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Moji milí,
Na začátku Janova evangelia, v rozhovoru s Nikodémem,
farizejem, který přišel za Ježíšem jednou v noci, čteme:
Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes,
Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil,
ale aby skrze něj byl svět spasen.
(Jan 3, 13-17)
Jsou to slova, která popisují to, co Pán Ježíš prožil o svých
velikonocích. Přesto se jako notový klíč objevují na začátku jeho
příběhu. Vidíme, že každá vteřina jeho života je naplněna oním
vyvýšením, které je vlastně pokořením. Každá vteřina je ve
znamení poslušnosti Otci, který posílá Syna, aby zachránil svět.
Bůh před našima očima vyvyšuje svou lásku k nám. Pozvedáme
k němu oči a necháváme se povzbudit k víře, naději a lásce
k němu.
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
(Žalm 121, 1-2)

Nikdo nevystoupil na nebesa kromě toho, který sestoupil z nebes. Nikdo z nás nemá
právo vstoupit, pokud nás tam nedoprovodí ten, který z nebe přišel. Ten, který je skutečným
Jákobovým žebříkem (Gn 28) spojujícím nebe a zemi. Jsme s ním na cestě, a to od chvíle
našeho křtu. Rozhovor s Nikodémem je vlastně rozhovorem o křtu.
Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.
(Jan 3,3)
Postní dobou se máme připravit na vrcholný okamžik našich velikonoc, kterým je
obnova našeho křtu na Bílou sobotu o slavnosti Pánova Zmrtvýchvstání. Tato příprava
kromě jiného záleží hlavně v tom, že si s pomocí Boží milosti uvědomíme, jak moc
potřebujeme, aby se k nám jeho láska sklonila a pozvedla nás.
Přeji vám všem požehnané prožití postní doby a žehnám vám k tomu.
Váš Otec Karel

   ZPRÁVY
  CO SE CHYSTÁ
 Postní duchovní obnova
S P. Jakubem Jirovcem – sobota 17. března dopoledne od 9 do 12 hodin, zakončená
mší svatou.

 Velký jarní farní úklid
Před Květnou nedělí v pátek 23. března od 14 hodin a v sobotu 24. 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.

 Noc kostelů v našem kostele
V pátek 25. května od 18 hodin. Uvítáme pomoc s programem i organizací. Zájemci,
hlaste se v sakristii nebo u Milana Čoka.

 Výstava Muzea hlavního města Prahy – Strašnice
Koncem dubna 2018 chystá Muzeum HMP další díl výstavy o pražských čtvrtích
s názvem Strašnice. Jako farnost jsme byli požádáni, abychom se také zúčastnili. Po
vzájemné dohodě budou zapůjčeny z archivu farnosti tyto originální exponáty: Zlatá
pamětní kniha dárců v koženém zdobeném pouzdře z doby stavby původní kaple, historický
prapor Mariánské družiny Strašnice a model nového kostela. Dalšími exponáty budou kopie
původních stavebních výkresů provizorní kaple firmy Rudolf Sandholtz z roku 1929, také
fotokopie ostatních dobových návrhů nového kostela, dále fotografie původní výzdoby
kaple a několik dalších fotografií z knihy Strašnickou farností od počátku po současnost
z roku 2014. Součástí výstavy by měl být též promítaný prvorepublikový historický film
s průvodem Božího těla po starých Strašnicích.
Milan Moc
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  PODĚKOVÁNÍ ZE SANT´EGIDIA
Děkuji moc za dárky a všem ve vaší farnosti!
„…prožili jsme mimořádné Vánoce: jejich světlo zasáhlo mnohé temné kouty tohoto
světa a přineslo kolem stolů, kde se slavilo s chudými a opuštěnými, hodně radosti a pokoje.
Na našem vánočním obědě to vypadalo jako v moderních jesličkách – chudí, slabí,
opuštění našli místo vedle narozeného Dítěte. Velká radost naplnila srdce tisíců lidí po celém
světě: byl to lid chudých, jejich přátel, mužů a žen, kteří hledají pokoj, rozptýlených ve
velkém objetí. A my v Praze na našem vánočním obědě jsme byli také součástí tohoto lidu.“
MM

  CHARITATIVNÍ BAZAR SUE RYDER
Na podporu Domova Sue Ryder, již tradičně v Michelské
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:
Ceny:

Sobota 17. března 2018
10.00 – 15.00
areál Sue Ryder
Michelská 1/7, Praha 4 – Michle
http://www.sue-ryder.cz
Velmi přátelské

V bazaru se budou prodávat zejména darované věci. Stále hledáme dárce.
Pro potřeby bazaru využijeme:
▪
vše pro miminka, děti i maminky
▪
potřeby pro sport, domácnost i volný čas
▪
dětské, dámské, pánské oblečení
▪
obuv a doplňky, knihy a hračky
Darované věci můžete odevzdat v některém z dobročinných obchodů Domova Sue Ryder,
nejlépe přímo do Michle, označené „BAZAR JARO“. Výtěžek z prodeje je věnován na
podporu neziskové organizace Domov Sue Ryder, která pomáhá seniorům a jejich rodinám.
Kontakty pro více informací:
▪ Barbora Fröhde, tel.: 775 250 369, e-mail: barbora.froehde@centrum.cz

Tradiční doprovodný program pro děti:
▪ Divadélko od 11 hodin
▪ Výtvarná dílna – BAMBÍNO s.r.o.
▪ Dětský koutek a dětské menu v restauraci
Michelský dvůr
▪ Hrací místnost pro děti

   KRONIKA
  PŘEDNÁŠKA V MATEŘSKÉM CENTRU
Ve středu 17. ledna 2018 se v našem farním Mateřském centru uskutečnila přednáška
Mgr. Vlaďky Bartákové, Ph.D., lektorky Rodinného centra Praha, psycholožky, a především
maminky čtyř synů. Tématem byla „Výchova chlapců“.
Paní psycholožka maminky zasvětila do tajů vývoje a fungování mužského mozku a
s tím souvisejících rozdílů v chování a ve výchově chlapců a dívek, v neposlední řadě
vyzdvihla důležitost role tatínka v rodině.
Maminky povzbudila v tom, že některé věci kluci opravdu nedělají schválně, že jsou
prostě jen fyziologicky jinak nastavení. Mluvila například o jejich přirozeně hlasitějším
projevu, o neustálé potřebě potvrzovat si vlastní identitu soupeřením a zdoláváním
nejrůznějších výzev, o jejich nižší schopnosti vcítit se do pocitů druhých lidí, o jejich nižší
potřebě komunikace s okolím a podobně.
Přednáška byla užitečná i pro maminky děvčat, protože jisté vzorce chování chlapců je
možné dále sledovat i v jejich dospělosti, tedy v roli současných manželů a tatínků.
Celou přednášku provázela příjemná bezprostřední atmosféra, paní psycholožka
nechávala průběžně prostor dotazům a diskuzi, takže maminky mezi sebou sdílely své
zkušenosti a mnohdy i úsměvné situace z každodenního života.
Andrea F.

  NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. KLIMENTA
23. ledna 2018 navštívila početná skupina našich seniorů kostel sv. Klimenta
v Holešovicích, blízko Strossmayerova náměstí. Před kostelem už na nás čekal pan jáhen Jiří
Beran, který nás kostelem provedl, seznámil nás s historií i současným stavem kostela a
aktivitami farnosti a ochotně zodpověděl všechny naše dotazy.
Jak jsme se dozvěděli, je tento kostel nejstarší dochovanou sakrální stavbou
v Holešovicích.
Byl to původně románský venkovský kostelík, první zmínky o něm jsou z roku 1234.
Později byl goticky přestavěn, úpravy proběhly v roce 1311 a následně po husitských
válkách. V roce 1603 vyhořel. Zásluhou hraběte Maxmiliána Valentina Martinice byl v letech
1659–1677 znovu vybudován, a to v raně barokním slohu, přitom zůstaly zachovány některé
románské a gotické prvky, např. lomený portál. Štuková výzdoba patrně maskuje původní
gotická žebra, konzoly a svorníky. Dochoval se především presbytář se sakristií. Z historické
výzdoby nás zaujal např. erb Maxmiliána Valentina z Martinic a erb jeho manželky Anny
Kateřiny Bokůvkové, z moderní doby pak křížová cesta z porcelánových kachlů, doplněných
porcelánovými svícínky.
Součástí areálu je hřbitov, ohradní zeď s výklenkovou kaplí a branou a socha sv. Jana
Nepomuckého. Na hřbitově se pohřbívalo až do r. 1886. Dochovalo se několik náhrobků,
z nichž nejznámějším je hrob mladičkého, ale statečného vojína 18. praporu polních
myslivců, který padl v prusko-rakouské válce v r. 1866.
Původně kostel sloužil věřícím z osady Bubny, založené kolem místního statku. Později
sloužil i občanům z Holešovic. Po připojení obce k Praze roku 1885 kapacita kostela přestala
dostačovat, proto byla v r. 1899 dostavěna loď (současně byla přistavěna věžička) a později
4

bylo přikročeno k výstavbě kostela sv. Antonína Paduánského na dnešním Strossmayerově
náměstí.
V současné době je kostel sv. Klimenta filiálním kostelem farnosti sv. Antonína a konají
se tam některé farní aktivity, např. pravidelná nedělní adorace, duchovní obnovy, dětské
roráty během adventu, dále koncerty nebo přednášky.
Atributem sv. Klimenta je kotva, obsažená ve znaku MČ Prahy 7. Kostel je kulturní
památkou ČR.
A na závěr ještě příznivá informace pro ty, kteří by rádi také, jako my, absolvovali
komentovanou prohlídku kostela sv. Klimenta: prohlídka je možná každý 1. čtvrtek v měsíci
od 15 do 17,30 hodin – jste zváni!
Po prohlídce kostela nám pan jáhen Jiří Beran doporučil stavit se i v nedalekém kostele
sv. Antonína Paduánského, kde byl ještě (do 2. 2. 2018) vystaven tzv. Slovanský betlém. Jeho
historie začíná okolo r. 1904. Figurky vytvořil akademický sochař Václav Cvekl, autorem
pozadí je Karel Štapfer. Malba v pozadí představuje českou krajinu s Domažlicemi, pod
městem jsou zobrazeny draženovské dvory. Figurky jsou oblečeny do krojů různých českých
míst, např. z okolí Domažlic, Draženova, Písku, Olomouce aj. Postupně byl Betlém
doplňován i o krojované figurky dalších slovanských národů. Mezi postavami tří králů
poznáváme sv. Václava ve stříbrném oděvu a dlouhém královském plášti. V kostele
sv. Antonína Paduánského jsou tyto jesličky umístěny od roku 1923.
Betlém je moc hezký, doporučujeme jeho shlédnutí o příštích Vánocích. Stejně tak
můžeme jen doporučit využít nabídku na prohlídku kostela sv. Klimenta.
Marta Jelínková

  MALÁ REPORTÁŽ Z MASOPUSTNÍHO KARNEVALU 2018
Když jsme v sobotu 27. 1. po obědě překročili práh
farního sálu, ocitli jsme se u pokladny zoologické zahrady.
Rázem bylo jasné, že tady o zábavu nouze nebude. Než jsme
se rozkoukali, přistál k nám místní správce, jakýsi pan Veverka,
který přehlédl kámen (spíš balvan) povalující se uprostřed
cesty. Ještěže se nezmrzačil, jen lamentoval nad potlučeným
tělem a rozsypanými lejstry, a tak jsme se též seznámili i
s váženou paní ředitelkou. Tedy ne že by o ní tak váženě
hovořil, spíš naopak, ale pozornému oku neušlo, že ji má
docela rád. A pak jsme ji spatřili! Elegantní, noblesní, šik, no
prostě opice! Představila se jako Žofka a hned svojí první větou
si nás získala – vyhlásila totiž v zoologické karneval!
Než se rozjelo bujaré veselí, prošli jsme si jednotlivé
výběhy a přiučili se dovednostem zdejších obyvatel. V pavilónu
opic jsme potrénovali obratnost, u slonů zase paměť. Manželé
papouškovi se nás s větším či menším úspěchem snažili naučit
důkladně používat své zobáky. U pávových se malovalo na papír či tvář, medvěd vyzkoušel
náš hmat a chuť, lachtan pro změnu přesnost. Krysa Karolína, kamarádka paní ředitelky,
ukázala svůj um v podobě papírových skládaček. Ještě jsme museli projevit krapet znalostí
o zvířatech a už nás čekala v ředitelně sladká odměna.

Poté nás ředitelka Žofka vytáhla svojí oblíbenou
písní Umbabá na taneční parket. Po tanci nastoupili na
pódium k promenádě jednotlivé masky. Nejpočetnější
byla delegace princezen a víl, dále pestrá směsice zvířat,
nechyběli ovšem ani policisté, rytíři, mušketýr, indiánka či
čarodějnice. Závěrem jsme si pochutnali na dortech,
o kterých sice Žofka tvrdila, že je upekla, ale znáte opice…
Každopádně byly výtečné a ani se nám nechtělo věřit, že
byl ohlášen konec radovánek.
Obrovský dík a neskonalý obdiv patří zejména panu
Veverkovi (familiárně Vaškovi), který, jak už to u správců
bývá, měl a má vše v zoo na povel a bez jehož nadšení by
se horko těžko něco takového rázu mohlo uskutečnit!
Snad se paní ředitelka Žofka neurazí, když jí poděkujeme
až v druhé řadě, ale nesmíme zapomenout, že právě ona
vyslovila ten úžasný nápad uspořádat karneval!
A v neposlední řadě děkujeme všem obyvatelům
zahrady, že se nám s takovou péčí věnovali a umožnili
nám okusit něco málo ze svých oblíbených činností!
Vřelé díky za převelice příjemné odpoledne a už teď se těšíme, že se opět někdy
potkáme!
Anička Nosková
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   KNIŽNÍ OKÉNKO
Mezi mými dárky z posledních Vánoc byl i knižní
rozhovor se sestrou Angelikou, boromejkou s velmi
širokým životním záběrem. Byla jednou ze sester, které
pečovaly o Václava Havla, pracuje s problémovými chlapci
ve výchovném ústavu, má pravidelný pořad v Českém
rozhlase, pracuje pro Papežská misijní díla, vyučuje
dramatickou výchovu…
Sestra Angelika vstoupila mezi boromejky už ve svých
14 letech, v roce 1977. Noviciát prožila v utajení,
v řeholním oblečení se mohla veřejně objevit až v roce
1990. Pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici,
vystudovala pedagogiku i dramatickou výchovu, léta byla
představenou jednoho z řeholních domů.
Její život je naplněný a ona o něm dokáže velmi
podrobně a barvitě vyprávět. Popisuje své řeholní
povolání, historii boromejek v Čechách i život v řeholní komunitě a službu řeholní
představené. Dokáže se radovat z maličkostí a hodně dávat druhým. Otevřeně hovoří o své
víře, i o tom, jak vnímá Boží vedení.
(o životě v řeholní komunitě) „Ve větším společenství je víc lidí, s nimiž se musím nějak
porovnat, ale když si s někým nerozumím, je snazší utéct. Někdy tam však může být větší
samota. V menším společenství se hůř utíká. Ale vždycky je to otázka vztahů – před nimi se
člověk neschová, ať je kdekoli. Nakonec, i když před ostatními uteče, neuteče sám před
sebou. Společenství je dar i zátěž.
Představená není jen jako autorita, aby něco určovala nebo vedla, ale především
ukazuje sestrám lásku, jakou je miluje Bůh.“
(o chlapcích z výchovného ústavu) „Všechno mají, ale chybí jim pozornost nejbližších
lidí. Jsou hmotně zajištěni a nejsou zvyklí něco dělat. Když vyrazí na útěk a začne pršet, tak
se jdou rychle nahlásit. Dřív utekli a dokázali někde tři týdny přežít. … Je třeba jim dovolit,
aby něco mohli umět, dát jim zodpovědnost i jistý adrenalin s trochou riskování. Dnes jsou
děti tak zabezpečené, aby se jim nic nestalo, že si pak adrenalin dodávají jiným způsobem,
třeba právě drogami.“
(o Václavu Havlovi) „Blíže jsem ho poznala až v závěru jeho života, v jeho posledních
čtyřech měsících a v situacích, kdy toho člověk na druhé už moc nenahraje. Obdivovala jsem
jeho trpělivost, neboť taková nemoc přináší řadu obtíží, stejně jako jeho nesmírnou vděčnost
za každou drobnost.“
Angelika Pintířová: Padá mi to z nebe, vydal Portál, 2017.
LaMa

   PRO DĚTI
Milé děti,
už jste někdy potkali jeptišku neboli
řádovou sestru neboli řeholnici? Nebo jste se
setkali
s řeholním
bratrem
neboli
řeholníkem? Jsou to úplně normální lidé,
kteří se v mládí rozhodli žít jen a jen pro Pána
Ježíše. Zůstali svobodní, nemají manžela
nebo manželku, protože se zasnoubili
s Pánem Ježíšem. Dokonce nosí snubní
prstýnek. Řeholnice žijí společně v komunitě.
Jejich dům se nazývá klášter a jejich pokoj
cela. Podobně žijí i řeholníci.
Už od dávných dob odcházeli někteří muži i ženy do ústraní, do pustiny, kde hledali klid
pro modlitbu a rozmlouvání s Pánem Bohem. Časem se pak tito poustevníci začínali scházet
ke společné modlitbě a pomáhat kde se dalo. Kolem roku 320 vzniká v Horním Egyptě první
křesťanský klášter, pak další a další. Vznikají všude tam, kde žijí lidé a děti v bídě, nemoci a
osamělosti.
Aby nenastal v klášteře chaos a zmatek, aby se nezanedbávala ani modlitba ani práce,
vypracoval svatý Benedikt hned zpočátku pravidla, řád neboli řeholi. Z poustevníků se stávají
řeholníci a těmito pravidly se v klášterech řídí dodnes.
Heslem je „Ora et labora – modli se a pracuj.“
Nováčci po čase skládají sliby. Pánu Ježíši slibují, že budou žít v chudobě, čistotě a
poslušnosti. Oblékají řeholní oděv. Vypadá staromódně, je totiž stále podobný dřívějším
dobám, kdy takto oblečeni chodili obyčejní prostí lidé. Oděv jednotlivých řádů se liší. Podle
toho můžeme i na ulici rozeznat sestru karmelitku od boromejky, voršilku od paulínky,
františkána od benediktina. Řádů je mnoho a každý má ve světě jiné poslání. Karmelitky
věnují hodně času modlitbě, boromejky najdeme v nemocnicích a domovech důchodců,
voršilky učí ve školách, paulínky vydávají knihy a pracují ve sdělovacích prostředcích. I řeholní
bratři mají nejen odlišný oděv, ale i poslání. Dominikáni působí jako kazatelé, premonstráti
se převážně věnují liturgii, jezuité přednáší na vysokých školách, saleziáni se starají o mládež.
Jsou i řeholníci, kteří odjíždějí na misie do dalekých krajin, většinou do rozvojových
zemí. Pomáhají původním obyvatelům zajistit si lepší podmínky k životu, učí děti ve školách,
a hlavně šíří křesťanství.
Jak vidíte, milé děti, jít za Panem Ježíšem do nebe můžeme každý naprosto originálně.
Jen musíme pozorně sledovat, kudy nás Ježíšova GPSka vede, abychom zbytečně nebloudili!
PS: A nezapomeňte – nejdřív ora (modli se), až pak labora (pracuj).
Kdybyste se chtěli o nějakých řeholnicích, dneska už svatých ženách, dozvědět více,
poproste rodiče. Knížky si můžete půjčit i v naší farní knihovně:
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Pro mladší
http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Misionarka-lasky.html
http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Terezka.html
Pro starší
https://obchod.portal.cz/rozhovory/pintirova-angelika-pada-mi-to-z-nebe/

  CO SE CHYSTÁ PRO DĚTI
 Příprava na první svaté přijímání
Pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích, v pátek 13. dubna, dále pak každý pátek,
a to od 16 hodin na faře. V neděli 15. dubna při mši svaté v 10.30 budou děti slavnostně
představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. V neděli 27. května při mši
svaté v 10.30 přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je hlídání
mladších sourozenců zajištěno.

 Pečení misijních koláčků
Zveme všechny šikovné pekaře a pekařky, aby přišli pomáhat. V sobotu 10. března od
10.00 budeme v učebně péci výborné koláčky, následující neděli, neděli Laetare, 11. března
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 Krisona. 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. Všem dárcům děkujeme.

 Křížová cesta s dětmi
V úterý 13. 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, v úterý 20. a ve středu 21. března od 17 hodin,
přednostně – vždy po náboženství nebo kdykoli podle rozpisu.

 Divadelní workshop
Na Zelený čtvrtek 29. března od 10 hodin ve farním sále. Tvořivá dílna pro všechny
kluky a holky s loutkohercem Vladimírem Tausingerem.

 Křížová cesta na Petříně
Na Velký pátek 30. března 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!

 Květnový víkend
Od soboty 5. do úterý 8. května – podrobnosti včas oznámíme.
Anička a ostatní vedoucí

 Dětský den
V neděli 27. 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 18. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude
P. Karel 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.

 Letní farní tábor
Zveme všechny děti na letní prázdninové dobrodružství na tábor v termínu od pondělí
20. do pátku 31. srpna. Podrobnosti včas dodáme. Na všechny se moc těšíme.
Anička Kafková a ostatní vedoucí
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   PROGRAM BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2018
Neděle

25. 3.

Květná neděle

Čtvrtek

29. 3.

Zelený čtvrtek

Pátek

30. 3.

Velký pátek

Sobota

31. 3.

Bílá sobota

Neděle

1. 4.

Pondělí

2. 4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

7.00, 9.00, 10.30, 18.00
18.00 mše svatá
adorace v Getsemanské zahradě
do 22.00
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 18.00
17.00 nešpory v kostele
20.00 Velikonoční vigilie
7.00, 9.00, 10.30, 18.00
9.00, 18.00

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi
Čtvrtek
Pátek
Sobota

22. 3.
23. 3.
24. 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 půl
hodiny 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 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.
Srdečně,
Váš Otec Karel

Redakce zpravodaje přeje všem čtenářům
mnoho darů obdržených při modlitbách
v době postní i velikonoční,
ať slouží k větší cti a chvále Boží a posvěcení věřících.

Římskokatolická farnost
u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie

Modlitba adorace – vysvětloval dále papež – učí již nyní
tomu, co budeme dělat v nebi: „Můžeme toho však dosáhnout
jenom upamatováním se na to, že jsme vyvoleni a nosíme v srdci
příslib, který nás pobízí jít a mít smlouvu v rukou i v srdci. Stále na
cestě, v obtížích pouti, výstupu vzhůru, cestou k adoraci.“
„Stoupání nahoru, na rozdíl od cesty po rovině, není
snadné. Na této cestě si lid nesl s sebou celé dějiny svého
vyvolení. Památkou tohoto vyvolení byly »dvě kamenné desky
smlouvy, sjednané Hospodinem s izraelskými syny«. Nikoli té,
které učili učitelé Zákona, kteří ji „zbarokizovali“ spoustou
předpisů, nýbrž holé smlouvy: miluji tě, miluj mne. První
přikázání: milovat Boha; druhé: milovat bližního. Jak je psáno,
»v arše nebylo nic, jen dvě kamenné desky«. Uložili tedy archu
dovnitř chrámu a »jakmile kněží opustili svatyni, naplnil
Hospodinův dům oblak«. Lid se začal klanět, po přinesených
obětech následovalo ztišení, pohroužení do adorace. Často si
říkám – uvažoval papež – že neučíme lid adoraci.“
„Prospěje nám, když si dnes uděláme trochu času na
modlitbu, upamatujeme se na svoji pouť, na obdržené milosti, na
milost vyvolení, příslibu a smlouvy ve snaze stoupat k adoraci a
uprostřed adorace říci s velkou pokorou modlitbičku: vyslyš a
odpusť.

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
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Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty,
zdroj: www.radiovaticana.cz

Učíme sice, jak se modlit, zpívat a chválit Boha, ale
adorovat? Modlitba klanění nás znicotní, avšak nezničí. Ve
znicotnění nás adorace obdaří vznešeností a velikostí. Využívám
příležitosti říci dnes vám, nedávno jmenovaným farářům, abyste
učili lid tiché adoraci, klanění.“ řekl Petrův nástupce 5. února
letošního roku v homilii v kapli Domu sv. Marty.

