
  

Moji milí, 
chystáme se oslavit Vánoce. Událost, ve které se Bůh, jenž 

nemá počátek a u nějž není čas, stal závislým na našem prožívání 
času a začal žít podobně jako stvoření, jehož je původcem. Na 
tuto událost se připravujeme duchovním ztišením během 
Adventu. Každý rok je to podobně náročné. Tolik věcí nás 
rozptyluje. Tolik věcí se tváří jako důležité. Tolik neustále se 
opakujících reklam nám sugeruje, bez čeho nemůžeme žít. Kdo se 
dokáže odpoutat, kdo se v tom všem dokáže orientovat, kdo 
dokáže vyhmátnout to podstatné? Advent je vlastně celý náš 
život ve zhuštěné formě. Jako bychom si měli každý rok před 
Vánoci vyzkoušet nanečisto, jak žít běžně a pořád. 

Rád bych se s vámi podělil o slova svatého Augustina 
z jednoho jeho vánočního kázání. Možná by nám mohla pomoci 
hledat správnou perspektivu pohledu na celý náš život: 
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Ten, který udržuje celý svět, ležel v jeslích – současně nemluvně i Slovo. 
Toho, kterého nemohla obsáhnout nebesa, nesla ve svém lůně jediná žena. 
Ta vládla našemu Vládci, nosila toho, v němž jsme, to ona kojila náš chléb. 

Zjevná slabosti a podivuhodná pokoro, v níž se božství zcela ukrylo! 
Matku, na které ve svém dětství zcela závisel, řídil svou mocí, 

a tu, z jejíchž prsou sál, živil pravdou. 
Kéž nás ten, který se nebál přijmout ani první krůčky našeho života, 

přivede svými dary k plnosti. 
Kéž nás ten, který se kvůli nám chtěl stát synem člověka, učiní syny Božími! 

(Promluva 184) 

Požehnaný Advent, požehnané Vánoce, požehnaný život! 

Váš Otec Karel 

   ZPRÁVY     

  ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM FARNOSTI 

 Poutní mše svatá 

Poutní mši svatou oslavíme v pátek 8. prosince v 18 hodin. Po mši svaté se můžeme 
setkat ve farní kavárně u prostřeného stolu. Samozřejmě přivítáme vaše příspěvky 
k pohoštění. 

 Bratříčci 

Zveme všechny farníky na příjemné posezení do farního sálu (Divadla Miriam) v sobotu 
9. prosince od 19 hodin. Opět nás navštíví zpěváci z Moravského Slovácka „Bratříčci“ 
s malým předvánočním programem. Bude možno posedět, zazpívat si, drobné pohoštění je 
vítáno. „Bratříčci“ opět zajistí kromě zpěvu také svařák. Věříme, že se Vám zpívání bude líbit 
stejně jako minule. Těšíme se na hojnou účast. 

 Svátost nemocných 

V neděli 17. prosince při všech mších svatých se bude konat udílení svátosti 
nemocných. Tuto svátost mohou přijmout nemocní a senioři. Je velmi vhodné se před 
přijetím svátosti nemocných také vyzpovídat. 

 Bohoslužby o Vánocích 

Věnujte, prosím, pozornost rozpisu vánočních bohoslužeb a také rozšířené možnosti 
přijmout svátost smíření před Vánocemi. Samozřejmě se zpovídá i běžně půl hodiny před 
mší svatou, nebo i jindy podle dohody. Rádi také navštívíme vaše nemocné u vás doma. Stačí 
požádat a domluvit se na návštěvě. 

Štědrý den 
Čtvrtá neděle Adventní se letos kryje se Štědrým dnem. Dopolední mše svaté budou s 

texty 4. neděle adventní, odpoledne v 16.00 oslavíme s dětmi předvečer slavnosti Narození 
Páně. Mše svatá v 10.30 a večerní mše svatá v 18.00 nebudou. 



  

Svátek Svaté rodiny 
Poslední den roku připadá letos na neděli. Mše svaté budou jako obvykle, tedy v 7.00, 

9.00, 10.30 a v 18.00. Jedná se zároveň o svátek Svaté rodiny. Při všech mších svatých bude 
možnost obnovit manželské sliby. 

Přeji vám všem požehnaný Advent 
Váš Otec Karel 

 Silvestr na faře 

Letos opět srdečně zveme všechny farníky v neděli 31. prosince, po děkovné mši svaté 
od 18 hodin, na silvestrovské posezení v kavárně. Uvítáme pomoc s organizací, zábavným 
programem, hudbou, zpěvem či pohoštěním. Zájemci, hlaste se v sakristii nebo u Lídy. 

 

  CO SE CHYSTÁ V NOVÉM ROCE 

 Pouť do Filipova 

V pátek 12. 1. ve 24 hod odjíždí jako už tradičně autobusy od strašnického kostela do 
Filipova na pouť. Ve 4 hodiny ráno 13. ledna zde bude slavena mše svatá na připomínku 
zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení Magdaleny Kadeové. Návrat ve středu 13. 
ledna kolem 9. hodiny ráno. Cena zájezdu je 250 Kč. Je nutné se přihlásit na tel. čísle 
274 782 480, příp. 605 481 365, nebo na emailové adrese charita@farnoststrasnice.cz. 

Srdečně zve pan Vlastislav Sixta. 

 Lednový víkend v Rokytnici 

Zveme mládež na lednový víkend v Rokytnici nad Jizerou v termínu 19. – 21. 1. 2018. 
Ubytování na faře. Více informací na nástěnce strašnického spolča nebo na facebooku. 

 

  INFORMACE O CHYSTANÉ REKONSTRUKCI FARNÍ KOTELNY 

Kotelna na naší strašnické faře, která vytápí farní prostory, učebnu a divadelní sál, je 
po dvaceti třech letech provozu na konci své životnosti. Proto nás čeká na jaře, hned po 
skončení topné sezóny, její přestavba. Budou se měnit staré plynové kotle za jeden 
výkonnější kondenzační, bude se vložkovat komínový průduch, vyměňovat regulační ventily 
na radiátorech za termostatické a provedou se další související regulační a stavební práce 
podle projektu, který máme v současné době čerstvě zpracovaný. Náklady na tuto 
rekonstrukci se budou pohybovat v řádu cca 400 tisíc korun. 

Vaše finanční dary pro farnost na konci roku pomohou vytvořit peněžní rezervu na tuto 
rekonstrukci. Výši daru lze odepsat v daňovém přiznání za rok 2017. Finanční dary je možné 
zasílat na účet číslo 283641309/0800. 

Srdečně děkujeme za pomoc. 

mailto:charita@farnoststrasnice.cz


  GRATULACE K ŽIVOTNÍMU 
JUBILEU 

Dne 21. listopadu 2017 oslavila krásné 
88. narozeniny naše farnice, paní Marie 
Kozlová z Prahy – Strašnic, rodačka ze Stráže 
nad Nežárkou. Za její lásku, pokoru, 
obětavost a příklad víry děkují a do dalších 
let Boží požehnání vyprošují farníci ze 
Strašnic a Černčic. 

 

 

  MATEŘSKÉ CENTRUM 

 

Milé maminky ze strašnické farnosti, 
máte chuť seznámit se s dalšími 

věřícími maminkami? Chcete se společně 
pomodlit a dozvědět něco nového? Chcete 
mít možnost zapojit se do plánování 
programu mateřského centra? Chcete, aby 
mělo vaše dítě příležitost pohrát si 
v bezpečném prostředí zázemí strašnické 
fary a ve společnosti maminek, pastorační 
asistentky „tety“ Lídy a dalších dětí, které 
potkávají v kostele? Tak přijďte vyzkoušet 
farní mateřské centrum. Těšíme se na vás 
každé pondělí a středu mezi 9.30 a 11.30. 
Povinná výbava s sebou – přezůvky a 
alespoň jedno dítko (od kojence až po ty, 
které se chystají do školky).  

Za zúčastněné maminky Jana 

 

   KRONIKA     

  PANNĚ NEPOSKVRNĚNÉ, NÁROD ČESKÝ 

Vzpomínka na putování do Lurd 

Stal se zázrak a znovu se mohu dívat na 
krásnou mozaiku čtvrtého tajemství 
Slavného růžence „Nanebevzetí Panny 
Marie“, která je darem českých poutníků v 
roce 1907 a nachází se v Růžencové bazilice 
v Lurdech. Pro všechny návštěvníky o tom 
svědčí nadpis, který je umístěn vysoko nad 
obrazem a je také v čele této vzpomínky. 

Přijela jsem do Lurd s vlakovou poutí, 
která byla vypravena ke 110. výročí 

posvěcení české národní kaple, kdy první, 
ryze česká vlaková pouť, přivezla jako dar 
pro Českou kapli Růžencové baziliky poutní 
prapor. Prapor je již velice poškozen, ale 
touto druhou vlakovou poutí byla sbírka na 
jeho rekonstrukci ukončena a lze s opravou 
začít. 451 českých a také slovenských 
poutníků, 16 kněží v čele s olomouckým 
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 
slavilo 8. 9. 2017 v Růžencové bazilice svátek 

Každé pondělí a středa 
9.30 – 11.30 



  

Narození Panny Marie. Na den přesně po 
110 letech od vysvěcení tamní národní 
kaple.  

Duchovní zážitek této velkolepé mše 
svaté se dá těžko popsat. Stála jsem před 
mozaikou a zrakem jsem se doslova 
integrovala do té umělecké nádhery a 
poselství obrazu a ptala jsem se sama sebe, 
co já jsem Ti přivezla Panno Maria. Od 
r. 1997 jsem měla obrovskou touhu se ještě 
jednou do Lurd vrátit a zase pocítit tu 
úžasnou atmosféru klidu, pokoje a lásky, 
která vyzařuje z celého areálu Zjevení. Ale 
neměla jsem hezké dárky. Za těch 
uplynulých 20 let jsem nasbírala plný pytel 
neštěstí, nemocí, pýchy, závisti, 
neporozumění. Zahrnula jsem Pannu Marii 
tou vší veteší světa a prosila o pomoc pro 
všechny své přátele, svou rodinu a také 
sebe. 

Čas ubíhal a já jsem ze sebe sundávala 
jednu prosbu za druhou. Oči jsem měla 
zaplavené lítostí, když v tom jsem si 
uvědomila, že jsem Panně Marii také za 
mnoho vděčná. Mám přece znovu zdraví, 
práci, vedle nepřátel ale také mnoho přátel, 
zajištění, zdravé děti a vnoučata, mám kde 
bydlet, mám co jíst… Obrovská vděčnost, 
spojená s duchovní úlevou zaplavila moji 
duši, která se tam choulila do zmrzačeného 

obláčku a viděla jsem, jak se narovnává, 
začíná se uzdravovat. Kolem mne pulsovala 
obrovská vlna lásky a pochopení, která mne 
vrátila zpět do probíhající mše svaté a tím 
také k duchovnímu uzdravení.  

Poutníci z Prahy ujeli celkem 5.700 km, 
nejstaršímu z poutníků bylo 91 let a 
nejmladšímu 10 měsíců, mnoho jich bylo 
nemocných, se zdravotními omezeními, 
zcela jistě také s mnoha duševními 
starostmi, ale na všech bylo při návratu 
domů vidět, že pouť byla pro ně splněním 
všech přání, které Panně Marii přednesli. 
Pro nás, Pražany, byl návrat poznamenán 
smutkem z toho, že pražští radní pošlapali 
úctu našich předků tím, že odmítli dát 
souhlas k návratu Mariánského sloupu na 
Staroměstské náměstí. Ubohost jejich 
rozhodnutí bude jednou historiky náležitě 
oceněna a odměnu za svou práci již mají 
posmrtně jistou. Nemůžeme tedy vzdávat 
úctu Panně Marii u její sochy v centru Prahy, 
ale nikdo nemůže strhnout, rozbít a 
pošlapat lásku mnoha miliónů lidí k Panně 
Marii, kteří ji uctívají a nepřestanou se k ní 
utíkat v hlubině svých srdcí. I když tisíciletí 
urážena, vždy prosícím pomůže a nad 
zlobou světa zvítězí. To je naše jistota, které 
s důvěrou věříme.  

S úctou a vděčností Magdalena Tůmová 

  PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY 

Poděkování za další komentovanou procházku Olšanským hřbitovem panu Mgr. 
Hameršmídovi, která se uskutečnila 30.září 2017. Sešlo se nás 15 osob u kostela sv. Rocha, 
sv. Šebestiána a sv. Rozálie – patronů ochraňujících proti moru.  

Ne všichni účastníci se zúčastnili předešlých vycházek, připomenul nám tedy náš 
průvodce hroby významných osobností, národních buditelů, učenců a osob, které v té době 
byly významné ve veřejném a kulturním životě. 

Naší veřejnosti by mělo být samozřejmé, že péče o hřbitovy a umělecké památky je 
měřítkem kulturní vyspělosti národa. Umělecké náhrobky nám zde připomíná několik 
náhrobních nápisů, ať již v německém či českém jazyce. Pozoruhodný epitaf byl napsán pro 
Kateřinu Bergobzoomovou (1755–1788), nejslavnější operní pěvkyni, členku vídeňské 
dvorní opery. 
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Z textu plyne, že byla známá po celé Evropě a zemřela ve věku 33 let jako matka 
jedenácti synů. Nejstarší česky psaný epitaf je z roku 1806 a patří sestrám Antonii a Františce 
Klenkovým a zní: Zde dvě sestry spolu spíme Klenkovi jsme zrozeni, že nás anděl vzbudí víme, 
neb jsme v Kristu zrozeni. Kterýkoli tudy půjdeš, rozvaž svoje pohodlí, tě žádáme, když to 
přečteš, tak se za nás pomodli! U dalšího hrobu jsme s dojetím vyslechli příběh nešťastného 
dělníka Zimmermanna, který po obdržení soudní výpovědi z bytu, ze zoufalství zavraždil 
27. 10. 1861 své děti, chlapce ve věku 7, 5 a 1 rok a čtyřleté děvčátko. Sám pak spáchal 
sebevraždu. Dodnes sem lidé nosí kytičky a zapalují svíčky. 

Náhrobní kameny nám podávají svědectví o tom, jak naši předkové žili. Svědčí 
o pohřbívání a úctě k zemřelým.  

Vandalismus se, žel vyskytoval již v dávných časech a pokračuje i v dobách současných 
a vykonal své dílo zkázy. Přesto s potěšením můžeme konstatovat, že spolek obnoveného 
Svatoboru, římskokatolická farnost sv. Prokopa a Správa pražských hřbitovů má značné 
úspěchy a výsledky v restaurátorské činnosti. 

Lidmila Rajbrová 

  FARNÍ VÝLET DO ROKOLE, SLAVOŇOVA A MALÝCH SVATOŇOVIC 

V Svatoňovic zátiší, Matka Boží k Ježíši, oroduje za lid svůj, 
Maria, Maria, na nás také pamatuj. 

Poutní píseň z r. 1915 

Říjnová farní pouť do Rokole, Nového Města 
nad Metují a Malých Svatoňovic byla výborně 
organizovaná P. Vladimírem Kalíkem a P. Karlem 
Kočím, za což jim patří Bohu dík. 

První zastavení v Rokoli bylo pro některé 
z poutníků již známé, nebyli jsme zde u Matky Boží 
poprvé. Tentokráte byla mše svatá sloužena 
v objektu řádových sester. 

Zastávka na další pouti směřovala do 
posledního dřevěného kostela v Čechách, ve 
Slavoňově. 

V odpoledních hodinách jsme navštívili chrám v 
Novém Městě nad Metují, včetně možnosti 
stravování se ve zdejších restauracích a kavárně. Poté 
jsme odcestovali do Malých Svatoňovic krajem bratří 
Čapků. Přivítal nás zdejší pan farář a seznámil nás s 
bohatou poutní historií tohoto poutního kostela 
"Sedmi radostí Panny Marie" od roku 1715. 

Dík patří také našemu varhaníku Jakubovi, 
doprovod varhan při návštěvách kostelíčků byl 
úžasný, za což mu patří Bohu dík. 

Marie Beková 

Zastavení z cesty manželů 



  

V sobotu 14. října se konal farní zájezd do 
podhůří Orlických hor. Cílem našeho společného 
výletu bylo poutní místo v Rokoli, potom dřevěný 
kostel v nedalekém Slavoňově, a nakonec Panna 
Maria Sedmiradostná v Malých Svatoňovicích. Zájezdu 
se účastnili oba naši kněží a plný autobus farníků.  

Zlátnoucí podzimní krajinou jsme přijeli až na 
téměř opuštěné půvabné místo u Náchoda zvané 
Rokole. Zde se nyní nachází duchovní centrum 
schönstattského hnutí v Čechách. Velký provinční dům 
s několika starými sestrami se probouzel z ranní mlhy 
a mezi mraky prosvěcovalo slunce na nedalekou 
typickou kapličku Panny Marie. Tato schönstattská 
kaplička byla v areálu postavena v roce 1997 jako 143. 
kopie původní kapličky v Schönstattě a je nazvaná 
Betlém. Po mši svaté v provinčním domě sester jsme 
se do ní šli všichni podívat. Potom dále po okolí 
k původnímu kostelu P. Marie a druhé starší kapličce 
Panny Marie Rokolské. Také k prameni, který podle 
legendy zázračně vrátil zrak slepému. Křížovou cestou 
v lese plném hub jsme prošli k dalšímu zajímavému 
místu, novodobé křížové nebo poutní cestě manželů, 
kde by měli meditovat společně nad svojí životní 
cestou. Patnáct zastavení v krásné přírodě nás vede 
v myšlenkách od počátku seznámení přes sňatek, 
narození dětí, jejich výchovou, dovedností pustit je do světa a dalším soužitím manželů až 
po požehnané stárnutí. Cílem této poutní procházky je svěřit naše rodiny podle úmluvy lásky 
Panně Marii. Reliéfy na zastaveních v lese nám to připomínají. Názory byly různé. Někdo je i 
vyslovil, zaslechla jsem také: „Jak jsme posílili náš vzájemný vztah? Udělali jsme novou 
fasádu“. Otec Vladimír nám dal tady v Rokoli nahlédnout do svého blízkého vztahu 
k schönstattskému hnutí a k tomuto malebnému poutnímu místu.  

Rokole patří farností do blízkého Slavoňova. Ten má nejstarší dřevěný kostel v Čechách. 
Kostel sv. Jana Křtitele ze 16. 
století je v areálu hřbitova za 
hranolovou zvonicí, která má 
také dřevěné horní patro. Trámy 
kostela jsou vyplněné světlými 
obílenými spárami a dávají 
stavbě typický lidový ráz. 
Původně utrakvistický kostel 
připomíná v interiérových 
malbách vyobrazený kalich. 
Kazetový strop je nádherně 
vymalován rostlinnými motivy. 
Po stěnách a pod kruchtou jsou 

Kříž z předsíně kostela 
ve Slavoňově 

Zámecká lávka Dušana Jurkoviče 
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vymalovány postavy apoštolů a svatých. Vydechla jsem nadšením nad atmosférou této 
jedinečné památky. Jakub Černý nám zahrál i na místní varhany. Přimhouřila jsem oko i nad 
některými necitlivými zásahy v interiéru, např. akumulační kamna i linoleum na kůru jsou ve 
21. století snad ospravedlnitelné. 

Potom náš zájezd pokračoval do Nového Města nad Metují, kde jsme se těšili na pozdní 
oběd. Zámeckým parkem kolem sošek skřítků a přes dřevěnou krytou lávku Dušana 
Jurkoviče jsme prošli do zámku a až na renesanční náměstí. Tam jsme se rozprchli podle 
vlastního výběru do několika přeplněných restaurací. 

Nasyceni jsme pokračovali do Malých Svatoňovic, kde v blízkosti kostela stojí sousoší 
bratří Čapků s konví na zalévání. Připomíná rodiště slavného spisovatele. Naším zájmem byl 
však barokní kostel Panny Marie Sedmiradostné vysoko ve svahu s blízkým pramenem léčivé 
vody. V kostele nás čekal velmi hovorný pan farář a na malbách na zdech nám vysvětlil všech 
sedm radostí Panny Marie. Po levé straně kostela bylo lešení ozdobené svatebními pentlemi 
a na dlažbě děti sbíraly bílé a růžové okvětní lístky z dopolední svatby. Po přednášce 
o kostele a blízkém prameni sundal důmyslným výtahem místní kněz z prosklené skříňky nad 
oltářem uctívanou sošku Madony svatoňovické. Je to dílo lidového řezbáře z doby barokní. 
Nejvíce mě na ní zaujaly její tmavé lidské vlasy pod zlatou korunkou a nádherně vyšívané 
šatičky podobné oblečení Pražského Jezulátka. Za zpěvu doprovázeného varhanami jsme se 
jí všichni poklonili. Potom ještě přišla chvíle pro čerpání vody ze studánky v kapli za kostelem. 
Obraz Panny Marie na stěně kaple se odrážel ve vodní hladině studánky. Posíleni mnoha 
dojmy jsme se pozdě večer vrátili zpět do Prahy. 

Naďa 

 

 
 



  

  JANUŠŮV FESTIVAL A MALÁ KALČA 

…plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce… 

(Ef 5,19) 

Nejspíš jste si všimli, že nedělní dětskou mši svatou občas doprovází zpěv dětské (lépe 
řečeno dívčí) scholy. Dívky ovšem nejen zpívají, ale také soutěží. Předposlední říjnovou 
sobotu se totiž strašnická schola zúčastnila Janušova festivalu – prvního ročníku přehlídky 
dětských chrámových sborů konané v aule Domu dětí a mládeže v Praze na Vinohradech. 

Festival nebyl soutěží zaměřenou na výkon, ale spíše povzbuzením pro sbormistry a 
členy sborů a příležitostí pro vzájemnou inspiraci. Zazněly duchovní písně děkovné i 
prosebné, živější i pomalejší, s doprovodem kytary i smyčců. 

Mezi věkově staršími i početně většími sbory obstála strašnická schola se ctí. Nejvyšší 
ocenění, skleněnou notu, sice nezískala, zato byla odbornou porotou oceněna za „pěveckou 
a hlasovou kulturu“. Atmosféru festivalu vám může přiblížit také bohatá fotogalerie na 
adrese http://www.janusuv-festival.cz/2017/fotogalerie.php 

Děkujeme trpělivé a obětavé Olze a všem účastnicím za jejich odvahu, nasazení i pilné 
nacvičování. Vyprošujme jim požehnání, aby i nadále svým zpěvem chválily Pána z celého 
srdce. 

LaMa 

 

 

http://www.janusuv-festival.cz/2017/fotogalerie.php
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  KLOKOTY 2017 

Po roční pauze jsme se letos opět vrátili do našich oblíbených Klokot, abychom zde 
strávili další krásné podzimní prázdniny. Téma naší výpravy jsme chtěli volně navázat na 
úspěšný jarní víkend ve Vlašimi, kde jsme si vyprávěli o českém odboji za druhé světové 
války. Proto jsme se rozhodli pro téma protikomunistického odboje.  

Hned první den měly skupinky za 
úkol najít svou spojku a předat jí scénář 
k filmu Ucho. Musely si ale dávat pozor, 
aby ho namísto svému spojenci 
nepředaly estébákovi v utajení. Další 
den jsme využili krásného počasí a šli se 
projít na nedalekou geologickou 
expozici, která nám posloužila jako 
přírodní hřiště. Následovala procházka 
podél břehu řeky a centrem Tábora. Na 
faře se pak děti snažily rozluštit vzkaz od 
kardinála Berana, který jim psal ze svého 

exilu v Římě. V sobotu jsme se dočkali sice zataženého, mrazivého, ale větrného počasí, a 
tak jsme šli pouštět draky. Mnozí z nich vystoupali opravdu vysoko, až jsme se báli, že nám 
odletí, a s nimi i polovina našich dětí. Než k tomu ale mohlo dojít, sbalili jsme draky a šli se 
utkat s naším závěrečným úkolem. V sychravém počasí skupinky nejdříve odvážně 
sabotovaly komunistický režim a když byly odhaleny, snažily se prchnout přes hranice. 
V závěrečný den jsme se konečně dočkali Sametové revoluce a vytoužených odměn. 
Dobrodružství ale ještě neskončilo, protože těšně před odjezdem na nádraží jsme zjistili, že 
nám orkán Herwart zpřetrhal nejen naše plány, ale i elektrické vedení tratě. Bývali bychom 
zůstali uvězněni v Klokotech, nebýt odvážných rodičů a dobrovolníků, kteří nasedli do aut a 
vydali se pro nás bouře nebouře. A tak bychom chtěli poděkovat nejen úžasným vedoucím 
a pomocníkům, hravým a hodným dětem, ale i rodičům, kteří se nás vydali zachránit. 
Děkujeme. 

vedoucí Klára 

  



  

  PŘEDNÁŠKA V MATEŘSKÉM CENTRU 

Každý rodič se někdy ptá: „Dělám vše správně? Neroste moje dítě pro šibenici?“ 
Některé maminky snad právě proto vyrazily na přednášku PhDr. Ivany Bernardové, 

která dlouhá léta stála v čele křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Oficiální 
název přednášky zněl: Výchova malého dítěte. Pod tím si člověk může představit prakticky 
cokoliv, což byla také téměř první věc, kterou nám paní Bernardová řekla. 

Malé dítě je samo nepopsaným listem, který se v okamžiku narození začne plnit. Každý 
okamžik jeho života je něčím nový a krásný, každá doba má své úkoly a překážky. Nemůžeme 
nikdy srovnávat kojence s člověkem chodícím do práce, liší se od sebe asi tolik jako 
automobil a květák. 

Úkolem nejmenších je získání důvěry a přijímání bezpodmínečné lásky, kterou mu 
dávají rodiče. Kojenec potřebuje cítit, že je milován a patří do našeho světa, bez ohledu na 
denní dobu, vyčerpání, či nemoc. Tato bezpodmínečná láska je základem pro jeho budoucí 
vztah k Bohu, který si také neklade žádné podmínky. 

Když v člověku vzniká osobnost, začne se nápadně projevovat slovem „Já“. Možná 
někdy také nevyslovenou otázkou: „Co všechno jsem já?“ nebo „Kam až mohu zajít?“. Dítě 
získává hranice, spoustu věcí už dělá ze své vlastní vůle. 

V předškolním věku dítě obvykle hranice chápe, často také vyžaduje dodržení tradic či 
rituálů. Pokud se s ním modlíme se zapálenou svíčkou, pak "běda mamince, když ji 
zapomene". Hlas rodičů má předškolák už hluboko v srdci, což tvoří základ jeho svědomí. 
Identifikuje se s rodiči, souhlasí s nimi a je připravený na Boží hlas. 

A pokud je snad někdy rodič na pochybách, pak Bůh zná cestu z každé rokle i slepé 
uličky. Nechme ho tedy, aby nás všechny vedl, protože On je naším nejlepším kompasem. 

maminka Klára 

  VÝLET FARNÍKŮ ZA SVATÝM KLIMENTEM 

V úterý 21. listopadu se uskutečnil výlet nás farníků, převážně důchodců do města 
Odolená Voda, které se nachází asi 18 km severně od Prahy. Jeli jsme si prohlédnout 
významnou sakrální památku, barokní kostel sv. Klimenta. Byl postaven podle návrhu 
slavného architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera v letech 1732–1735. Stavebníkem kostela 
byla jezuitská kolej v Praze a bohatou vnitřní výzdobu provedli umělci z řad Tovaryšstva 
Ježíšova. Při vstupu do kostela působí mimořádným uměleckým dojmem bohatá fresková 
výzdoba, která pokrývá celou stropní klenbu a zobrazuje hlavně výjevy ze života sv. Klimenta. 
Obdivovat lze i olejomalby nad postranními oltáři, a především vnitřní stavbu, která nezapře 
svého autora. 

Sv.Kliment byl čtvrtým papežem a zemřel jako mučedník za šíření evangelia asi v r. 101. 
Podle legendy mu byla ke krku přivázána kotva a byl vhozen do moře. Jeho ostatky přivezli 
na Velkou Moravu Cyril a Metoděj a tím se ke sv. Klimentovi rozšířila úcta v naší zemi. 

Prohlídkou kostela nás provázela milá paní průvodkyně, které patří náš veliký dík. 
Obětavě a zasvěceně se nám věnovala, vysvětlila význam maleb a přiblížila historii kostela.  

Všichni jsme se shodli, že výlet se vydařil a máme chuť absolvovat nějaký podobný 
další.  

Alena Šmídová 
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   KNIŽNÍ OKÉNKO     

„Hle, tvá matka,“ řekl Ježíš Janovi, když visel na kříži. 
Přestože se jedná o slova z velikonočních událostí, mají 

pro nás přesah do každého všedního dne. Znovu si je 
připomenout se zvláště hodí v období Vánoc. Bez Marie a 
jejího fiat by přeci možná žádné Vánoce nebyly. Stejně tak, 
jako je nám darem od Boha sám Ježíš, je pro nás darem i jeho 
matka Maria. 

 
„Hle, tvá matka, řekl Ježíš Janovi, když visel na kříži.  
Hle, tvá matka, říká Ježíš i Tobě. 
 
Když nám Ježíš dal Marii jako dar, nepozval nás pouze 

k tomu, abychom byli jejími obdivovateli a oddaně ji uctívali. 
Být mariánskou osobou znamená mnohem víc, především 
skrze Marii přijímáme poslání evangelizovat, představovat ji 
druhým jako matku, která chce otevřít srdce všech lidí pro lásku Boha Otce a přijetí Ducha 
Svatého… 

Maria je naším vzorem, ženou, z níž bychom si měli brát příklad. Je zbytečné ji uctívat, 
když se nebudeme snažit napodobovat její trpělivost, pokoru, lásku a radost. 

Maria se v našem životě stává také zkušeností. Zakoušíme ji, protože Maria je „žena“ 
a skrze ženský prvek můžeme vejít do vztahu s Bohem, vstoupit do rozjímání a poznávat a 
rozlišovat Boží vůli. Maria nám v tom všem pomáhá. Navíc se s námi modlí, s námi uctívá a 
chválí Boha, s námi mu děkuje. Proto je Maria v našem životě zkušeností.  

A nakonec se Maria stává charismatem. Znamená to, že skrze ni můžeme 
evangelizovat ostatní. Známe hodně svatých, kteří evangelizovali skrze Marii. Stačí si 
vzpomenout na svatého Jana Pavla II., sv. Maxmiliána M.Kolbeho, Ludvíka M. Grigniona 
z Montfortu, Bernarda a jiné. Nejeden národ si Marii vybral za svou patronku. Svatyně jí 
zasvěcené můžeme najít na celém světě. 

 

Maria je matka. 
Maria je vzor. 

Maria je zkušenost. 
Maria je charisma. 

Maria je společnice na naší pouti. 
Maria nám otvírá srdce pro přijetí Ducha Svatého. 

Maria se stará o každý detail našeho života.“ 

 
Elias Vella: Maria, matka Ježíšova. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2016 

-KaZy- 

 



  

„Do kabely si uložily svačinu na poledne a otevřely ohradu s 
ovcemi. 

Obvykle si s sebou nosily chléb, olivy, sýr a ovoce. Poslední 
matčinou radou bylo připomenutí, aby se děti na pahorku 

pomodlily růženec…“ 

Tři chudé děti, malí pasáčci Lucie, František a Hyacinta. 
Dnes je známe jako „pasáčky z Fatimy“, jimž se v roce 1917 
zjevovala Panna Maria. Kniha nás seznamuje s jejich rodinami 
a dětstvím, povahou i zbožností, hrami i povinnostmi. 
Podstatnou část rukopisu tvoří podrobná historie všech šesti 
zjevení i postupného zveřejňování fatimských tajemství. 
Výrazně nás zasáhne smrt Františka a Hyacinty na španělskou 
chřipku i život Lucie, která se stala řeholnicí a žila do vysokého 
věku v karmelitánském klášteře. Kniha končí beatifikací 

Františka a Hyacinty Janem Pavlem II. v roce 2000. 
Co může být inspirativní pro nás, kteří žijeme 100 let po fatimských událostech? Na 

prvním místě hluboké prožívání víry malých pasáčků navzdory jejich materiální chudobě a 
nedostatku vzdělání. Inspirativní je i jejich odvaha, protože nezapřeli, co viděli, navzdory 
výhrůžkám okolí a nepochopení vlastních rodin. A inspirující je i jejich ochota dát Bohu celý 
svůj prostý život. 

 
Manuel Fernando Silva: Pasáčci z Fatimy. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2012 

-LaMa- 

 
Na závěr máme tip pro všechny, kteří mají doma malé 

čtenáře. Karmelitánské nakladatelství nyní vydalo již v třetím 
vydání knihu Kouzelný kalendář od autora knihy Sofiin svět, 
Josteina Gaardera. Hlavní hrdina Jáchym se snaží objasnit 
záhadu kolem zmizení dívky Elisabet, která se vydala na cestu 
časem i prostorem do Betléma, kde se právě narodil Ježíš.  

„Děj trochu prolínáním skutečnosti a fantazijního 
příběhu připomíná Nekonečný příběh, poselstvím zase 
Letopisy Narnie. Kapitoly kopírují jednotlivé adventní dny, což 
může být pro dětského čtenáře docela napínavé (když nebude 
předbíhat:) Já jsem byla samozřejmě napjatá, takže jsem 
přečetla na jeden zátah a můžu jen doporučit.“ 

Lada 

 
„Ano, ano, je to výborná kniha! Je k mání i v podobě CD a můžete s dětmi poslouchat 

během adventu každý den jeden příběh. U CD je více zajištěno, že nebudou děti předbíhat. 
Naše děti to docela bavilo. Poprvé to bylo napínavé, za rok to zapomněly a další advent to 
bylo zas docela napínavé. Doporučuji.“ 

Martina 
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   PRO DĚTI     

Milé děti, 
znáte Příběhy včelích medvídků? 

Čmeláčky Čmeldu a Brumdu, jejich čmeláčí 
maminku, lučního koníka, Pučmelouda, 
Splešťuli Blátivou nebo brouka Kvapníka? 

Mám je všechny moc ráda. Vždycky mi 
bylo líto brouka Kvapníka, pořád jen chvátal a 
chvátal. Nestíhal si s ostatními broučky hrát, 
neužil si žádnou legraci, všichni ho jen litovali 
a smutně nad ním kroutili hlavou. Neměl 
v tom fofru na nic čas, nikoho si nevšímal. 
Nevzpomínám si, že by někomu pomohl. Za 
pochodu stihnul občas stručně předat 
nějakou zprávu, a když už se konečně někde zastavil, hned únavou usnul.  

Jednou se nešťastně svalil do trávy, dál to nešlo. Jeho boty byly celé prošlapané. 
Přiletěli kamarádi Čmelda s Brumdou, aby mu pomohli. Poprosí stonožku. Každá správná 
stonožka má přece s botami zkušenost. Jenže té se vůbec nechce. Na večer je pozvaná na 
bál. Neví, jestli si stačí vyrobit na všechny nohy nové boty. Hotové má zatím jen levé, neví, 
kam dřív skočit a do čeho dřív ťuknout… Čmeláčci se ale nedají odradit a za Kvapníka se u ní 
pěkně přimluví. Stonožka si nakonec dá říct, najde si na kamaráda čas a nové botky mu ušije 
ještě dřív, než stihne všechny ty pravé pro sebe. 

Kvapník běhá zase dál zmateně po stráni a nestíhá ani to, co ostatní v klidu a v pohodě. 
Asi by si měl nejdřív rozmyslet, kam a proč poběží, aby byl i on něčím užitečný. 

Nevšimli jste si, děti, že brouk Kvapník se u nás poslední dobou nějak nebezpečně 
množí? Každou chvíli je slyšet podobně jako ve večerníčku: „Nestíhám, nestačím, nestihnu 
to, nesvačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.“ 

www.youtube.com/watch?v=iK8KXB9OVGc 
Jen aby se nám taky náhodou někdy nestalo, že jsme 

jako Kvapník. Asi by neškodilo si v klidu s rodiči promyslet, co, 
kdy, jak a proč budeme celý den dělat, co hned, co potom. 
V denním rozvrhu by měl být na prvním místě čas pro Pána 
Ježíše. Při modlitbě ráno a večer Pánu Ježíši svěřme všechno 
– naše strachy a starosti, co nám nejde, co nás mrzí, na co se 
těšíme a za co děkujeme – celý náš den. Ať On sám nám radí, 
jak den správně využívat pro Něho, pro druhé i pro sebe. Když 
budeme dělat v pravý čas ty pravé věci, školu, úkoly, kroužky, 
pomoc doma, jistě nám pak vyjde chvíle na hraní, na povídání 
a třeba jen tak na nicnedělání. Začít můžeme hned 
s adventem a pak prožít klidné požehnané neukvapené 
Vánoce. 

http://www.youtube.com/watch?v=iK8KXB9OVGc


  

 Milí rodiče, 

na nedělních mších svatých pro děti v 10,30h po svatém přijímání začaly maminky 
s malými dětmi opět zpívat Pánu Ježíši písničku. Aby se i vaše děti mohly lépe zapojit, můžete 
si s nimi předem na webových stránkách www.farnoststrasnice.cz v sekci Kalendář najít co 
se bude zpívat a děti s písničkou seznámit. U „dětské“ mše (v 10.30) je hvězdička a pod ní 
skryt odkaz na písničku. Odkazem někdy bude video se zpěvem, někdy notový zápis 
s textem. Všichni bychom uvítali, kdyby nám nějaký rodič pomohl s hudebním doprovodem 
či zpěvem. 

Liturgické sešitky 
V minulých třech letech jsme vám pro vaše děti 

postupně nabízeli sešitky Liturgie pro děti. Roční cykly 
A, B i C, jsou všechny dokončené. Každý obsahuje 54 
sešitků, mohli jste si zakoupit i šanony, do kterých jste 
je postupně řadili. 

▪ 1. – 4.adventní (4 ks) 
▪ Svátek Svaté Rodiny a Křest Páně pro 

Vánoce (2 ks) 
▪ 1. – 5.postní (5 ks) 
▪ 2. – 7.velikonoční (6 ks) 
▪ Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha 

svatého, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve 
Páně (4 ks) 

▪ 2. – 33. v mezidobí (32 ks) 
▪ Slavnost Ježíše Krista Krále (1 ks) 
Zároveň si můžete objednat i samostatně Velikonoční misálky, což je soubor šesti 

mnohostránkových černobílých sešitů ve formátu A5 s rozkreslenými liturgiemi pro 
jednotlivé dny Svatého týdne. 

Abyste mohli s dětmi i letos znovu sledovat jednotlivé neděle a významné svátky (roční 
cyklus B), je možné ztracené nebo chybějící skupiny sešitků, případně šanonů doobjednat. 
Něco nám zbylo na faře, zbytek bychom hromadně objednali za celou farnost. 

Vítáni jsou i noví zájemci, můžeme vám objednat celý soubor liturgického roku B i se 
šanonem. Více na www.liturgieprodeti.cz. 

Pokud máte zájem, pošlete mi, prosím, objednávku na lida.burianova@seznam.cz, 
nejpozději do středy 13. prosince. 

  CO SE CHYSTÁ PRO DĚTI 

 Mikulášská nadílka 

V pondělí 5. prosince od 17.00 ve farním sále. Balíčky označené jménem dítěte rodiče 
odevzdají před začátkem programu do košů dole v suterénu. 

 Svátost smíření pro děti 

V úterý 19. a ve středu 20. prosince od 17.00 – děti přednostně hned po náboženství. 

http://www.farnoststrasnice.cz/
http://www.liturgieprodeti.cz/
mailto:lida.burianova@seznam.cz
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 Vánoce očima dětí 

Jako každoročně, tak i letos bychom rádi pozvali naše děti k účasti ve vánoční výtvarné 
soutěži pořádané kostelem Pražského Jezulátka „Vánoce očima dětí“. 

Výtvarné práce do soutěže je možné zasílat do čtvrtka 21. prosince 2017. Vyhlášení 
vítězů a předání cen proběhne v sobotu 27. ledna 2017 ve 14 hodin v kostele Panny Marie 
Vítězné v Praze na Malé Straně. Nejzajímavější práce zde budou vystaveny pro veřejnost.  

Úkolem je zobrazit na čtvrtku formátu A4 libovolnou výtvarnou technikou téma 
Vánoční betlém a Ježíšovo narození. Zezadu uveďte jméno a příjmení, věk a adresu a 
odevzdejte, prosím, v sakristii do středy 20. prosince, odešleme hromadně za naši farnost. 
Těšíme se, že se do soutěže i letos opět s chutí zapojíte. Podrobnosti na jdete na nástěnkách 
nebo na www.pragjesu.cz/soutez/. 

 Tříkrálová sbírka 2018 

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR, je největší celostátní 
dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2018 proběhne od pondělí 1. 1. 2018 do neděle 14. 1. 
2018. Z celkové vybrané finanční částky získává naše farnost pro své sociální projekty 65 %, 
zbývající část využije v roce 2018 Charita ČR: 

▪ Humanitární středisko ADCH Praha 
▪ AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s dětmi  
▪ Vybudování komunitního centra Harfa farní charity Vlašim  
▪ Podpora české nemocnice 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 v kostele. Jako dárky 
pro dárce dostane skupinka kalendáře a cukříky s logem Charity, případně 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.  

 
Malí i velcí koledníci a vedoucí skupinek (většinou rodiče) se mohou v pátek 5. 1. 2018 

od 15.00. zúčastnit Tříkrálové bohoslužby slova v kostele sv. Tomáše v Josefské ulici na Malé 
Straně, kterou povede a koledníkům požehná kardinál Dominik Duka. V 15.30 vyjde 
Tříkrálový průvod s velbloudy, který půjde od kostela sv. Tomáše přes Karlův most na 
Staroměstské náměstí. 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 několik let účastnila (kontakt v sakristii). 

 Masopustní karneval 

V sobotu 27. ledna 2018 od 15.00 v prostorách fary (školy budou toho času zavřené 
pro veřejnost – prezidentské volby). Tentokrát s Žofkou, ředitelkou ZOO. Maminky 
z mateřského centra chystají pohádkové soutěže, s organizací pomohou naši mládežníci. 
Neměly by chybět ani odměny a dort – ten prý taky upeče ředitelka Žofka. 

http://www.pragjesu.cz/soutez/


  

 Jarní prázdniny 

Od neděle 11. února do soboty 17. února 2018 na Mariánské v Krušných horách, na 
chatě Permoník. Zveme všechny děti na každoroční zimní dobrodružství o jarních 
prázdninách. Každý, kdo chce zažít zábavu, najít si kamarády, nebo si prostě užít týden se 
starými známými, ať neváhá a přihlásí se do neděle 21. ledna 2018. Zveme také rodiny 
s dětmi, které by si chtěli pronajmout pokoj a strávit s námi, nebo bez nás, týden na horách. 
Cena pro děti je jednotná 3 000 Kč, rodiny dle dohody a individuálních požadavků. Přihlášky 
jsou na nástěnkách, v sakristii nebo na webových stránkách. Odevzdejte je, prosím, 
vyplněné nejpozději do neděle 21. ledna v sakristii spolu se zálohou 1 000 Kč. Účastnický 
poplatek je možné hradit rovněž z fondu FKSP vašeho zaměstnavatele, fakturu vám rádi 
vystavíme. Lyžařské vleky jsou nedaleko. Bylo by dobré, kdyby všechny děti měly sjezdové 
lyže nebo snowboard.  

Milí rodiče, přihlašujte své děti, prosím, co nejdříve, kapacita chaty je omezena! 

Těší se Anička Kafková a ostatní vedoucí 

 Pečení misijních koláčků 

Na sobotu 10. března od 10.00 do učebny zveme všechny šikovné pekaře a pekařky. 
Budeme péci výborné misijní koláčky a v neděli, neděle Laetare, je pak budeme po skončení 
každé mše svaté nabízet u východu z kostela za dobrovolný příspěvek. Výtěžek věnujeme 
jako každoročně na Papežské misijní dílo dětí – děti pomáhají dětem – a na naše adoptované 
děti. Těšíme se na všechny. Na podzimním Misijním jarmarku jsme vytěžili 14 342 Kč, které 
byly odeslány na projekt Adopce na dálku, na podporu naší farností adoptovaných dvou dětí, 
ugandské holčičky Jane Nalweyisio a indického chlapce Fernanda Kristona. Všem dárcům 
děkujeme. 

 Květnový víkend 

Chystáme květnový výjezd pro děti o prodlouženém víkendu. Včas upřesníme místo i 
datum. 

 Letní farní tábor 

Plánujeme od pondělí 20. do pátku 31. srpna. Podrobnosti v postním zpravodaji. 
 

   
 

Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se jeden mladý muž ptal, proč 
nedokáže žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu řekl: Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš pokoj. 
V zimě totiž netrpělivě myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní práce v létě. 
Když se pracuje, máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, a když přijde doba 
odpočinku, děsíš se toho, kolik práce tě čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde právě jsi, ale jsi 
vždy již někde jinde… 

Svět pomíjí. 
Kdo však koná, co chce Bůh, 

zůstává navěky… (1 Jan 2,17) 

Zpracováno podle textů Tomáše Špidlíka. 

http://www.farnoststrasnice.cz/doky/20180211-marianska-prihlaska.pdf
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   PROGRAM BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2017     

 

Neděle 24. 12. 
4. adventní neděle 
Štědrý den 

7.00, 9.00 
16.00 (zvláště pro rodiče s dětmi) 
24.00 (půlnoční) 

Pondělí 25. 12. Narození Páně 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 
Úterý 26. 12. Svatý Štěpán 9.00, 18.00 

Sobota 30. 12. 
V oktávu 
Narození Páně 

7.00, 18.00 

Neděle 31. 12. Svaté rodiny 
7.00, 9.00, 10.30, 18.00 
vždy s obnovou manželských slibů 

Pondělí 1. 1. 
Matky Boží 
Panny Marie 

7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

Pátek 5. 1. Předvečer Zjevení Páně 
18.00 (svěcení vody, kadidla 
a křídy) 

Sobota 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 7.00, 18.00 
Neděle 7. 1. Svátek Křtu Páně 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

 

Možnost svátosti smíření před Vánocemi 
 

Čtvrtek 21. 12. 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 
Pátek 22. 12. 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 
Sobota 23. 12. 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 

 
Po domluvě je možný i jiný čas. Je velmi dobré využít příležitosti ke svátosti smíření půl 

hodiny přede mší svatou během celé Adventní doby. Rádi také navštívíme vaše nemocné a 
seniory u vás doma. 
 

 

„Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem“ 

(Tit 2,11) 

Vánoce plné Božích darů a požehnané dny nového roku přeje redakce. 



  

   PROGRAM FARNOSTI 

 
Bohoslužby v našem kostele pondělí–pátek 18.00 

sobota 7.00, 18.00 
neděle 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

Příležitost ke svátosti smíření Půl hodiny přede mší sv. nebo dle domluvy 
Návštěva nemocných dle domluvy s knězem 
Živý růženec první pondělí v měsíci po mši sv. 
Adorace se zpěvy z Taizé třetí pátek v měsíci po mši svaté 
Biblická hodina třetí středa v měsíci po mši svaté 
Modlitby matek pondělí po mši sv. 
Výuka náboženství 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 

Setkávání mládeže středoškoláci, 14–20 let – středa po mši sv. 
Příprava dospělých na křest pondělí po mši sv. a dle dohody 
Příprava dětí ke svatému 
přijímání 

Kromě výuky náboženství začne kurz od jara 
v pátek odpoledne spolu s rodiči 

Příprava na biřmování dospělých Pondělí po mši sv. a dle dohody 
Příprava na svátost manželství dle domluvy s knězem – nutné včas objednat 
Křest dětí – příprava rodičů příprava a termín dle domluvy s knězem 
Farní charita dle dohody 
Farní knihovna půjčuje středa 16.45 – 17.45 

neděle 10.00 – 11.30 
1. neděle v měsíci 8.00 – 11.30 v kavárně 

Skupina ΚΑΛΟΚΑΖΗΑΤΙΑ zkoušky v neděli od 9.30 
Dětská schola (Malá Kalča) pondělí odpoledne 
Chrámový sbor Cantus amici zkoušky v pondělí od 19.30 
Mateřské centrum pondělí a středa od 9.30 do 12.00 
Setkání rodin a manželských párů informace u kněze 
Setkání seniorů každé druhé úterý v měsíci od 9.30 
Farní kavárna neděle 8.00 – 12.00 
Úklid kostela pondělí od 13.30 

 
Srdečně zveme další farníky k zapojení se do farního života. A zvláště uvítáme všechny, 

kdo by byli ochotni nabídnout pomocnou ruku – v charitě, ve schole, ve farní kavárně, při 
úklidu kostela. 
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Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 

 
Blahoslavený, kdo se zúčastní 
hostiny v Božím království! 

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 zpravodaj@farnoststrasnice.cz 

 

„Jeden člověk, který chystal velkou hostinu, pozval mnoho lidí. 
Nikdo z pozvaných však nechtěl přijít, protože je nezajímala hostina, 
lidé, ani pozvání, ale starali se jenom o svoje zájmy. Jeden koupil 
pole, druhý pět párů býků a další se právě oženil. Natolik lpěli na 
svých zájmech, že upadli do duchovního otroctví, tedy neschopnosti 
vnímat, že byli pozváni zdarma.“ 

„Bůh je iniciativní vždycky zdarma. Čím se platí vstup na tuto 
hostinu? Ke vstupu je třeba být nemocný, chudý, hříšný. To ti umožní 
vstoupit, toto je vstupenka: být potřebným na těle i na duši a 
potřebovat péči, potřebovat uzdravení, potřebovat lásku.“ 

„Pán totiž nežádá na oplátku nic, pouze lásku a věrnost, 
protože On je láska a věrnost. Spása se nekupuje, jednoduše se 
vejde na hostinu. »Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím 
království!« Avšak ti, kdo nejsou ochotni na hostinu přijít, jsou si jistí 
sebou a svým způsobem spásy mimo hostinu. Ztratili smysl pro 
zdarma darovaný dar. Ztratili to největší a nejkrásnější, a to je velmi 
nepěkné. Ztratili schopnost vnímat, že jsou milováni.“ 

„A pokud ztratíš – nikoli schopnost milovat, protože tu je 
možné obnovit – ale schopnost vnímat, že jsi milován, nemáš naději 
a ztratil jsi všechno. Stojí za zamyšlení dantovský nápis na bráně 
pekla: »zanechte vší naděje« - ztratil jsi všechno. Přemýšlejme o tom 
před Pánem, který praví: »Říkám vám, že chci, aby se můj dům 
naplnil« (srov. Lk 14,23). Pán je tak velkorysý a tolik milující, že chce 
ve svojí štědrosti naplnit dům. Prosme Pána, aby nás uchránil před 
ztrátou schopnosti cítit, že jsme milováni.“ Ká
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http://www.farnoststrasnice.cz/
http://www.radiovaticana.cz/
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