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Moji milí,
otevíráte svatodušně – letní vydání našeho farního
zpravodaje.
Svatodušní svátky jsou potvrzením toho, co pro nás Pán
Ježíš udělal svou obětí a zmrtvýchvstáním. Velikonoční události
můžeme někdy nesprávně vnímat jako divadlo. Ježíš předvádí,
co všechno vydrží a jakou má moc. Vylití Ducha svatého na
apoštoly, kolem kterých pak začne růst církev, je ale ujištěním,
že to všechno bylo vykonáno pro nás. Svatý Pavel řekne, že
nevstal-li Kristus, je marná naše víra a vlastně celý život. Ježíš
svou mocí slouží nám, aby nás zachránil. Svou moc používá
z lásky k nám. Tím, že poslušně dojde až na konec, přemáhá
všechnu lidskou neposlušnost vůči Otci a vzkříšením přemáhá
smrt. Ježíšova moc a Ježíšova láska. Obojí má stejný směr –
obrací se k nám. Na nás je, abychom projev jeho moci, vydané
z lásky k nám, přijali. Toto přijetí se děje ve víře. Vírou tedy
přijímáme jeho dar a spoléháme se na něj. A termíny „moc“,
„láska“ jsou jen jiným jménem pro Ducha svatého. Ten nás
uvádí do veškeré pravdy. Především do té základní, ze které
nejvíc čerpáme – jaký je Ježíšův úmysl s námi (je to naše
záchrana, spása).

Ve všech svých životních situacích můžeme tento úmysl vidět. Někdy je to možná
trochu těžké nebo nepohodlné, protože se zdráháme poslechnout Boží vůli, ale když se
Bohu poddáme, je pro nás Duch Kristův zdrojem pokoje a radosti. Je to vlastně úplně
jednoduché.
Přeji vám a vyprošuji hojnost útěchy a jistoty, pramenící z Kristovy lásky.
Váš Otec Karel

   ZPRÁVY
 Slávek Klecandr v Miriam
V neděli 22. května bude mít v divadle Miriam koncert pan Slávek Klecandr.
Repertoár bude sestaven z písní svatodušních a žalmů. Začátek je v 16 hod., srdečně jste
zváni.

 Výlet nejen seniorů do Jílového – výstava Karel IV.
V úterý 24. května zveme na výstavu Karel IV. – Zlato pro korunu, do regionálního
muzea v Jílovém u Prahy. Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy je objednaná na 13.
hodinu. Sejdeme se buď v 11.15 před farou nebo u autobusu č. 196. Odjíždí 11.31 ze
zastávky Nádraží Strašnice. Ze zastávky Nemocnice Krč odjíždí autobus č. 332 ve 12.06,
příjezd na náměstí v Jílovém 12.42.
Návrat mezi 17. - 18. hodinou.

 3. část volného cyklu prohlídek Olšanských hřbitovů
V sobotu 28. května ve 14 hodin u hlavní brány. Zveme všechny na další zajímavou
komentovanou prohlídku s průvodcem, naším farníkem panem Janem Hamršmídem.
Tentokrát si prohlédneme polovinu V. oddělení. Podrobnosti najdete v rubrice Kronika.

  NOC KOSTELŮ

Kdy, kde a proč Noc kostelů vznikla?
Noc kostelů vznikla a poprvé proběhla v Rakousku, a to ve Vídni v roce 2005. U nás se
tato akce poprvé uskutečnila v roce 2009, a to jen v Brně a v Plzni. Noc kostelů vznikla jako
pozvání všech lidí dobré vůle, tedy nejen věřících, ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských architektonických pokladů, je pozváním k představení křesťanské
kultury a života v církvi. Cílem Noci kostelů je otevřít kostely pro všechny, kteří do těchto
prostor a mezi věřící málokdy zavítají.
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Program Noci kostelů 2016 u nás
17.00 – 22.15
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

20.00 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00 – 22.05

Otevření kostela pro návštěvníky
Mše svatá – P. Karel Kočí (varhanní doprovod Jakub Černý)
Varhanní preludia, ukázky skladeb různých autorů, hraje Jakub Černý.
Tajemství architektury kostela – o historii a výstavbě kostela bude
poutavě vyprávět jeho autor, architekt ing. Jindřich Synek.
Program je vhodný pro děti, mládež i dospělé.
Koncert komorního flétnového souboru MAGISTRI.
Program koncertu (změna vyhrazena):
 J. S. BACH: MALÁ FUGA (arr. A. Mc.Ginty) – AIR ze SUITY D dur
 REJCHA: MENUET ze Sinfonica
 W. A. MOZART: DIE ZAUBERFLŐTE (arr. A. Scott)
 DVOŘÁK: BIBLICKÁ PÍSEŇ č. 4 „Hospodin je můj pastýř“
 SMETANA: VLTAVA (arr. G. du Cheyron)
 O. MÁCHA: RICERCARI „UXORES CAROLI“
 F. CHURCHIL: SNĚHURKA a 7 TRPASLÍKŮ (arr. O. Šiška)
 E. BOZZA: SUITA „Letní den v horách“ – Pastorale, Na břehu
potůčku, Zpěv lesů, Rondo
Tvořivá dílna – stavba modelu kostela – workshop – s autorem návrhu
kostela architektem ing. Jindřichem Synkem. Architektonický testík –
aneb kdo nehraje, nevyhraje.
Individuální prohlídky kostela, meditace, možnost zapálení svíčky
a modlitby – prosby nebo poděkování za sebe a naše blízké.
Modlitba se zpěvy z Taizé, možnost zapálení svíčky, prosby, poděkování.
Závěrečná modlitba – zakončení večera Noci kostelů – P. Karel Kočí.

Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního
vyjádření proseb, díků, meditace.
Prosíme 2-3 dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do organizace večera Noci
kostelů. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

  POUTĚ
 Podzimní pouť v rámci Roku milosrdenství
Moji milí,
rád bych vás pozval v sobotu 15. října na podzimní pouť, kterou připravujeme v rámci
Roku milosrdenství.
Hlavním cílem bude mariánský poutní kostel Sv. Martina a Navštívení Panny Marie
v Liběšicích u Žatce. V tomto kostele byla v rámci roku milosrdenství otevřena svatá brána
milosrdenství. Kostel se nachází v nábožensky nepříliš aktivní oblasti, ale jak píše místí pan
farář: „Od chvíle, kdy se zjevila Panna Maria v sousední vesnici a zachránila tonoucí při
povodni v roce 1743, uplynulo už mnoho roků a poutní místo doznalo nejrůznějších
proměn. Ale stále je místem, kam směřují mnozí, aby zde načerpali to nejcennější. Dotek
uzdravující lásky, která proměňuje srdce.“

Na tomto poutním místě budeme slavit v 10 hodin dopoledne mši svatou. Poobědvali
bychom v některé ze žateckých restaurací. Odpoledne bychom mohli navštívit zámek
Krásný dvůr, který se nachází severozápadně od Podbořan. Zámek má hezké dobové
interiéry a přírodně-krajinářský park, první svého druhu v Čechách.
Zájemci o pěší pouť mohou dojet vlakem do stanice Holedeč a odtud jít pěšky do
Liběšic. My ostatní využijeme objednaný autobus.
Těším se na vaši účast.
Otec Karel

 Pěšky a na kole ke svatému Václavu
Ve středu 28. září se chystáme jako
tradičně na pěší pouť do Staré Boleslavi. Letos
se pojede, podruhé, i na kolech.
Dovoluji si Vás pozvat na cyklopouť ke sv.
Václavu kolem kapliček tzv. Svaté cesty z Prahy
do Staré Boleslavi. Sraz je 28. 9. 2016 v 6.30
hodin u kapličky sv. Václava v Sokolovské ulici
naproti Invalidovně.
U každé kapličky si vyslechneme krátký
historický výklad a pomodlíme se původní
barokní
modlitbu
z mariánského
a
svatováclavského cyklu. Návrat ze Staré
Boleslavi individuálně. Délka trasy cca 22 km.
Svatá cesta (Via sancta) byla vybudována
v 70. letech 17. století pražskými jezuity a byla
tvořena čtyřiačtyřiceti kapličkami. Dnes je jich
zachováno asi osmnáct. Více na www.viasancta.cz.
Účast na vlastní nebezpečí. V případě
jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.
Těším se na viděnou.
Petr Šimůnek
petr.simunek@atlas.cz, 608 149 676

 Mariánská pouť do Úmyslovic v červnu
Bratři a sestry,
obracím se na Vás s touto záležitostí. Jedná se o účast na Mariánské pouti Polabí,
která se koná 19. června 2016 v Ostrově – Úmyslovicích s procesím. V průvodu se nese 12
– 15 nazdobených Madon. Ti, kteří se této pouti zúčastní, odnášejí si vždy
nezapomenutelný zážitek, protože slavná mše svatá se koná před kostelem svatého
Linharta v Úmyslovicích v krásném prostředí pod staletými lipami.
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Proč tak prosím a naléhám na účast poutníků z Prahy? Letos je to 16. ročník této
pouti a místní obyvatelé tuto pouť nepřijali. Chci v krátkosti popsat situaci v této části
Polabí. Nový kněz má ve správě 8 farností s 32 obcemi. To je 8 kostelů a 1 kaple, z toho 1/3
je v havarijním stavu. Mše svatá bývá v každé farnosti za 1 a půl měsíce. Účast z každé obce
je 1 – 3 osoby v důchodovém věku. V těchto obcích navštěvuje školu asi 600 dětí.
Náboženství se nevyučuje, protože rodiče těchto dětí to nepovažují za potřebné. I přes
tuto nepříznivou situaci si myslím, že je zapotřebí do této oblasti přinášet radostnou zvěst
evangelia. Kdyby nepřijeli poutníci z Prahy, Jičína a Poděbrad, skončila by celá slavnost
fiaskem. Hlavním celebrantem slavné mše svaté je královéhradecký světící biskup J. E.
Josef Kajnek.
Odjezd autobusu od zdejšího kostela Neposkvrněného početí Panny Marie je ve 13
hodin. Jízdné se neplatí.
Prosba na závěr. Nechť jedou mladé rodiny s dětmi, babičky s vnoučaty a ministranti,
aby bylo vidět, že církev žije a má nástupce.
Děkuji
Vlastislav Sixta
rodák a organizátor této pouti

   KRONIKA
  ROKYTNICE
Stejně jako několik předešlých let jsme se i tento rok opět vypravili ve skupině
nadšených sněhomilů do Rokytnice provětrat zejména lyže, snowboardy, sáňky, ale také i
hlavy.
Vzhledem k letošní vypjaté situaci, kdy byla ohrožena jedna z hlavních součástí
výjezdu, jsme několik dní dnem i nocí sledovali stav počasí. Naše vyhlídky nebyly vůbec
dobré, ale i přesto jsme se vydali s trochu pochmurnějšími představami na cestu.

Po několika hodinách jsme dorazili na místo. Ano, Rokytnice byla přesně taková, jak
jsme si jí představovali. Malebné náměstí vypadalo, jako když jsme ho zanechávali před
několika lety při odjezdu z letního tábora. Při vyndávání batohů a saků s lyžemi z auta jsme
se cítili dosti nejistě, ale setkání s našimi kamarády nám dobrou náladu stále drželo.
Odpoledne jsme se vypravili obhlédnout okolí. Krajina byla již téměř připravená na
jaro a člověk by přírodního sněhu nedohledal. Jen v některých částech se zoufalí vlekaři
snažili z posledních sil udržet cosi bílého, na čem by se snad mohlo svézt pár posledních
lyžařů, tedy nás.
Druhý den jsme se vydali povzbudit pár těchto obětavců a později jsme se odhodlali
vyjet i na Lysou horu, která nás příjemně překvapila! Sníh tam byl v ranních hodinách více
než uspokojující. Jeho kvalita se však měnila rychlým tempem, a tak jsme s polednem pro
bezpečnost opouštěli sjezdovky.
Každý den po poobědovém odpočinku jsme hráli zábavné hry, při kterých se děti
mohly nechat unést silou týmového ducha a bojovat o vítězství v putovní hře, probíhající
po celou dobu naší výpravy. Některé herní zápasy byly přímo nervyberoucí, ale všechny
týmy odvedly skvělou práci a vedoucí ujistily, že naše snaha vymyslet pro ně náročnější hru
zůstane vždy jen pouhou snahou.
Celý týden běžel jako po másle a je nutno říci, že zábavy byl srandy kopec. Týden se
obešel bez zranění a větších problémů.
A co jiného zbývá říci na závěr než to, že celý týden se velmi vydařil i přes ne úplně
ideální počasí na lyžování.
Nikola Káchová

  PROHLÍDKA OLŠANSKÝCH HŘBITOVŮ
Již podruhé v průběhu necelého půl roku jsme navštívili část těchto hřbitovů
(konkrétně VI. a IX.), po stopách zde pohřbených významných i slavných osobností. Tyto
hřbitovy jsou největší v Praze, rozprostírají se na ploše cca 50 ha. Pohřbívá se na nich už
přes tři sta let, byly založeny po morové epidemii v Praze r. 1679. Je na nich pochována
řada osobností, jež ovlivňovaly český politický, kulturní a společenský život, nemohu je zde
však pro nedostatek místa jmenovat.
Díky skvělému průvodci, Mgr. Janovi Hamršmídovi, jemuž touto cestou mnohokrát za
předávané vědomosti a velmi zajímavý výklad děkuji, jsme navštívili hroby a hrobky
několika desítek významných osobností. Též jsme poznali sepulkrální díla Fr. Bílka,
V. Prachnera, F. X. Lederera, Fr. Rouse, I. Fr. Platzera, J. Úprky, L. Šalouna, J. Malínského,
J. Mařatky a dalších.
Dozvěděli jsme se též některé zajímavosti ze života pohřbených známých osobností,
jichž je tam zmapováno celých 170!
U všech 4 hlavních vchodů těchto hřbitovů jsou sice nové orientační tabule, kde si
náhodný návštěvník může konkrétní hrob sám nalézt – ale upřímně vám pravím, že
s fundovaným průvodcem, jakého jsme měli my, je to opravdu snazší a kvalitnější!
Tímto vás zvu, abyste se i vy příště k naší nevelké skupině připojili, určitě nebudete
litovat.
Ludmila Tylová
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Začátkem měsíce dubna se sešla skupinka farníků před vchodem do Olšanských
hřbitovů.
Přivítal nás průvodce pan Jan Hamršmíd a nad orientační mapou uvnitř hřbitova
seznámil s plánovanou poznávací trasou.
Olšanské hřbitovy jsou rozsáhlé pozemky, na kterých přibližně 200 roků spočívají
Pražané. Mezi nimi jsou lidé prostí, též osoby známé historické, spisovatelé, herci, hudební
skladatelé, žurnalisté, lékaři a podnikatelé známých jmen.
Zajímavá sochařská díla dvou staletí byla již předem průvodcem prostudována.
Některé hroby jsou již bez majitelů neudržované, jiné převzaté jinými uživateli, částečně
omezené ke stavebnímu stylu.
Zastavila jsem se u hrobu hudebního skladatele prof. Václava Kálika, autora cyklu čtyř
sborů o Praze: Na Uhelném trhu, Na Petříně a dvou hudbách o Praze pro pěvecké sdružení
pražských učitelů. V roce 1983 byl cyklus uveden ke 100. výročí otevření Národního divadla
v Praze Pražským Hlaholem. Manželé Kálikovi bydleli v Platýzu, vdova pí prof. Káliková
veškerá díla propagovala, jejími přáteli byli hudebníci známých orchestrů.
Marie Beková
Pozvánka na 3. setkání
Zveme vás na 3. část volného cyklu
prohlídek Olšanských hřbitovů s průvodcem.
Tentokrát si prohlédneme polovinu
V. oddělení, kde jsou pohřbeni mj. herci Saša
Rašilov či “Mošna v sukni“ Marie Hübnerová,
zastavíme se u hrobu podnikatelské rodiny
Zátkových, jejichž vyhlášené těstoviny přežily
do současné doby, stejně jako vynikající
zákusky Františka Myšáka, jehož věhlasná
cukrárna ve Vodičkově ulici přečkala mnoho
historických otřesů. Projdeme i kolem
největší kaplové hrobky Olšanských hřbitovů, v níž našla poslední (bohužel nikoliv
nerušený) odpočinek rodina známého podnikatele a velkého mecenáše Vojtěcha Lanny,
stejně jako barona Schebka. Zastavíme se u hrobů sourozenců Mánesových, sochařů
Vilíma Amorta a Tomáše Seidana, malíře Petra Meixnera, architekta Bedřicha
Bendelmayera (Hotel Evropa) či skromného kněze Václava Koťátka, někdejšího ředitele
Pražského ústavu pro hluchoněmé ve Faustově domě na Karlově náměstí. Budeme míjet i
další z náhrobků Františka Bílka, jehož tchán Nečas je pochován nedaleko. I tentokráte si ve
dvou hodinách krátce připomeneme mnohdy velice pohnuté osudy téměř 50 osobností
kulturního, uměleckého i veřejného života doby minulé.
Sejdeme se opět u hlavní brány Olšanských hřbitovů v sobotu 28. května 2016 ve 14
hodin.
Na vaši účast se těší průvodce Jan Hamršmíd. Případné další informace u paní Lídy
Burianové.

  10 LET MATEŘSKÉHO CENTRA

8

  VÝLET DO JÍLOVÉHO
Na jaře většinou vyrážíme s dětmi na více dnů mimo Prahu. Letos, díky státnímu
svátku připadajícímu na neděli, jsme takovou možnost neměli. Přesto nám přišlo líto, že
bychom jarní dobrodružství úplně vypustili a tak jsme vymysleli malou náhradu v podobě
celodenního výletu do Jílového u Prahy a štoly sv. Josefa.
Konkurence
k našemu
výletu byla veliká, byl krásný
květnový víkend a skauti měli
výpravu. A tak jsme se v sobotu
ráno sešli v netradiční sestavě
šesti dětí a osmi vedoucích.
Počasí nám přálo a tak jsme
hned na náměstí v Jílovém
sundávali mikiny a vyrazili
z města po „zelené“.
Zhruba v polovině našeho
10 kilometrového okruhu se
nacházelo naše lákadlo – teď
nemluvím o zmrzlině – štola sv.
Josefa. Před ní každý vyfasoval
plášť a helmu. Obojí se ukázalo
velmi užitečné, protože chodby
se často snižovaly a zužovaly a
člověk někdy reagoval pozdě.
Slunce svítilo o sto šest, cesta byla příjemná a výhledy úžasné. Během výletu jsme
potkali koně (kdy si každý vybral toho svého oblíbence), obdivovali viadukt, vili věnce,
přeskakovali potok, hráli hry, párkrát se ztratili a vraceli. Zkrátka vše, co k takovému téměř
letnímu výletu patří.
Asi 2 km před koncem jsme se posilnili druhým lákadlem – ano, už mluvím o zmrzlině.
Za odměnu děti na přilehlém pískovišti postavily vlastní štolu a provedly nás. Samozřejmě
nechyběla přednáška o historii místa, současnosti a fakt o těžbě. Poté jsme se už jenom
jednou ztratili a byli jsme zpět ve městě. Do Prahy jsme dorazili správně unavení a šťastní.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili, byla to krásná sobota, na kterou budu vzpomínat
s úsměvem na rtech.
Anička Kafková

   KNIŽNÍ OKÉNKO
Kdo četl knihu Anonymní katolík (KNA 2015) francouzského televizního producenta
Thierryho Bizota a zjistil, že už je přeloženo pokračování, jistě se nemůže dočkat, až se mu
„Křesťan v záběhu“ dostane do rukou. Ve farní knihovně je již k dispozici.
Čtenáři vládnoucí francouzštinou mohli autorův blog sledovat několik let „v přímém
přenosu“ na webu Croire.com. Pro nás ostatní je tu pak výběr toho nejlepšího, co se
„v deníčku konvertity“ na jeho blogu objevilo.

Šéfredaktorka stránek v úvodu knihy přibližuje autorovu tvorbu:
„Thierry komentuje úryvky z Bible, vypráví o svém životě s Ježíšem, popisuje různá
neuvěřitelná setkání. V jeho příspěvcích se odvíjí příběhy, vždy plné humoru, namířeného i
proti němu samému, příběhy jeho prvních nesmělých krůčků víry. Návrat ke mši svaté,
objevení modlitby a potíže s ní, touha po Bohu, která se postupně tříbí, zostřuje,
prohlubuje.... Soustředí se vždy na nějakou událost z uplynulého týdne: problém v práci,
úžas nad přírodou, setkání, detail každodenního života – vyzdvihne však podstatu události
a promění ji. A pak je tu ten způsob, jakým mluví o Kristu – jako zamilovaný mladík, který se
bojí, aby jeho láska časem nevyhasla. Jen málokdo si dnes v cíkrvi dovolí takové výlevy.
Hovořit o tom, že miluje Ježíše, stejně jako milenec miluje svou milou? Rozhodně to
probouzí nejrůznější reakce. Pochopitelně. Odér mysticismu se jen těžko snáší s vírou, v níž
vládne rozum. V naší církvi je to starý známý spor. Thierry si však těmito abstraktními
otázkami hlavu neláme. Miluje a tečka. Toť vše. Miluje někoho, kdo ho jednou oslovil a kdo
se v jeho životě stále objevuje. A on ho hledá, mluví k němu, strachuje se, když mu nikdo
neodpovídá, těší se na jeho návrat. Tak to u něho je.“
Ráda bych tuto knihu doporučila jako příjemné čtení na dlouhé letní večery. Potíž je
ovšem v tom, že ony „blogerské jednohubky“ se čtou tak lehce, že nemohou dlouho
vydržet… sezobnete jednu, druhou, třetí a říkáte si „Jen se podívám na nadpis té další, ale
její čtení si nechám na později“. Věřte, nenecháte. S napětím a radostí tak budete okoušet
další a další autorovo prozření, další objevování drobného hořčičného semínka víry, ze
kterého v okamžení vyroste veliký strom Boží milosti, další velkou bublinu slávy či pocitu
důležitosti, která během nepatrné chvíle splaskne a poslouží jako Boží pošťouchnutí. Je to
prostě jízda na horské dráze, kde nic není takové, jak se na první pohled zdá. V tom možná
tkví kouzlo této knihy, že dokáže ve všedních maličkostech objevovat překvapivé paradoxy
vlídné Boží pedagogiky.
Thierry Bizzot: Křesťan v záběhu. Vydalo KNAv roce 2016
„Přežehnat se znamením kříže s plným vědomím toho, co děláme, je velmi silná
vyznavačská modlitba, která zahání síly temnot a vtahuje nás do Ježíšova srdce.
Vstupujeme vírou do jiné reality, do světa Božího: začíná proces naší přeměny k Božímu
obrazu podle Krista. Ale co víc – prostým gestem vyjadřujícím vyznání víry v Trojici
vstupujeme do "magnetického pole" Boží lásky neboli do proudění lásky, které je podstatou
trojjediného Boha a charakterizuje vztahy uvnitř Nejsvětější Trojice.“
Přežehnat se znamením kříže – nepatrné zevšednělé gesto nebo možnost vstoupit do
proměňující síly Božího působení. To podle toho, zdali si jdeme na mši "odsedět svou
povinnost katolíka" nebo načerpat milost a otevřít se proměňujícímu působení Boží síly. To
podle toho, zda přicházíme na poslední chvíli zahlceni starostmi, nebo se již v době
eucharistického postu připravujeme na setkání nejen tělem, ale i duchem. To, podle toho,
zdali poklekáme a odpovídáme jen ze zvyku, nebo rozumíme tomu, jaký význam a
důležitost jednotlivé úkony a odpovědi mají.
„Účastí na mši svaté vstupujeme na posvátnou půdu, přičemž je nutné odložit
„opánky“ své pýchy a falešné soběstačnosti… už bylo řečeno, že na slavení eucharistické
hostiny jsme pozváni i jako hříšníci. To platí jen za předpokladu, že jsme si své hříšnosti
vědomi, že toužíme po odpuštění hříchů a proměnění života. Prosba o Boží milosrdenství se
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tak stává vstupní branou k Ježíšovu srdci. Naštěstí pro nás Ježíš prohlásil, že nepřišel
povolat spravedlivé, ale hříšníky. Bůh ví, že potřebujeme odpuštění, a čeká, až k němu
přijdeme v pravdě – takoví, jací jsme, ve své slabosti a chudobě, s otevřeným srdcem a s
důvěrou v Boží slitování. Nežádá naši dokonalost, natož nějaké náboženské výkony či
zásluhy, jimiž bychom se před ním vykázali. … Důraz na výkon je vždycky zrádný a přitom je
častým pokušením věřících: svědčí o falešné představě o Bohu a brání člověku v láskyplném
a pokorném vztahu s ním…
Smutné je, že bohatý mladík (Mk 10, 17-22) ani farizeus (Lk18, 9-14) vůbec ke své
zbožnosti Pána Boha nepotřebovali, stejně jako ho mnozí z nás nepotřebují ani ke slavení
eucharistie. Člověk snadno propadne iluzi, že slaví mši svatou docela obstojně: stačí, že ví,
kdy má při mši vstát a kdy si sednout, kdy mlčet a kdy něco říkat…
Ať už jsme ve slavení bohoslužby křesťané v záběhu nebo patříme mezi ostřílené
katolíky, můžeme s autorem knihy jen souhlasit v tom, že „je dobré v sobě živit úžas nad
tímto tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla – je totiž nevyčerpatelná“.
Druhý vatikánský koncil nazývá liturgické slavení pramenem a vrcholem života církve.
Pokud máte pocit, jakoby Váš pramen vysychal a stoupání k vrcholu je obtížnější než dřív,
načerpejte novou radost u této milé „studánky moudrosti“. Příští bohoslužby už se
nebudete moci dočkat.
Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou? Vydalo KNA v roce 2016
-kz-

 Udělej někomu radost každý den
Doporučení všem dětem, které rády čtou hezké
pohádky, též babičkám i maminkám:
P. Jan Houkal napsal moc krásné pohádky „O
Radostníčcích“, ilustrované Markétou Vydrovou.
Neotálejte, čtěte o tom, co je v životě
nejdůležitější, to vše Vám poví každá ze tří pohádek o
člověku, který našel to nejdůležitější, poutník Teodor, o
božím zrcadle, které ukázalo skutečnost ve tvářích
děvčátek a o tom, co v lidském životě má trvalou
hodnotu.
K prvnímu vydání přeji autorovi úspěch a radost do
další evangelizace shora uvedenou formou.
Marie Beková
V nakladatelství Portál vydal P. Jan Houkal ještě
knihy „Co se děje v kostele“ a „První svaté přijímání“
(pozn. Redakce).

Stále hledáme do knihovny jednu ochotnou farnici, která by nám pomohla při
půjčování knih. Pomoc by nám stačila cca 2x do měsíce (jedna středa a jedna
neděle). Prosíme zastavte se za námi v knihovně.

   PRO DĚTI
Milé děti,
jistě jste už někdy někde slyšeli –
dneska nestíhám; uvidím, až, jak mi to vyjde;
ještě nevím, nemám čas; ále, mně se
nechce; to je nuda… a přitom čas je vzácný
Boží dar, který rychle utíká a je potřeba ho
moudře využívat. Po staletí lidé dělili rok na
čtyři roční období. I liturgický rok je
rozdělený na liturgická období. Připomíná
nám celý lidský věk od stvoření až po druhý
příchod Krista jako Krále.
Dělit se dá také náš den. Třeba jako
pizza pokrájená na dílky – ráno, poledne,
večer a noc. Vejdou se nám na ni celé dějiny lidstva i celý Ježíšův život. S Pánem Ježíšem
pak můžeme být po celý den, stále si ho připomínat, všechno mu svěřovat a podle něj pak
také všechno dělat.
Ráno je nový začátek. Svítá, probouzí se den, vychází sluníčko. Bůh nám stvořil krásný
svět a dal nám ho k užívání. Chválíme tě, Pane.
Poledne láme čas, Starý Zákon končí, začíná doba Novozákonní, důležitý okamžik
v lidských dějinách. Na kostelích zvoní zvony, Panna Maria říká andělovi „FIAT – ať se mi
stane podle tvého Slova“. Na svět přichází spása, Pán Ježíš. Pane, i já chci dělat všechno
tak, jak ty chceš, pomoz mi.
Večer zapadá sluníčko, příroda tiše usíná a Kristus přichází na svět podruhé, tentokrát
jako Král na konci časů. Pane, děkuji ti za krásný den a odpusť, prosím, co se mi nepovedlo.
Kdo chce, může svoji meditaci ještě prohloubit.
Ráno, svítá, rodí se den… Na počátku bylo Slovo... Chválím tě, Pane, celý svůj den
svěřuji do tvých rukou.
V poledne Panna Maria říká radostně a statečně andělovi Gabrielovi své ANO. Pane, i
já se ti odevzdávám a chci jednat podle tvého slova.
Večer si připomeneme návštěvu Panny Marie u Alžběty. Marie je ráda, že si ji Bůh
vyvolil, aby se stala maminkou Božího Syna. Radost mají i obě miminka, Jan i Ježíš. Pane,
děkujeme, že jsme se dnes setkali s dobrými lidmi a ve zdraví se doma sešli. Jsme rádi, že sis
nás dnes vybral pro důležitou věc. Jen jestli jsme to opravdu zvládli tak, jak jsi chtěl?
V noci na nebi svítí měsíc a třpytí se hvězdy. Kometa nad Betlémem celému světu
oznamuje, že se nám narodil Spasitel. Je ticho, všichni spí, jen pastýři spěchají do Betléma a
na východě se mudrci vydávají na dalekou cestu. Pane, ty ses narodil v chlévě a já spím
v měkké postýlce.
Ráno, dalšího dne, si můžeme vzpomenout na malého Ježíška, kterého přinášejí do
chrámu před Hospodina. Pane, požehnej nám dnešní den. Jako každý kluk nebo holka se
malý Ježíš učil, chodil s rodiči na pouť do Jeruzaléma, kde moudře rozmlouval s učiteli,
přitom se ztratil a tři dny ho nemohli najít. …a dej mi moudrost, čeká mě škola.
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V poledne je v létě horko, máme hlad, jsme unavení. Pána Ježíše pokoušel na poušti
ďábel, byl vyčerpaný, dlouho nic nejedl a nepil. Pane, děkuji za jídlo, které dostáváme, je to
tvůj dar.
Večer u večeře vzpomeneme na Poslední večeři, kdy Pán Ježíš proměnil chléb ve své
tělo a víno ve svou krev, na mytí nohou, na modlitbu s učedníky. Pane, je dobře, že jsi stále
s námi, že k nám přicházíš v Eucharistii.
V noci v Getsemanské zahradě apoštolové spí a Pán Ježíš se modlí a strachy se až krví
potí. Ať aspoň dnes, Pane, neusnu dřív, než se pomodlím.
Ráno, třeba v páteční, polibek od Jidáše, vojáci, velerada, Pilát - začíná nový den. Jaký
bude? Zvládnu ho? Pán bere na ramena kříž, těžký kříž našich hříchů. Marie, Šimon,
Veronika. Umíme i my pomáhat jeden druhému?
V poledne Ježíše přibíjejí na kříž, zůstává opuštěný, žíznivý, ztýraný. Pod křížem stojí
jen Marie a Jan. Ve tři hodiny Kristus umírá. Pane Ježíši, máš mě tolik rád a já na tebe často
zapomínám. Měla bych pro druhé také něco užitečného udělat.
Je večer, ticho, Ježíš leží v hrobě. Sestupuje mezi mrtvé, aby je probudil k novému
životu. Pane, probuď mě z lenivosti a odpusť mi.
Ráno, třeba nedělní, hrob je prázdný, jen plátna tu zbyla. Pán vstal z mrtvých, aleluja!
Nový začátek! Vstávám z postele, Pane, ukaž se i mně. Věřím, že s tebou bude dnešní den
mnohem lepší, než ten minulý, věřím, že s tebou vždycky všechno dobře dopadne. Už se
těším.
Ježíš odchází do nebe ke svému Otci připravit nám místo. Kolem deváté hodiny se
v církvi připomíná seslání Ducha Svatého. Rádce a pomocník přichází a vede nás všechny
do nebe k Bohu Otci, který je k nám tolik milosrdný...

  CO SE CHYSTÁ PRO DĚTI
 První svaté přijímání a Dětský den
V neděli 29. května při mši svaté v 10.30 hod čtrnáct dětí naší farnosti přijme poprvé
do svého srdce Pána Ježíše. Děti se na tuto slavnost spolu s rodiči po celou velikonoční
dobu poctivě připravují. Prosíme všechny o modlitbu, aby jim Pán dal své milosti a sílu
vytrvat v dobrém. Odpoledne od 14 hodin pak všichni společně oslavíme Den dětí, jako už
tradičně hrami a soutěžemi v prostorách fary a zahrady – nebude prý chybět klobouk pana
Tau. Zveme všechny děti i jejich kamarády.

 Pouť k Pražskému Jezulátku
V pondělí 20. 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 je zajištěn.

  VÝHLED NA PRÁZDNINY PRO MLÁDEŽ
 Světové setkání mládeže v Krakově
V létě se budou konat SDM v Krakově. Prosíme
všechny případné zájemce, kteří se chtějí duchovně
připravit na toto veliké setkání, aby neotáleli a
navštívili strašnické společenství mládeže, které se
setkává po mši sv. pravidelně každou středu od 19:00
ve sklepních prostorách fary. Budeme se společně
duchovně připravovat na tento veliký zážitek, který
pro nás Pán Bůh připravuje. Více informací o
"Strašnickém spolču" můžete nalézt buď na
nástěnkách u vchodů do kostela, na Facebooku nebo na webu: signaly.cz. Spolčo je
otevřené pro všechny mladé lidi, takže se neostýchejte a navštivte nás. Vítáme každého a
těšíme se na vás, Kristýna a Vašek.
Kristýna Boudová: 730 977 843
Václav Vlasák: vasek.vlasak@centrum.cz

 Čundr
Od pondělí 1. do neděle 7. srpna – z důvodu Světového setkání mládeže v Krakově je
oproti minulým letům týden posunut. Zveme všechny mladé na další putování českou
krajinou, tentokrát Českomoravskou vrchovinou. Přihlášky prosíme odevzdat do sakristie
nejpozději do neděle 12. 6. Najdete je na webu nebo v sakristii.
Na příjemnou letní akci se těší
Radka a Kryštof Suchých.

 Letní dětský farní tábor
Pondělí 15. až pátek 26. srpna 2016. Příprava letošního letního tábora už je v plném
proudu. Můžete se těšit na nové zážitky, úžasná dobrodružství a natěšené vedoucí. Tábor
se koná tradičně poslední dva týdny v srpnu, 15. – 26. 8. 2016. Letos vyrážíme do krásné
vesničky Raspenava v podhůří Jizerských hor. Spát budeme na postelích v budově vedle
fary. Přihlášky (jsou na webu nebo v sakristii), odevzdejte nejpozději do neděle 12. 6. v
sakristii.
Těšte se – my se těšíme!
Anička Kafková a ostatní vedoucí


„…Bohužel je člověk v denním životě utopen do poznávání zbytečných,
malých a škodlivých záležitostí. Velké obzory krásy a dobra jsou pro nás zahaleny ve tmě.
Někdo nám je musí osvítit, abychom viděli, abychom měli vhled do Božího světa.
Tím světlem pak je Duch svatý.“
P. Tomáš Špidlík – Ve službě slova
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   PROGRAM FARNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017
Bohoslužby v našem kostele
Příležitost ke svátosti smíření
Návštěva nemocných
Společná modlitba růžence
Živý růženec
Adorace
Modlitební skupina žen
Výuka náboženství

Setkávání mládeže
Příprava dospělých na křest
Příprava dětí ke svatému přijímání
Příprava na biřmování dospělých
Příprava na svátost manželství
Křest dětí
Farní charita
Farní knihovna půjčuje
Skupina ΚΑΛΟΚΑΖΗΑΤΙΑ
Malá Kalča
Chrámový sbor Cantus amici
Mateřské centrum
Setkání rodin a manželských párů
Setkání seniorů
Farní kavárna

pondělí – pátek
18.00
sobota
7.00, 18.00
neděle
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
hodinu před každou mší sv. nebo dle domluvy
dle domluvy s knězem
½ hod. před mší svatou (mimo neděle v 10.30)
první pondělí v měsíci po mši sv.
třetí pátek v měsíci po mši svaté
pondělí po mši sv.
předškolní děti
úterý 16.00
1. – 2. třída
pondělí 16.00
2. – 3. třída
úterý 16.00
4. – 5. třída
středa 16.00
6. – 9. třída
čtvrtek 16.00
středoškoláci, 14 – 20 let – středa 18.45
pondělí večer a dle dohody
od jara v pátek odpoledne spolu s rodiči
dle domluvy s knězem
dle domluvy s knězem – nutné včas objednat
příprava a termín dle domluvy s knězem
dle dohody
středa
16.45 – 18.00
neděle
10.00 – 11.30
1. neděle v měsíci
8.00 – 11.40 v kavárně
zkoušky v neděli od 9.30; doprovází dětskou mši sv.
středa odpoledne
zkoušky v pondělí od 19.30
pondělí a středa od 9.30 do 12.00
informace u kněze
každé druhé úterý v měsíci od 9.30
neděle 8.00 – 12.00

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

Římskokatolická farnost
u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie

Přejeme všem krásné léto
Na závěr tohoto čísla chci poděkovat svým milým
spoluredaktorům. Farní zpravodaj vychází už přes 20 let. Za tu
dobu prošel několika změnami jak on, tak i jeho redakce. Se
současnými redaktory připravujeme Vzkříšení už pěkně
dlouhou řádku let.
Chci jim tedy poděkovat za jejich kreativitu, neustávající
příliv nápadů a za čas, který věnují přípravě každého čísla. Lídě
Burianové za krásná povídání pro děti, za obstarávání článků
pro kroniku a mnoho jiných užitečných informací. Kateřině
Zýmové za skvělá knižní okénka a inspirativní příběhy ze života.
Ondřejovi Hlaváčovi za přípravu čísla pro tisk, dovedenou
k naprosté dokonalosti – je jedno kolik textu mu dodáme, on
z toho vždy vytvoří dílko se sudým počtem stran.
Tedy srdečně děkuji za vaši práci, ať se dílo stále daří
k radosti farnosti a k oslavě Boží.
A panu faráři moc děkuji za podporu, které se nám od něj
dostává.
MM
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