těsto na bábovku by
mělo mít trochu jinou konzistenci, než tu,
ze které jsem v té chvíli mohla téměř začít
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plést vánočku. Někde se stala chyba. Jelikož
se mi však často stává, že nové recepty a
ještě k tomu z časopisů, mívají své mouchy,
zředila jsem těsto jen kapkou mléka a
natlačila ho do formy. Vložila jsem formu
do trouby a podruhé ji odevzdala
Hospodinu. Tuhost těsta mi nešla z hlavy,
tak jsem znovu pročítala recept a
samozřejmě zjistila, že jsem při prvním
čtení přehlédla celé tři deci mléka! Ach jo!
Tak tohle jestli se upeče a bude ještě
k tomu jedlé, to bude opravdu zázrak. Už
dopředu jsem litovala těch surovin, co
možná právě přišly vniveč.
Pečení bábovky bylo vypočítáno
přesně na čas, který nám zbýval do
návštěvy večerní bohoslužby. Teď se zdálo,
že z ní kvůli mé nepozornosti sejde. Propéct
takový tuhý materiál bude zřejmě
vyžadovat
více
času,
než
jsem
předpokládala.
Po dvaceti minutách, které naší
troubě
běžně
stačí,
jsem špejlí
zkontrolovala propečení těsta. To se na
špejli lepilo jako vosa na bonbon.
Zkroušeně jsem šla manželovi špejli ukázat.
„Mno“, díval se na mne a koutky mu
cukaly, „s kostelem dneska už asi
nepočítej.“ Sama jsem tušila, že „tohle“ se
za čas, který nám zbývá, jen těžko dopeče.
V duchu jsem uvažovala: „Milý Bože,
můžu po Tobě chtít, abys měnil fyzikální
zákony a urychlil proces pečení, jen
abychom včas stihli vyrazit za Tebou? To už
mě přijde úplně bláznivé, ale já bych do
Tebe byla ráda blázen a tak Tě prosím,
zachraň naši bábovku a zároveň účast na
mši svaté.“
Zpětně přemýšlím, zda jsem byla
ochotná kvůli bábovce zmeškat bohoslužbu
nebo kvůli mši svaté nedopéct nedělní
zákusek. Myslím, že jsem prostě nechtěla
přijít ani o jedno. A tak jsem byla jako na
trní a zároveň bábovce fandila: to prostě
musíš stihnout. Ještě několikrát jsem

zkusila do bábovky píchnout, ale špejle
stále nebyla suchá. Při zkoušce, která byla
v čase, jenž byl tím krajním, kdy se opravdu
muselo začít s oblékáním, pokud jsme
chtěli mši stihnout, navzdory vší naší logice
a zkušenostem, jsem špejli vytáhla
z několika míst bábovky úplně suchou.
Jedeméééé. Přes veškerý shon jsme se

u kropenky požehnali dříve, než pan farář
došel k oltáři.
A jak že dopadla bábovka? Nutno říci,
že nám chutnala. Možná proto, že jsme
před sebou měli vidinu dlouhého postního
období, ale spíše proto, že ji s námi pekl
Hospodin. Tak mě napadá, že kdybych byla
jen trochu pozornější kuchařka, nemohla
bych svědčit, jaké Bůh dělá zázraky.
Katka

  PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K PROŽITÍ VELIKONOC V JEDNÉ RODINĚ
S MALÝMI DĚTMI…
Je to asi dva roky co mi elektronickou poštou dorazilo velikonoční přání sestavené
z fotografií, na kterých byly zachyceny střípky z rodinného prožívání Velikonoc… umývání
nohou, pesachová večeře, proměny velikonoční kapličky… Z fotek bylo na první pohled
znát, že v této rodině se Velikonoční triduum opravdu prožívá a to navíc i zcela
srozumitelně dětem, které jsou účastí na rituálech vtaženy do centra dění. Moc mě
zajímalo, jak celé triduum probíhá a hlavně, jak jsou zapojovány děti… to abych věděla, jak
letos zapojit ty své. O Hančino vyprávění, jak její rodina Velikonoce prožívá, bych se chtěla
s Vámi podělit. Načerpejte inspiraci nebo se „jen“ kochejte, jak „jednoduše“ a přitom
hluboce je možné oslavu vrcholných událostí v životě Ježíše Krista pojmout.
Katka

  VELIKONOCE U NÁS DOMA
Na Zelený čtvrtek dopoledne si v obýváku na poličce vytvoříme malou Getsemanskou
zahradu. Z procházky si přineseme větvičky a kameny a přidáme obrázky z časopisu Duha,
které obměňujeme každý den podle toho, jakou událost zrovna prožíváme a slavíme.
Odpoledne uděláme salát ze zelených bylin. Zatím jsem neměla sílu na víc, než okurku,
hlávkový salát a řeřichu, ale už se těším, až si někdy vyjedeme za Prahu nasbírat
pampelišky, kopřivy, jitrocel… Upečeme nekvašené chleby (recept např. zde:
http://www.reznak.cz/buh/recept-na-nekvaseny-chleb/) a maso (zatím zvládáme jen
kuřecí, ale lepší by bylo jehněčí, nebo aspoň ryby). K pití se pro děti podává místo vína
červený džus, nezbytná je také mísa s vodou na omývání rukou. Poměrně brzy zasedáme
ke společné večeři, ještě před obřady v kostele. Prostřeme na zemi, abychom se přiblížili
době Pána Ježíše, kdy se jedlo na nízkých stolech a kolem stolu se jaksi polosedělo,
pololeželo na lehátkách. Před večeří si vzájemně umyjeme nohy jako skutek lásky
k druhému, tatínek nám přečte o těchto událostech z Bible, pak rozděluje celé rodině
chléb… Po večeři jdeme do kostela. Dokud jsou děti malé, nechodíme na celé obřady, ale
snažíme se aspoň na část mše, která dětem přiblíží význam toho dne. Za tmy se ještě
jdeme pomodlit do našeho zeleného vnitrobloku, připomínáme si, jak se šel modlit Pán
Ježíš, jak chtěl, aby učedníci bděli a modlili se, a jak jej potom v zahradě vojáci zajali.
Velký pátek je dnem křížové cesty. Vloni jsme s dětmi dodělali křížovou cestu
technikou frotáže, kterou můžou pomáhat dělat už opravdu malé děti, a pověsili ji

v obýváku (http://deti.vira.cz/aktivity/Kreslim-a-maluji/Krizova-cesta-pro-deti-1/). Letos
nás snad „naše“ křížová cesta bude provázet už celou dobu postní. Také jsme našli jedno
číslo Duhy s křížovou cestou v obrázcích a vypravili se do kostela, kde jsme se modlili tak,
že jsme si u každého zastavení povídali, co na obrázku vidíme, co se tam událo. Dětem se
to moc líbilo, rozuměly všemu, o čem jsme mluvili a následující půlrok jsme se křížovou
cestu na nátlak dětí modlili každý den :-). V poledne přestavíme Getsemanskou zahradu,
z kamenů a kříže vytvoříme Golgotu. Večer se opět snažíme být aspoň na části obřadů,
tentokrát s námi děti prožívají uctívání kříže.
Na Bílou sobotu se mi zatím moc nepodařilo skloubit vaření a adoraci u Božího
hrobu, tak jsme aspoň měli Boží hrob v naší domácí kapličce. Před Golgotu jsme dali
zastavení z naší vyrobené křížové cesty „Pán Ježíš je položen do hrobu“. Jinak je sobota už
ve znamení barvení vajíček, vyrábění kraslic a jiných ozdob ke slavnosti Vzkříšení. Letos
bych se s dětmi ráda pustila i do výroby vlastních paškálků. A také samozřejmě chystání
slavnostních pokrmů, aby se v neděli všechno stihlo. Obřady jsou pozdní, a tak se snažíme
být aspoň na svěcení ohně a nového paškálu, než se rozezní zvony a varhany a pak už jen,
co děti vydrží. V noci ještě ozdobím naši kapličku tak, aby až se děti vzbudí, bylo vidět, že
Ježíš vstal z mrtvých…
V neděli nás čeká mše svatá se svěcením pokrmů a potom doma slavnostní oběd,
odpoledne pro děti hledání dobrot na zahradě.
Takhle jsme prožili Velikonoce už dvakrát (poprvé, když byly dětem 2 a 4 roky) a letos
už se na ně děti od podzimu těší :-). Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv inspirovali (naprostá
většina nápadů není
z našich hlav), spousta nápadů každoročně přichází i z časopisu Duha, tak se těšíme,
co nového do našeho prožívání Velikonoc přinese letos. Přejeme vám všem požehnané
Velikonoce!
Hanka

   PROGRAM BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2015
Neděle

29. 3.

Květná neděle

Čtvrtek

2. 4.

Zelený čtvrtek

Pátek

3. 4.

Velký pátek

Sobota

4. 4.

Bílá sobota

Neděle

5. 4.

Pondělí

6. 4.
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Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

7.00, 9.00, 10.30, 18.00
18.00 – mše svatá
adorace v Getsemanské zahradě do 24.00
8.00 – adorace v Getsemanské zahradě
15.00 – modlitba křížové cesty v kostele
18.00 – obřady Velkého pátku
8.00 – modlitba breviáře v kostele
8.30 – Effata – pro katechumeny
celý den adorace u Božího hrobu do 17.00
20.00 – Velikonoční vigilie
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
9.00, 18.00

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi
Čtvrtek
Pátek
Sobota

26. 3.
27. 3.
28. 3.

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 možnosti svátosti smíření
hodinu přede mší svatou během celé Postní doby. Mělo by být v zájmu každého, aby ve
Svatém týdnu (po Květné neděli) byl už vyzpovídaný a připravený slavit Velikonoce s čistým
srdcem.
Věnujte, prosím, pozornost rozpisu velikonočních bohoslužeb a také rozšířené
možnosti přijmout svátost smíření před Velikonocemi. 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.
Srdečně,
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
I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Jsme
přesyceni šokujícími obrazy, které ukazují lidské utrpení, a
zároveň cítíme svou neschopnost nějak reagovat. Co máme
dělat, abychom se nenechali pohltit touto spirálou zděšení a
nemohoucnosti?
Na prvním místě se můžeme modlit ve společenství
pozemské a nebeské církve. Neignorujme sílu modlitby mnoha
lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech
13. a 14. března vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se
chce stát výrazem této potřeby modlit se.
Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou
všemohoucnost, chtěl bych všechny požádat, aby tuto postní
dobu prožívali jako cestu k formování svého srdce, jak by řekl
Benedikt XVI. (encyklika Deus caritas est, 31). Mít milosrdné
srdce neznamená mít slabé srdce. Kdo chce být milosrdný,
potřebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro pokušitele, ale
otevřené pro Boha. Srdce, které se nechá proniknout Duchem a
přivést na cesty lásky, jež směřují k bratřím a sestrám. Srdce ve
své podstatě chudé, které poznává vlastní ubohosti a vydává se
pro druhého.
Proto, drazí bratři a sestry, v této postní době toužím
modlit se spolu s vámi ke Kristu: „Fac cor nostrum secundum
cor tuum“ – „Učiň srdce naše podle srdce svého“. Pak budeme
mít silné a milosrdné, bdělé a obětavé srdce, které se nenechá
uzavřít do sebe a neupadne do víru globalizované lhostejnosti.
František – Poselství k postní době

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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