
  

  

Moji milí, 
tématem tohoto zpravodaje je Půst. Podobně, jako se Pán 

Ježíš postil na poušti čtyřicet dní, a tak se připravoval na své 
veřejné působení, církev se čtyřicetidenním postem připravuje na 
slavení Velikonoc. Tradice postu je velmi stará, sahá až do 
starozákonních dob. V samotných evangeliích najdeme otázku, 
směřovanou na Pána Ježíše: „Proč se tvoji učedníci nepostí?“ 
Také první křesťané se postili. Zachovávali půst ve středu a 
v pátek. V prvním listě Korinťanům v jedenácté kapitole svatý 
Pavel napomíná adresáty, aby nespojovali večeři Páně 
s obžerstvím.  

Půst je předmětem čtvrtého církevního přikázání: „Zdržovat 
se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.“ 
Kodex církevního práva obsahuje tato nařízení o postu: 

 
Kán. 1249: Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou 

z božího zákona povinni činit pokání; aby se všichni určitým 
zachováváním pokání navzájem spojili, stanovují se dny pokání, 
v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky 
zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti 
věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a zdrženlivostí od 
pokrmů podle následujících kánonů. 

Kán. 1250: Dny a doby pokání v celé církvi jsou jednotlivé 
pátky během celého roku a doba postní. 

 

Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 

 
č. 131 

postní doba 
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Kán. 1251: Pokání zdrženlivosti od masa nebo jiného pokrmu podle předpisů biskupské 
konference se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti; pokání 
zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a 
smrti našeho Pána Ježíše Krista. 

Kán. 1252: Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázáni osoby od dovršeného čtrnáctého 
věku; zákonem pokání jsou vázáni všichni zletilí až do započatého šedesátého roku. Pastýři 
duší a rodiče dbají, aby také ti, kteří nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivostí a újmou 
z důvodu nezletilosti, byli vychováváni k správnému pochopení pokání. 

 
O všech pátcích v roce, pokud na ně nepřipadne nějaká slavnost, jsme tedy povinni 

zachovávat půst zdrženlivosti od masa. Tímto postem jsou vázáni všichni katolíci od 14 let 
věku. Na Popeleční středu a na Velký pátek jsou všichni katolíci od 18 do 60 let, pokud nejsou 
nemocní, vázáni postem újmy – nejíst víc než jedno plné jídlo denně. Kromě těchto dvou 
dnů může být půst zdrženlivosti od masa nahrazen jiným kajícím skutkem, almužnou nebo 
modlitbou. Osobně si myslím, že z důvodu našeho křesťanského svědectví okolnímu světu 
by bylo dobré se vrátit k tradičnímu půstu od masa. Také je možné a vhodné, aby ti, na které 
se půst nevztahuje (kvůli jejich věku nebo fyzickému stavu), si stanovili přiměřený půst podle 
svého uvážení. Nejde přece pouze o formální splnění pravidel, ale o smysl celé věci. 

Jaký je tedy smysl postu? Již zmíněná otázka na Pána Ježíše "proč se tvoji učedníci 
nepostí" nám dává pochopit část pravdy o postu. Pán Ježíš na ni totiž odpovídá takto: 
"Mohou se hosté na svatbě postit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha 
vezmou a pak se budou postit." (Mk 2,18-22). Půst tedy má něco společného s přítomností 
/ nepřítomností "ženicha" - samotného Pána Ježíše. Mít ho mezi sebou je důvod k radosti a 
jásotu. Je nemožné se postit a truchlit. Když je ale pryč, když "byl vzat", tehdy je doba 
truchlení a smutku. Půst, kterým si působíme násilí, dává vyniknout prázdnotě po 
"ženichovi." Bylo tady svatební veselí, ale už není. Toužíme po tom, aby zase bylo. Naše 
myšlenky se upínají k dosažení tohoto cíle, kdy konečně "zasedneme za stůl v nebeském 
království." Pokud máme neustále všeho dostatek, pokud máme stále plné břicho 
všemožných dobrot, netoužíme po lepším. Půst má tedy schopnost nechat vyniknout naší 
touze po tom nejlepším, po nebeské hostině s Pánem. V tomto smyslu je třeba také vnímat 
a zachovávat půst před svatým přijímáním. Celá staletí křesťané zachovávali eucharistický 
půst od půlnoci až do samotného svatého přijímání. Papež Pavel VI tuto praxi změnil a 
zmírnil na tři hodiny před svatým přijímáním. Důvodem bylo, že mše svaté začaly být 
slouženy také večer. Kodex církevního práva z roku 1983 toto dále zmírnil na pouhou hodinu 
postu před přijetím eucharistie. A právě tento minimalismus vede u mnohých k tomu, že 
nezachovávají eucharistický půst vůbec. Kolikrát vidím někoho v kostele žvýkat, nebo těsně 
před mší svatou ještě něco pojídat. Samozřejmě – ti kteří musí brát léky, nebo jíst z důvodu 
nemoci (diabetes), mají výjimku. Kéž bychom vnímali výjimečnost eucharistického pokrmu, 
kterým je živý, vzkříšený Pán Ježíš se svým tělem a duší a se svým božstvím. 

Ještě jedno místo v evangeliu má pro naši úvahu o postu význam. U svatého Marka 
čteme, jak Pán Ježíš vyháněl zlého ducha z posedlého chlapce. Apoštolové se ho pak ptali: 
„Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Odpověděl jim: „Takový ďábel nemůže být vyhnán ničím 
jiným než modlitbou a postem.“ (Mk 9, 28-29). Chlapcův otec nejdřív žádal o pomoc 
apoštoly, ale ti nic nesvedli. Pak přišel za Ježíšem s prosbou: „Můžeš-li, pomoz mi.“ Ježíš mu 
odpoví, že všechno je možné pro toho, kdo věří. Na to otec prosí: „Věřím, pomoz mé malé 



  

víře.“ V této souvislosti si můžeme uvědomit, jak silný byl samotný Pán po čtyřicetidenním 
postu na poušti. Jak rázně a silně odmítl všechna ďáblova pokušení. Půst totiž člověka 
posiluje. Postem člověk „přemáhá tělo, svět a ďábla“. Ten totiž používá všechna možná 
lákadla, aby si nás naklonil a získal na svou stranu. Aby oslabil naši ostražitost. Aby pak mohl 
tvrdit, že jsme se mu zavázali, a tak mu patříme. Čím méně si člověk „dopřává“, tím je 
svobodnější. Což nás vede k další poznámce o postu. Půst se rozhodně nemusí týkat pouze 
jídla, i když to je jeho důležitou součástí. Myslím, že v naší době bychom měli držet půst i od 
dalších věcí, které nás znesvobodňují. Především od médií, sociálních sítí a vůbec všech 
elektronických zábav. Čas a prostor, který tak získáme, můžeme věnovat lepším věcem: 
modlitbě, četbě Písma, skutkům lásky, rozhovorům s druhými. 

Citovaný kánon církevního práva - 1249 - poukazuje ještě na další důvod postu. Tím, že 
si uložíme nějaké odříkání, konáme pokání za své hříchy. Toto pokání přitom nutně 
potřebujeme. Mnoho věcí, ze kterých se v životě těšíme, v sobě nese nějakou stopu našich 
hříchů – od nečestného způsobu získání takové věci, výhody, postavení, moci – až 
k nepozorovatelné, ale přesto přítomné pýše nad tím "jak jsme dobří" a jak to všechno 
dobře umíme zařídit, jak se dokážeme zabezpečit. Je to vlastně projev modloslužby, ve 
kterém uctíváme sebe místo Boha. Je tedy třeba konat pokání a vrátit ve svém životě Bohu 
místo, které mu patří. 

Půst dává vyniknout naší touze po Kristu a jeho království, kde budeme konečně 
svobodní a zároveň nás už teď činí svobodnými, a proto odolnějšími útokům zlého. Kéž 
bychom, na pozadí našeho odříkání si pozemských radovánek, mohli prožít Velikonoce plné 
jásotu a hluboké radosti. 

Do svaté doby postní vám žehnám a modlím se za vás za všechny. Také Vás prosím 
o vaše modlitby. 

Váš Otec Karel 

 

   ZPRÁVY     

 Postní duchovní obnova 

V sobotu 20. března dopoledne od 9 do 12 hodin, zakončená mší svatou. Vzhledem 
k situaci pravděpodobně v kostele, kde je možné zachovávat bezpečné rozestupy. Hlídání 
dětí bude zajištěno. Veškeré podrobnosti ještě upřesníme v ohláškách. 

 Velký jarní farní úklid 

Před Květnou nedělí v pátek 26. března od 14 hodin a v sobotu 27. března od 8 do 11 
hodin nebo kdykoli podle dohody. Již předem děkujeme za pomoc. 

 Noc kostelů v našem kostele 

V pátek 28. května od 18 hodin. Uvítáme vaše nápady a náměty, které by se daly 
uskutečnit vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. 
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  ROK KE CTI SVATÉHO JOSEFA 

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa (8. 12. 2020 až 8. 12. 2021), 
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem, se uděluje zvláštní dar odpustků, aby se 
důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef prohlášen patronem katolické církve. 

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí 
eucharistie a modlitba na úmysl Svatého Otce) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od 
jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to 
určuje Apoštolská penitenciárie. 

 
Podmínky pro získání odpustků v roce sv. Josefa: 

a) Aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo aspoň jeden den pobytu v 
duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o sv. Josefu. 

b) Podle příkladu sv. Josefa vykonat skutek milosrdenství – ať tělesný nebo 
duchovní.  

c) Modlitba sv. růžence v rodině nebo snoubenci spolu. 
d) Plnomocný odpustek bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení 

pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu 
nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl 
schopen najít a aby práce všech byla důstojnější. 

e) Pomodlit se litanie ke sv. Josefu (v latinské tradici) nebo akathist ke sv. Josefu, 
celý anebo aspoň jeho přiměřenou část (v tradici byzantské) anebo jinou zvláštní 
modlitbu ke sv. Josefu z jiných liturgických tradic, a to za církev pronásledovanou 
ad intra a ad extra a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem 
pronásledování. 

f) Plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou schválenou 
modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa, např. se pomodlí „Ad te 
beate Joseph “ (K tobě sv. Josefe, kancionál str. 16) zvlášť ve dnech 19.3., 1.5., či 
devatenáctého dne kteréhokoli měsíce. Také o každé jednotlivé středě, která je 
podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce. 

 
V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá  co největší 

měrou na seniory, na nemocné, umírající, a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou   
vycházet, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, 
tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Sv. Otce) a u 
sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke 
cti sv. Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému 
Bohu své bolesti a nesnáze svého života. 

 
Plné znění apoštolské penitenciárie najdete na našem webu 

http://www.farnoststrasnice.cz/doky/201218-dekret-rok-sv-josefa-cz-fin.pdf 

http://www.farnoststrasnice.cz/doky/201218-dekret-rok-sv-josefa-cz-fin.pdf


  

   KRONIKA     

  POUŤ DO FILIPOVA 

Jako každoročně se naše farnost připravovala na poutní půlnoční výjezd do baziliky 
zasvěcené Panně Marii pomocnici křesťanů do Filipova, abychom se zúčastnili mše svaté 
konané na památku filipovského zázraku, který se udál ve 4 hodiny ráno v noci z 12. na 13. 
ledna 1866 při němž se zjevila Panna Maria nevyléčitelně nemocné Magdaleně Kadeové a 
uzdravila ji. Tradiční slavná poutní mše sv. se však vzhledem ke zpřísněným podmínkám 
účasti na bohoslužbách nekonala. Přesto naše farnost pouť uskutečnila a mše svaté jsme se 
v předem domluveném náhradním termínu 12.1.2021 v 17 hodin zúčastnili. 

Oproti jiným rokům, kdy bazilika byla zcela naplněna věřícími nejen z Čech, ale i 
z Německa, Polska, Moravy a Slovenska, byl prostor baziliky zcela prázdný, neboť tato mše 
svatá byla sloužena prakticky jen pro nás, kteří jsme se mohli bohoslužby účastnit, a to pouze 
v počtu 25 věřících.  

Zprvu jsem byla touto změnou zklamaná, pak ale jsem byla ráda, protože jsme měli 
větší prostor k soustředění jak při mši svaté, tak i následně k modlitbě v milostné kapli, která 
byla jako i celá bazilika po celý den otevřená k soukromé meditaci. 

Děkuji všem, kdo se o tuto pouť zasloužili, protože z hlediska duchovního byla pro mne 
daleko větším zážitkem než v letech předchozích. Věřím, že Panna Maria, pomocnice 
křesťanů, která navštěvuje naši zemi a dělá zázraky i tam, kde o nich ani netušíme, pomáhá 
nám v našich starostech a problémech, také pomůže uzdravit naši zemi i od koronavirové 
epidemie, za což se všichni modlíme. 

Věřím, že přes problémy, které se vyskytly při našem cestování, nebude porušena 
dlouholetá tradice, založená a podporovaná naším farníkem, bohužel již zemřelým panem 
Ing. Sixtou, a i v příštím roce se do Filipova zase vypravíme. 

MB 

  DOMÁCÍ MASOPUSTNÍ KARNEVAL 

Jelikož se letos nemohl konat ani dětmi tolik oblíbený farní masopustní karneval, naše 
Eliška přišla s nápadem uspořádat si karneval doma. Její nadšení a zapálení pro tuto 
myšlenku si mě hned získalo. A když na otázku, „Jaké bude mít karneval téma?“, pohotově 
odpověděla, že „Jonáš a velryba!“, hned jsme se společně pustili do příprav. 

Stejně jako na farním karnevale, bylo třeba vymyslet osm stanovišť s úkoly. Pro 
inspiraci jsme si přečetli příběh přímo v Dětské Bibli a rázem se nám jednotlivé úkoly začaly 
rýsovat. První bylo Chytání rybiček v moři – k tomu jsme využili magnetické rybičky s udicí. 
Následoval Trénink Jonášovy paměti, to, aby nezapomněl Jonáš, co po něm Bůh chtěl – 
1 minutu se snažit zapamatovat co nejvíc z 10 předmětů. Dalším úkolem byla Cesta po moři 
– překážková dráha, kde kymácející se loď představovala balanční podložka. Na stanovišti 
Výroba velryby jsme si vystřihli velrybu z kartonu, vybarvili a přilepili na špejli a z drátku 
dodělali nezbytný vodotrysk. Ani by mě nenapadlo, jak vděčné může být téma velryby, takže 
ještě přibylo Krmení velryby – hod míčky do krabice, a Skládačka Jonáše ve velrybě – 
rozstříhaný omalovánkový obrázek (převzatý z https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/stary-
zakon/jonas). No a pochopitelně úkol V břiše velryby, kde se šla trasa po laně, ale se 
zavázanýma očima. Poslední stanoviště bylo Cesta do Ninive – s důležitým poselstvím (což 

https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/stary-zakon/jonas
https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/stary-zakon/jonas
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představoval pingpongový míček na lžíci, který se nesměl zakutálet) bylo třeba prokázat 
obratnost (podlézt židli, projít slalom a přelézt další židli). 

Toto vše jsme zvládli v nezbytných maskách a na závěr došlo i na masopustní tanec. 
Moc pěkně jsme si to užili a při společných přípravách a vymýšlení zakusili i jiný obohacující 
rozměr, než když přijdeme k hotovému. Nicméně těšíme se a doufáme, že příští rok se při 
karnevale sejde opět celá farnost! 

Anička N. 

 

  
 

  



  

   MAGISTERIUM     

Milí bratři a sestry, Pokoj a Lásku vám všem. 
Napadlo mě, zda by nebylo dobrým způsobem postu znovu objevit učitelský úřad 

církve, stručněji se nazývá „magisterium“. Asi nějak všichni ve svém životě usilujeme 
o pravdu. Přesto se člověk může někdy v množství protichůdných názorů cítit 
dezorientovaný. 

Sv. Ignác, který zdůrazňoval důležitost „sentire cum Ecclesia“ – „cítit s Církví“ říká: 
„Kdyby mně se něco jevilo jako bílé a Církev o tom prohlásila, že je to černé, budu s Církví 
říkat, že je to černé“. Ano, my všichni se můžeme mýlit. Bůh se mýlit nemůže. On chtěl, aby 
jeho učení zjevené Ježíšem Kristem bylo bez odchylek a omylů hlásáno lidem všech generací 
až do konce světa. 

„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny 
dny až do konce světa!“ Mt 28:19-20 

"Kristus, který je pravda, chtěl, aby se jeho církev podílela na jeho neomylnosti, a tak ji 
uchoval v čistotě víry předané apoštoly. Skrze „nadpřirozený smysl víry“ se Boží lid ´pevně 
drží víry´ pod vedením živého učitelského úřadu církve." Katechismus katolické církve § 889. 
Dále Katechismus říká: 

„Pastýřský úkol učitelského úřadu je tedy zaměřen na bdělost, aby Boží lid zůstával 
v pravdě, která osvobozuje. Kristus vybavil pastýře pro tuto službu charismatem 
neomylnosti ve věcech víry a mravů. Toto charisma se může vykonávat několikerým 
způsobem. § 890 

´Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi, hlavě biskupského sboru, z jeho úřadu, 
když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel 
všech věřících křesťanů, který své bratry utvrzuje ve víře … Církvi přislíbenou neomylnost má 
také biskupský sbor, když s Petrovým nástupcem vykonává nejvyšší učitelský úřad´ 
především na ekumenickém koncilu. Když církev prostřednictvím svého nejvyššího 
učitelského úřadu předkládá něco „k věření jako zjevené od Boha“ a jako Kristovo učení, 
„jsou věřící povinni … k takovému výroku vnitřně přilnout náboženskou poslušností“. Tato 
neomylnost sahá tak daleko, jak sahá poklad božského zjevení. § 891 

Božská pomoc je kromě toho poskytována i nástupcům apoštolů, kteří učí ve 
společenství s Petrovým nástupcem, a zvláštním způsobem římskému biskupovi, pastýři celé 
církve, když předkládají při řádném výkonu učitelského úřadu učení, které přispívá k lepšímu 
pochopení zjevení ve věcech víry a mravů, přestože nedojdou k neomylnému rozhodnutí a 
nevysloví se „definitivním způsobem“. Toto autentické učení mají věřící „přijímat s úctou … 
a … upřímně“; i když se takové přijímání liší od souhlasu víry, je nicméně jeho prodloužením. 
§ 892 

Papeži a biskupům, kteří jsou s ním sjednoceni se dostává božské pomoci, když veřejně 
učí. 

"Církev ´sloup a opora pravdy´ (1 Tim 3,15), ´převzala od apoštolů Kristův slavnostní 
příkaz zvěstovat pravdu o spáse´. Je úkolem církve ́ vždy a všude hlásat mravní zásady včetně 
těch, které se týkají společenského pořádku, a také posuzovat kteroukoli lidskou záležitost, 
pokud to vyžadují základní práva lidské osobnosti nebo spása duší´. KKC § 2032 
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K mimořádnému výkonu magisteria (jakým je např. vyhlášení dogmatu či ekumenický 
koncil) dochází výjimečně.  

Naproti tomu vše, co papež a biskupové s ním spojení veřejně učí, je řádným výkonem 
magisteria: dokumenty II. Vatikánského koncilu, papežovy promluvy, listy, exhortace a 
encykliky, učení místních biskupů, pastýřské listy... 

A tak kromě toho, že čerpáme z modlitby, četby Písma… naslouchejme také živému 
učitelskému úřadu Církve, neboť Pán Ježíš je s těmi, které poslal, s Církví „po všechny dny, 
až do konce světa“. 

Zdroje, z nichž můžeme čerpat na internetu: www.radiovaticana.cz, 
www.vaticannews.va/cs.html, www.cirkev.cz, www.katechismus.cz. 

Wikipedie heslo „učitelský úřad církve“ 
Jiří 

 

   PRO DĚTI     

Milé děti, 
před necelými třemi týdny jsme si 

připomínali, jak Marie s Josefem přinesli 
malého Ježíše do chrámu, aby jej obětovali 
Hospodinu. Bylo mu teprve šest týdnů. A nám 
už teď začíná postní doba. Trvá 40 dní. 
Čtyřicet dní Ježíš prožil na poušti. Už jako 
dospělý muž se tam připravoval na své 
poslání hlásat lidem evangelium neboli 
radostnou zprávu o Bohu. Ježíš nám 
nastavuje zrcadlo. Vidíme, co všechno 
děláme špatně, co je potřeba změnit, co 
pustit a co přidat, když se Mu chceme co 
nejvíc podobat. Jednoduše musíme věřit a své chování obrátit na lepší cestu. Poradí nám 
naše bohatá čeština:  

kořen slova půst = pustit. Co všechno můžeme v postní době pustit? 
 

maso-pust – maso z teplokrevných zvířat; chudí lidé jedli jen maso z ryb, proto je ryba 
postní jídlo 
s-pustit – z vesela každý den s Ježíšem  
u-pustit – od přihlouplých nápadů 
o-pustit – internet a mobil – aspoň na čas 
na-pustit – se dobrou náladou a chutí být dobrý 
vy-pustit – všechno zbytečné a nepotřebné z našeho života 
za-pustit – do každého dne aspoň 2-3 chviličky pozdravením Ježíše 
po-pustit – aby mi Ježíš radil, umí to lépe než já sám 
do-pustit – aby mezi kamarády vítězilo vždycky jen opravdové férové přátelství 
nedo-pustit – abychom se hádali 

http://www.radiovaticana.cz/
http://www.vaticannews.va/cs.html
http://www.cirkev.cz/
http://www.katechismus.cz/


  

při-pustit – že ne všechno dělám dobře 
od-pustit – všem, kteří mi ublížili a jsou ke mně nespravedliví 
pro-pustit – zlobení, posmívání a pošťuchování ze svých služeb 
roz-pustit – v sobě Ježíšovu lásku jako krásnou barvu ve skleničce vody 

 
Napadá vás, děti, ještě něco? Klidně mi napište! - pusťte se na lepší bezpečnou cestu s 

Ježíšem. Do Velikonoc to spolu s Ním všichni jistě zvládneme! Jdu do toho s vámi. 

Lída 

  CO SE CHYSTÁ PRO DĚTI 

Výuka náboženství a další farní aktivity se uskuteční pouze tehdy, pokud je umožní 
vládní nařízení. Sledujte, prosíme, ohlášky. Náboženství pokračuje nadále distančně na 
farních stránkách. V případě, že děti 1. stupně začnou chodit do školy, začne náboženství 
také na faře podle plánovaných termínů. 

 Příprava na první svaté přijímání 

Pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích, v pátek 23. dubna od 16 hodin na faře. 
Dále pak každý pátek od 16 hodin. V neděli 25. dubna při mši svaté v 10.30 budou děti 
představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. V neděli 6. června při mši 
svaté v 10.30 přistoupí děti slavnostně k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je 
hlídání mladších sourozenců zajištěno. Podrobnosti ohledně organizace upřesníme podle 
aktuálních předpisů. 

 Postní katecheze 

Při každé postní neděli budou děti jako každoročně plnit úkoly, které dostanou při mši 
svaté nebo je najdou na farních webových stránkách v nedělních e-katechezích – Postní 
katecheze pro děti. Splněním úkolů budou proměňovat vystřižené čtverečky za dřívka z 
kříže. Pomáháme tím ulehčovat Ježíši kříž, který nesl na Golgotu také za naše hříchy a 
slabosti. Dřívka nebo jen čtverečky si vezměte s sebou na křížovou cestu na Petřín na Velký 
pátek 2. dubna, budeme je ještě potřebovat. 

 Misijní neděle Laetare 

Vyzýváme všechny šikovné pekaře a pekařky, aby pomohli upéci koláčky – pro velký 
úspěch opět doma s rodiči nebo babičkami. Jednotlivé koláčky bude tentokrát třeba 
hygienicky zabalit. V neděli Laetare, tj. 14. března, po skončení každé mše svaté, i po mši 
svaté v 7 hodin, je pak budeme nabízet u východu z kostela za dobrovolný příspěvek. 
Výtěžek z koláčků věnujeme jako každoročně na Papežské misijní dílo dětí „Děti pomáhají 
dětem“ a na naše adoptované děti. Těšíme se na všechny.  

Loňské pečení koláčků ani misijní jarmark se nekonaly. Abychom získali prostředky na 
uhrazení školného pro naše adoptované děti, uspořádali jsme finanční sbírku o Vánocích 
v kostele u betléma v kasičce černouška. Díky vám se sešlo 14 000 Kč. Peníze byly odeslány 
na projekt Adopce na dálku, na podporu ugandské holčičky Jane Nalweyisio a indického 
chlapce Fernanda Krisona. Za názvem akce „Děti pomáhají dětem“ se skrývá aktivita našich 
dětí – pečení koláčků a jejich následný prodej. Stojí to čas a nějaké úsilí, ale přispějeme na 
dobrou věc – pomůžeme chudým dětem. Všem dárcům předem děkujeme. 
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 Postní svátost smíření dětí 

V týdnu před Svatým týdnem v úterý 23. a ve středu 24. března od 17 hodin – děti 
přednostně. 

 

 Křížová cesta na Petříně 

Na Velký pátek 2. dubna dopoledne. S dětmi i našimi farníky se půjdeme pomodlit 
křížovou cestu na Petřín. Modlitbu povede pan Petr Šimůnek. Sraz v 10 hodin u kostela ve 
Strašnicích nebo v 11 hodin u prvního zastavení Křížové cesty na Petříně. Děti, vezměte si s 
sebou dřívka, která získáte za plnění postních úkolů v neděli v kostele při mši svaté, nebo 
splněné papírky, které jste plnili při nedělní on-line katechezi. Návrat ke kostelu kolem 13. 
hodiny. Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku! Na Petříně to často hodně 
fouká! 

 

 Pouť k Pražskému Jezulátku 

V pondělí 14. 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, i ti on line, vysvědčení. Doprovod dětí od strašnické fary a zpět bude zajištěn. 

 

 Letní farní tábor 

Až moc dlouho jsme se neviděli. A o to více se na vás těšíme, děti! Zveme vás na letní 
tábor. Letos se koná v termínu 26. 7. – 6. 8. 2021. Vyrazíme do Desné v Jizerských horách. 
Malí pamětníci můžou vzpomenout, byli jsme zde před pár lety. Těšíme se na každého 
dobrodruha, který s námi vyrazí. 

Anička a všichni vedoucí a pomocníci 

 

   KNIŽNÍ MINIOKÉNKO     

Modlitba v krásných i těžkých chvílích 
Víme dobře, co člověk cítí, když na něj doléhá temnota, těžkosti a bolesti. A právě 

modlitba je postoj, který nás zachrání v době nesnází. Vyžaduje trpělivost a naději, že nás 
Bůh vyslechne a dá oněm špatným chvílím pominout. Ve chvílích malého i velkého smutku 
a temnoty se modleme, buďme trpěliví, mějme naději. Nezapomínejte na to. Pán po 
zkoušce projevuje svou blízkost a přináší záchranu. Nastávají chvíle ryzí krásy, krásy duše, a 
ne umělé krásy plné líčidel a ohňostrojů. 

Prosme o milost, abychom uměli rozlišovat, co se děje v těžkých životních chvílích a jak 
jít dál, a co se děje v krásných chvílích a jak se nedat oklamat marnivostí. 

(Kateřina Zýmová - 365 dní s papežem Františkem) 

 



  

„Křesťanský život je tak jednoduchý,“ říká papež František v nejednom svém kázání. 
A nejeden z nás, věřících, se při této zmínce asi hořce pousměje… 

Tolik první dvě věty z úvodu ke knize 365 dní s papežem Františkem, kterou vydalo 
Karmelitánské nakladatelství na podzim loňského roku. Proč to zmiňuji? Protože autorkou 
nejen úvodu, ale celé knihy je vedoucí naší farní knihovny Kateřina Zýmová. Vybrala a 
sestavila texty pro tuto knihu z ranních promluv Svatého Otce z Domu u sv. Marty.  

Na každý den roku najdeme úryvek z kázání papeže Františka, na každý den slovo 
k zamyšlení, povzbuzení, rozjímání, jak to kdo cítí a jak kdo zrovna potřebuje. 

A že ruku měla Katka opravdu šťastnou, to se můžete sami přesvědčit, farní knihovna 
ráda knihu zapůjčí. 

Milá Katko, přeji Ti mnoho takovýchto počinů k radosti nás čtenářů! 

MM 

 

   PROGRAM BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021     

 
Neděle 28. 3. Květná neděle 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

Čtvrtek 1. 4. Zelený čtvrtek 
18.00 mše svatá 
adorace v Getsemanské zahradě do 24.00 

Pátek 2. 4. Velký pátek 
od 9.00 adorace v Getsemanské zahradě 
15.00 modlitba křížové cesty v kostele 
18.00 obřady Velkého pátku 

Sobota 3. 4. Bílá sobota 
9.00 – 17.00 adorace u Božího hrobu 
20.00 Velikonoční vigilie 

Neděle 4. 4. 
Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 

7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

Pondělí 5. 4. Pondělí velikonoční 9.00, 18.00 
 

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi 
 

Čtvrtek 25. 3. 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 
Pátek 26. 3. 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 
Sobota 27. 3. 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 

 
Po domluvě je možný i jiný čas. Je velmi dobré využít možnosti svátosti smíření přede 

mší svatou během celé Postní doby. Mělo by být v zájmu každého, aby ve Svatém týdnu (po 
Květné neděli) byl už vyzpovídaný a připravený slavit Velikonoce s čistým srdcem. 

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

Srdečně, Váš Otec Karel 
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Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 

 

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 

 

Přání 
Půst, almužna a modlitba – to jsou tři hlavní znaky postní 

doby. Doby, ve které by měl člověk naslouchat Božímu slovu a 
v souladu s ním, i za pomoci postu a modlitby obnovit nebo 
proměnit svůj křesťanský život. 

Je to… „čas pokání, kdy obnovujeme svou víru, čerpáme 
živou vodu naděje a s otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, 
která nás mění na bratry a sestry v Kristu” (František). 

 
Přejeme Vám všem, milí bratři a milé sestry, postní čas plný 

milostí a podnětů k obnově, ať znovuzrozeni dojdeme k radosti 
Velikonoc. 

redakce 

http://www.farnoststrasnice.cz/
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