
Světlo víry – tímto výrazem označuje tradice církve velký dar, jež 
přinesl Ježíš, který se v Janově evangeliu takto představuje: 

„já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo uvěří ve mne, 
nezůstal v temnotě.“ (Jan 12, 46)… 

…Kdo věří, vidí; vidí ve světle, které osvěcuje celou cestu, 
protože k nám přichází od zmrtvýchvstalého Krista, 

jitřenky, která nezapadá. 

Papež František – Lumen fidei 

 

Moji milí, 
 
vítám vás u čtení nového čísla našeho farního zpravodaje. 

Tradičně vychází kolem svátku svatého Václava. Znamená to 
mimo jiné, že skončilo léto a před námi je opět všední čas, 
všední starosti a snad i radosti.  

Přemýšlel jsem, o co bych se s vámi v úvodníku podělil. 
Hlavou se mi v poslední době honí především tři věci, které 
spolu navzájem souvisí. 

V příštím roce si připomeneme 20 let od posvěcení našeho 
kostela a zároveň 90 let od založení „Spolku pro postavení 
kostela ve St. Strašnicích”. Bude to příležitost poděkovat Pánu 
Bohu za toto místo setkání, ve kterém čerpáme z jeho dobroty. 
Vyjde kniha o historii naší farnosti s bohatou obrazovou 
dokumentací. Chystáme také nástěnný kalendář na rok 2014. 

 

Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 

 
č. 101 

sv. Václav 
2013 
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Otec Marian prý často zdůrazňoval, že „farnost se schází kolem oltáře“. Tato slova mi 
zní hlavou, když přemýšlím, jak ještě „zužitkovat“ výročí našeho kostela. Nedávno jsme se 
rozloučili s naší farnicí a kamarádkou Stankou. V pětatřiceti letech prohrála boj 
s rakovinou. Vím, že jste se mnozí, kteří jste ji znali i vy, kteří jste ji osobně neznali, usilovně 
modlili za její uzdravení. Jsem si jistý, že Stanka, řečeno se svatým Pavlem, vybojovala svůj 
dobrý boj. Pán Bůh jistě vaše modlitby slyšel a vyslyšel. Stanka byla silná a pokorná duše. 
Nedávno mi někdo říkal, že je úžasné, jak tato modlitba za uzdravení spojila tolik lidí ve 
farnosti i mimo ni. 

Můj dům bude domem modlitby pro všechny národy. (Iz 56,7). To je smysl kostela i 
živého kostela – farnosti. „Místo“, ve kterém se spojujeme k pokorné modlitbě a 
modlitbou i jiným způsobem jsme ochotni podle svých sil pomoci jeden druhému a tak 
zažíváme Boží pomoc a přítomnost v našem životě. 

Mám takový návrh. Každý třetí pátek v měsíci se po mši svaté koná v kostele 
hodinová adorace. Od tohoto školního roku je díky ochotě hudebníků a zpěváků z naší 
farnosti protkána zpěvy z Taize. Myslím, že tato adorace by se mohla stát chvílí pro 
společnou modlitbu farnosti za vaše konkrétní úmysly. Chci v předsíni kostela umístit 
krabičku, do které byste mohli vkládat své prosby o modlitbu za vaše naléhavé věci, ale 
třeba i chvály a díky za vyslyšení proseb. Tyto prosby pak budou při adoraci nahlas 
předneseny. 

Myslím si, že by to mohlo prohloubit vzájemnou sounáležitost. Těším se na naše 
společné adorace (a nejenom na ně). 

Srdečně, 

Váš Otec Karel 
 

   
 

   ZPRÁVY     

 Misijní jarmark 

Misijní neděle 20. října. Po všech mších svatých se ve farním sále za dobrovolný 
příspěvek budou nabízet darované věci. Ty můžete nosit v sobotu 19. 10. od 16 hodin do 
farního sálu. Výtěžek každoročně posíláme na Papežské misijní dílo dětí. 

 Velký farní úklid 

Pátek 29. listopadu 14 – 17 hod. nebo sobota 30. listopadu 8 – 11 hod. Uklízí a 
gruntuje se všechno – okna, dveře, osvětlení, lavice, okolí kostela… Těšíme se, že přijdou i 
mladí, nejvíc práce často zbude na farníky důchodového věku. 

 Adventní věnce 

30. 11. od 10 hod. v učebně. Možnost výroby je pro všechny, nejen pro děti – jste 
srdečně zváni. Materiál na výrobu s sebou. 



  

 Mikulášská nadílka 

Čtvrtek 5. 12. od 15 hod. ve farním sále. Před začátkem balíčky označené jménem 
dítěte rodiče odevzdají do košů dole v suterénu. 

 Iniciativa 17-11 

Přednášky sociální nauky církve budou probíhat opět až od ledna. 

  BAZÁREK V SUE RYDER 

Dobročinný bazárek potřeb pro rodiny s dětmi (oblečení, hračky, sportovní potřeby, 
knížky…) 
 
Datum konání: 12. 10. 2013 
Čas konání: 10.00 – 16.00 
Místo konání: prostory domova Sue Ryder 

Michelská 1/7, Praha 4 – Michle 
http://www.sue-ryder.cz 

 
Na bazárku budeme prodávat darované věci. Pokud chcete tuto akci podpořit, 

můžete přinést dětské oblečení, doplňky, hračky, potřeby pro děti atd. do některého z 
dobročinných obchodů Domova Sue Ryder (darované věci označte, prosím, BAZAR RÍJEN): 

 Štěpánská 53 – P1 
 Koulova 2 – P6 
 Ke Karlovu 10 – P2 
 Prokopovo nám. 5, P-3 
 Michelská 1/7 – P4 
 Heřmanova 596/59, Praha 7 
Otevírací dobu obchodu najdete na www.sue-ryder.cz/dobrocinne-obchody. Pro 

větší množství věcí si můžeme přijet. 
Výtěžek bazárku bude určen na podporu péče o seniory v Domově Sue Ryder. 
V pondělí 14. 10., od 10.00 do 16.00 hod., bude probíhat v Divadelním sále Domova 

DOPRODEJ VĚCÍ z bazárku. 
Akce je organizována maminkami Sue Ryder pod patronací Sdružení Sue Ryder. Více 

informací: Barbora Fröhde, tel.: 775 250 369 nebo e-mail: barbora.froehde@centrum.cz 
 

Doprovodný program: 
 BAMBÍNO s.r.o. - výtvarná dílna 
 Workshop šátkování s Kačkou Šrubařovou 
 Stánek Retrohraček, šperku a látkových plen GaGa 
 Dětský koutek a dětské menu v restauraci 

Michelský dvůr 
 Hrací místnost pro děti, klidová zóna na kojení a maňáskové 

minidivadlo 

http://www.sue-ryder.cz/
http://www.sue-ryder.cz/dobrocinne-obchody
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   KRONIKA     

  POUTNÍ ZÁJEZD DO JIŘETÍNA POD JEDLOVOU 

Ve dnech 22. až 26. 5. 2013 se konal poutní zájezd naší farnosti do Jiřetína pod 
Jedlovou. Účastníci byli de facto senioři a mladé rodiny s malými dětmi. Dětí bylo asi 10, ve 
věku od 8 měsíců do 4-5 let. Nezvyklá kombinace, že? 

A jak snášeli, už poněkud opotřebovaní senioři, hlahol dětí? Docela dobře. Mladé 
rodiny byly ubytovány v jedné budově a senioři v druhé. Scházeli se jen v jídelně a při 
některých akcích.  

S nápadem jet do Jiřetína přišla paní Marie Beková a byl to šťastný výběr. Kraj 
Lužických hor, v nichž se Jiřetín nachází, snad všechny účastníky okouzlil, právě tak bylo 
ceněno kuchařské umění kuchyně klášterního penzionu. Jen počasí měla objednat jiné. 

Organizačně vše stmelovala všudypřítomná a obětavá paní Lída. Duchovně nás 
doprovázel P. Vladimír Kalík. Každý den pro nás sloužil mši sv. s promluvou. Dále měl tři 
přednášky, vždy s následnou besedou. Témata přednášek byla: Stvoření, Horské kázání a 
Liturgie. Všemi přednáškami a besedami se jako zlatá nit vinula snaha o prohloubení víry. 
A zadařilo se, aspoň u některých. Mimoto se věnoval skupinkám i jednotlivcům a pomáhal 
jim řešit problémy duchovní i lidské. Měl vůbec chvilku pro sebe? 

Pěší výlet na Jedlovou horu se vydařil. Někteří vyšlapali až nahoru, ba dokonce zdolali 
i rozhlednu. Jiní došli do půlky a možná méně, ale nevadilo, neboť odevšad byl dobrý 
výhled do krásného kraje. 

Další den jsme jeli linkovým autobusem do Filipova, kde jsme měli objednaný výklad 
o vzniku, historii a současnosti tohoto poutního místa. Večer jsme oslavili svátek svatého 
Vladimíra. Sobotu jsme věnovali Německu. Jeli jsme objednaným autobusem. Nejprve 
jsme navštívili lázeňské město Ojvín. Zde jsme opět zdolávali horu (spíše kopec), což po 
počátečním bloudění se podařilo. Při sestupu jsme míjeli zajímavý evangelický kostel zvaný 
svatební. Cílem cesty pak byla Žitava (Zitau). Ale pršelo a chození s deštníky kolem 
zavřených a asi evangelických kostelů nás brzy přestalo bavit a skončili jsme v útulné 
kavárničce.  

Poslední den byla neděle – slavnost Nejsvětější Trojice, a tomuto tajemství je 
zasvěcen jiřetínský kostel, tudíž byla pouť.  A pak, po chutném obědě a odpočinku, jsme 
šupajdili domů – do tepla! 

Z. + V. Beránkovi 

  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Tak konečně se děti dočkaly. Neustále mě umlouvaly, že už by taky rády chodily 
k přijímání, ale v naší farnosti v Říčanech se striktně dodržovalo, že příprava na přijímání 
může začít až s nástupem do třetí třídy. S přestěhováním do Prahy se toto změnilo a 
dokonce nás pater Karel Kočí vyzval, ať děti přijdou, a že s věkem nemá problém. Pak už to 
jinak nešlo a hned jsme se přihlásili.  

Vzpomínal jsem na svoje první svaté přijímání. Je zajímavé, že shodou okolností jsem 
se připravoval také zde v kostele (to tu sice ještě nestál tento krásný nový kostel), 
připravoval mě pater Jan Nepomuk Klener a na každou přípravu jsem se moc těšil. 
Promítal nám vždy příběh z Bible a vysvětloval co je třeba. Doba byla taková, že na přípravy 



  

jsme chodili napůl tajně a ve škole jsem o tom nesměl mluvit. A ne v každém kostele 
takováto příprava probíhala. Proto jsem také jako rodilý Podolák docházel do Strašnic. 

Jak tentokrát probíhala příprava dětí přesně nevím, ale předpokládám, že nějak 
podobně. Ale co mne zaujalo, byla příprava rodičů. Ono to bylo spíš jen takové setkání, aby 
se rodiče nenudili, než ratolesti naberou moudro. Ale posezení s ostatními a možnost 
probrat své názory byla zajímavá zkušenost. Doma jsme probírali, co nového se naučily a 
případně si dovysvětlili, co nepochopily. Také si plnili domácí úkoly, i když ne vždy úspěšně. 

Když nastal den D tak jsme vyrazili do kostela. Nějak se nám podařilo přeslechnout, že 
děti mají být v bílém a tak moje děti vypadaly jako černé ovce v stádě beránčím (tím spíš, 
že si oblečení vybírají sami a mají vyhraněný vkus ;-). První přijímání proběhlo perfektně a 
děti na něj budou dlouho vzpomínat. Jsou ohromně hrdí na to, že už mohou přijímat 
Krista. A navíc se mi oba zamilovali do pana faráře a pokaždé po mši mu musí alespoň 
zamávat. 

Zemanovi 

 

  FARNÍ TÁBOR V SOBOTÍNĚ 2013 

Farní tábor se letos nesl v duchu středověkého dobrodružství. Děti alias stateční 
dobrodruzi se náhle z ČR přenesli do Artušovské Británie. Hned od prvního dne byli vtaženi 
do děje, aby si mohli plně vychutnat navozovanou atmosféru. Fara neboli Kamelot (Artušův 
bájný hrad) se jim stala na pár dní domovem a pomocníci a vedoucí průvodci na složitém 
Kamelotském dvoře. 

„Prvou noc se stateční dobrodruzi dozvěděli, že úkol, kterýžto vykonat musí je 
nalezení samotného Svatého grálu – kalichu, z kterého pil náš Spasitel při své večeři 
poslední. Ač s nevolí, 
stejně je královský regent 
sir Mordred pověřil 
úkolem nejtěžším.“ 

Poté, co se všichni 
navzájem představili, 
začali si všichni říkat 
svými středověkými 
jmény. Pár následujících 
dní se příběh odvíjel podle 
legend z Artušovských 
legend (jmenovitě 
dobrodružství cest, meče 
anebo hradu panen) a 
děti se rozdělily podle 
svého chování na skupinky, které následovaly sira Mordreda, královského regenta, který se 
řídí heslem „účel světí prostředky“ a snaží se dosáhnout plnosti královské pokladny všemi 
dostupnými prostředky a na ty, které šli za mistrem Nasciem, poustevníkem a knězem, 
který věří ve spravedlnost a moc krále Artuše, který je zrovna na cestách mimo území 
Británie. Stejně tak se rozdělili vedoucí i pomocníci. 
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„Hned první dny ozkoušeli odhodlanost, píli a úsilí každého z cizinců, kteří přišli na 
Kamelot z velkých dálek. Museli čelit mnoha nástrahám, protivníkům a nesnázím, které je 
na dobrodružstvích potkalo a v dosti velké míře dostávalo se jim. Ať už stáli za bratrem 
Nasciem nebo Mordredem a stáli při sobě, či proti sobě, dokázali, že jsou hodni zúčastnit 
se výpravy za Svatým grálem. Po náročných úkolech vyhlásil sir Mordred rytířský turnaj, 
kde mohl každý zazářit svou silou, obratností či přesností v mnoha disciplínách. Sláva to 
byla velká a podívaná velkolepá! Ještě před zahájením se však odehrál souboj mezi 
Ragnorem, Mordredovým nohsledem, a Percivalem – nejstatečnějším rytířem Artušovým. 
Percival zvítězil a Ragnor s hněvem odešel.“ 

Příběh se odvíjel dál 
a děti se pomalu ale jistě 
rozdělovaly rovným dílem 
na dvě strany, které sice 
měly jeden cíl, ale 
prostředky, kterými ho 
chtěly dosáhnout, byly 
jiné. Každé ráno viděli ti, 
co se dokázali včas 
vyhrabat z postelí útržek 
z Kamelotských intrik či 
nějaký důležitý rozhovor a 
krom toho se příběh 
odrážel ve všech hrách i 
po nich. Jako každý jiný 
jsme i tento den zakončili 

v kostele, kde jsme se všichni nechali poučit, co to vlastně znamená být rytířem a jak by se 
takový rytíř měl chovat. 

„Po dobrodružstvích, jež vyjevily přednosti jejich, se dobrodruzi účastnili plesu a 
hodování s takovými světskými radovánkami jako je tanec, bujará hudba či dobré jídlo a 
pití. Dlouho do noci otřásala zdmi kamelotskými hudba a dusot tančících dvořanů a 
dobrodruhů. Ples vystrojili Eglam s Bliantou, prapředkové rodů dobrodruhů, jež se rozhodli 
poctít celý Kamelot svou krátkou návštěvou. Budiž zmíněno, že bratr Nascius s celým tímto 
honosným hodováním nesouhlasil a ráno poté dobrodruhům rázně vysvětlil, že jejich 
chování na bále a nejen na něm se míjí s ctností a čistotou rytířskou.“ 

Po plese došlo na pokání a dětem bylo vysvětleno, že praví rytíři se snaží mírnit své 
chutě a neupřednostňují pomíjivé světské radosti před důležitějšími věcmi jako je práce či 
modlitba. Po dni pokání se mší začal příběh nabírat na obrátkách. Mordred se začal 
vybarvovat jako bezpáteřní zloduch a rozehrál důmyslnou partii o moc nad Británií (ve 
skutečnosti ho daleko víc než grál zajímal trůn). Rozjela se série intrik, podlostí a dokonce 
vražd… 

„Ačkoliv je mi zatěžko popsat události následující, musím to vykonat, aby příští 
generace mohly nalézt historii čirou a zachovalou. Stala se totiž strašná věc: opustil nás 
jeden z kamelotských dvořanů – statný sir Frederick, pán stájí a královských hřebců. Za 
nejasných okolností zemřel při večeři. Nejspíše byl otráven, ale pravdu se nikdy nedozvíme. 
Kamelotské dvorní dámy měly téma na dlouhé večery a dobrodruzi záminku najmout si 



  

ochutnávače… Vyostření situace mezi dvěma tábory věrnými Mordredovi či Nasciovi už 
bylo nevyhnutelné. Rivalita mezi nimi se začala ukazovat ve své pravé míře a soupeření se 
zvrhlo v boj. Ale ani to nebylo vše. Hned další den se odehrál odvetný boj Ragnora a 
Percivala. Když se už zdálo, že bude Ragnor opět poražen a u krku měl Percivalovo ostří, 
mu Lionel chrstl jed do obličeje a čarodějnice Morgana, hodila Ragnorovi dýku. Ragnor 
podvodně zvítězil a Percivala probodl. Mordred uznal souboj spravedlivým, ale nikdo 
z Artušovi věrných rytířů se mu nepostavil. Hned na to ranila Kamelot další ztráta – při 
večeři zaslechli dobrodruzi hádku mezi Isoldou (Percivalovou milenkou) a Mordredem. 
Chvilku na to se ozval strašný výkřik a Isoldu jsme nalezli také mrtvou.“ 

To už ale Mordred přehnal 
a číše přetekla. O to horší pak 
bylo, když zradil dobrodruhy, 
kteří ho následovali a uprchl 
z Kamelotu pryč, aby našel grál 
sám a s ním dokázal světu, že 
Británie je nejlepším královstvím 
světa. Započala poslední 
kapitola příběhu. Děti se také 
dozvěděly, že Artuš, který 
komunikoval s Kamelotem 
pomocí poštovních holubů a byl 
Nasciem informován, sesadil 
Mordreda z pozice regenta. 

„Po strašlivé zradě se 
Mordred odebral do lesů a do 
cesty pronásledovatelům postavil strašlivé nástrahy. Nehledě na to se starší dobrodruzi 
vydali za černočerné tmy v noci po jeho stopách a Mordred jim utekl jen o vlásek. 
Dobrodruzi to však nevzdali, a když dorazili k starším i zbytky rodů, vydali se na strastiplnou 
pouť za grálem. Nakonec dorazili k malému, ale krásnému kostelíku, kde nalezli grál a 
kněze, který jim vysvětlil, co to vlastně je a jaký byl smysl jejich putování. Nakonec dorazil i 
Mordred se svými věrnými a vtrhl do kostela, ale kalich nespatřil. Grál se totiž zjeví pouze 
lidem, kteří jsou toho hodni. S hněvem vyběhl ven a ptal se, kde je. V tom však vystoupila 
do té doby nenápadná lady Elaine a ukázala se ve světle pravém – byla to celou dobu 
královna Guinevra a sledovala události na Kamelotu v utajení. Královna rozhodla, že bude 
Mordred i jeho následovníci vyhnáni ze země. Dobrodruzi slavili veliké vítězství!“ 

Po náročném dni následovala oslava a symbolický konec tábora – vyhlášení výsledků. 
Kromě toho se ještě dozvěděli, jak to celé doopravdy bylo, a po jednom byly rozebrány 
všechny postavy, které v příběhu vystupovaly. Jejich vlastnosti a věci, ze kterých bychom si 
měli vzít poučení.  

Na cestě zpátky jsme se ještě zastavili na hradě Sovinci a důkladně si ho prohlédli. Pak 
už nás čekala jen cesta do Prahy, rodiče, loučení a vyhřáté postele. Rád bych ještě 
poznamenal, že nás taky navštívili P. Peter a P. Vojta Smolka a kromě nich s námi byl celou 
dobu P. Jakub a většinu tábora se o nás jako zdravotnice starala Andrea. Těm všem 
vděčíme za krásné prožití tábora stejně tak jako Lídě za všechno co pro nás dělá a že 
nedopustí, abychom měli prázdné žaludky a Báře, že je tak úžasnou táborovou vedoucí. 
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Myslím, že máme všichni z tábora úžasné vzpomínky na celý život a snad jsme si z něj 
všichni i něco odnesli, protože rytířské ctnosti ctí nejen rytíře, ale všechny. Děkujeme všem, 
kteří na nás mysleli v modlitbách! 

 „A tak skončilo hledání svatého grálu. Díky ochraně našeho Pána jsme došli až na 
konec naší cesty v pořádku. Stálo to mnoho úsilí, ale nakonec se nám to povedlo.“ 

Sir Bors 

PS: Náš tábor se skvěle vydařil i díky finanční podpoře, grantu, MČ Praha 10 :)) 
 

 

  DOVOLENÁ 2013 

Letos jsme opět vyrazili na každoroční týdenní letní dovolenou s rodinami ze 
Strašnické farnosti. Tentokrát jsme se vypravili do Krušných hor, na krásnou starou faru v 
Horní Blatné, která byla našim základním táborem pro dobrodružné výpravy po okolí.  

Stejně jako předešlé roky plnily děti úkoly a tvořily. Tentokrát na téma příběhu 
Robinsona a Pátka a jejich osudů na pustém ostrově a nechyběla ani každodenní 
„dušestrava“. 

Prošli jsme a viděli spoustu nádherných míst. Jednou z nejkrásnějších byla pohádková 
procházka podél Kozího potoka cestou do Potůčků, kde jsme na skok překročili státní 
hranici do Německa nebo krušnohorské panorama z rozhledny na Blatenském vrchu nebo 
z rozhledny Pajndl. Trochu zklamání sice přinesly stavební práce na Plešivci a Klínovci, ale 



  

vše vynahradí vzpomínky na dobrodružný sestup do tajemného chladu Vlčích jam, na 
atmosféru v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově, nebo jednoduše na prosté společné 
putování v krásných letních dnech.  

Díky všem za nádhernou dovolenou s úžasnými lidmi, kteří každý svým střípkem do 
mozaiky přispěli k tomu, aby na ni člověk jen tak nezapomněl. 

Kamila 
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  NOVOKNĚŽÍ 

Připomínka, že od června známe další dva kněze – P. Vojtěcha Smolku a P. Jakuba Jirovce. 

  
 

  
 

 

   
 

V rodině doprovází víra všechna životní období, počínaje dětstvím. Děti se učí důvěřovat 
lásce svých rodičů. Proto je důležité, aby rodiče pěstovali společnou praxi víry v rodině a 

napomáhali zralosti víry svých dětí. 

Papež František – Lumen fidei 



  

   PRO DĚTI     

Milé děti, 
v loňském svatováclavském zpravodaji 

jsem se našeho bývalého jáhna, dnes již 
novokněze P. Vojty Smolky ptala, jak moc 
usiloval o víru, když byl školákem, jako jste 
vy teď.  

Jestli si dobře pamatuji, jeho odpověď 
zněla, že nic moc, že to ale byla veliká škoda, 
protože se o mnoho ochudil. Radil nám, 
abychom se dobře rozhodli, abychom věřili, 
protože s Bohem je náš život lepší, šťastnější, 
i když je to někdy těžké a něco nás to stojí – 
co nic nestojí, za nic nestojí. Pak si můžeme být jisti, že naše víra a náš vztah k Pánu Bohu 
porostou, my sami budeme schopni přijmout to, co nám Bůh chce dát, a sami z toho 
budeme mít radost.  

Jakou radost má z daru 
kněžství Vojta a jeho 
kamarádi, vidíte sami. 

 
A jak to vypadá s naší 

vírou a s naší láskou k Pánu 
Bohu? Roste tím víc, čím víc a 
raději se s Pánem Bohem 
setkáváme. Kdo chce zjistit, 
co všechno už o Pánu Ježíši 
ví, kolik zná ze Starého 
Zákona, jak se modlí, může s 
námi soutěžit. Ode dneška 
po čtyři neděle budete na 
dětské mši svaté dostávat 

zajímavé úkoly, které se týkají naší víry. Když další neděli všechno splněné a vyluštěné 
přineste na mši svatou, odměna vás nemine. Aby mohly soutěžit i děti, které se na mši 
svatou do Strašnic nedostanou, budou jednotlivé úkoly ke stažení i na webových stránkách 
farnosti http://deti.farnoststrasnice.cz. 

 

  CO SE PRO DĚTI CHYSTÁ 

 Drakiáda 

Sobota 5. října od 14 hod – na louce za parkovištěm nad hrází Hostivařské přehrady, 
neměly by chybět soutěže a odměny. Na všechny děti se těší Šimůnkovi. 
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 Modlitba slavného růžence 

V kostele – 22. října – úterý v 17 hod. Děti si doma nakreslí obrázek jednoho z 
tajemství slavného růžence, které by se v kostele spolu s ostatními rády pomodlily. 
Všechny obrázky pak vzadu v kostele vystavíme. 

 Podzimní prázdniny Klokoty 

Sobota 26. – středa 30. října. Jako každým rokem, i letos se v období podzimních 
prázdnin koná farní akce zaměřená na naše ratolesti. Čeká na ně pět dní nabitých 
dobrodružstvím, pátráním po pravdě a to všechno pod podzimním závojem překrásné 
přírody v okolí klokotského kláštera: 

Hledáme muže a ženy bystrých hlav, pevných svalů, a především čestných a 
statečných srdcí k výpravě do prastarých časů. Jedinou nadějí skomírající přítomnosti je 
přinést z dávného roku 2013 dnes již zapomenutou zprávu o Božím království. 
Archeologická výprava za věčným životem a pravdou vyráží 26. října. Přihlášky v sakristii. 

Přihlašovat se je možné do neděle, 13. října. Na všechny se již moc těšíme. 

 Adventní věnečky 

Sobota 30. listopadu – 10–12h – na faře v učebně. Přineste si s sebou, kdo můžete, 
korpusy na věnečky, větvičky, slaměnky, stužky, svíčky, nůžky, drátky i spoustu nových 
zajímavých nápadů. Sušte a sbírejte v lese všechno, co by věnečky v adventu mohlo zdobit. 
Věnečky se nám zatím vždycky povedly, tak se těším, že i letos si to při jejich zdobení zase 
pěkně užijeme. Druhý den, na první adventní neděli, se budou v kostele světit. 

 Výtvarná soutěž „Vánoce očima dětí“ 

Uzávěrka v neděli 1. prosince. Každoročně pořádaná komunitou bosých karmelitánů 
kláštera Pražského Jezulátka. Úkolem je zobrazit na čtvrtku formátu  A4 nebo A3 
libovolnou výtvarnou technikou Vánoce. Zezadu uveďte jméno a příjmení, věk a adresu a 
odevzdejte, prosím, v sakristii, odešleme hromadně za naši farnost. Jistě víte, že od Vánoc 
jsou potom v boční chodbě kláštera všechny obrázky celoročně vystaveny a můžete se na 
ně přijít podívat. Těšíme se, že se do soutěže i letos opět s chutí zapojíte. 

 Mikulášská nadílka 

Čtvrtek 5. 12. – 17 hod. – ve farním sále. Mikuláš s anděly a čertem se už na vás těší, 
společně si zazpíváme, pomodlíme se a měly by být snad i nějaké dárky (před začátkem 
balíčky označené jménem dítěte rodiče odevzdají do košů dole v suterénu). 

 Jarní prázdniny na faře v Rokytnici nad Jizerou 

16. – 23. 2. 2014 – pro děti školního věku, mládež a několik rodin. Podrobnosti 
v adventním zpravodaji. 



  

 

…důležitá je dále spojitost víry a Desatera. Víra, jak jsme řekli, se jeví jako cesta, kterou je 
třeba se ubírat a která je otevřena setkání s živým Bohem. Proto ve světle víry a naprostého 

svěření se Bohu, který zachraňuje, získává Desatero svou nejhlubší pravdu, 
obsaženou ve slovech, kterými deset přikázání začíná: 

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země.“ (Ex 20, 2)  

Papež František – Lumen fidei 

 
   KNIŽNÍ OKÉNKO     

V dnešním okénku nenabízíme knihy, ale DVD, která jsou v knihovně také k půjčení. 
Máme životopisy světců, filmy s tématikou náboženskou i nenáboženskou, několik 
středověkých detektivek (Případy bratra Cadfaela), muzikál (Za zvuků hudby). Také něco 
pro děti se najde. Máme i CD, např. s pohádkami. Celý seznam se do zpravodaje 
pochopitelně nevejde, tak jen něco na ukázku. 

 
Opět velmi prosíme o včasné vracení knih (do 3 měsíců). Jsme v knihovně dvakrát 

týdně, snad tedy není problém knihu přinést. A zase zvláště prosíme čtenáře, kteří máte 
knihy déle než rok (a je vás hodně), vraťte nám je. Pokud si nepamatujete, co jste si půjčili, 
přijďte se nás zeptat. 

 

 Z DVD titulů 

 
1 DVD Il grande silenzio – Velké ticho Den v trapistickém klášteře 
7 DVD Svätá Rita z Cascia O ženě s velkým srdcem (slovensky) 
8 DVD Marie z Nazaretu Život P. Marie 
41 DVD Don Bosco Život 
42 DVD Mária Goretti Život (slovensky) 
44 DVD Filip Neri životopis 
46 DVD BIBLE 46/1 – 46/6 
58 DVD Svätý Augustín Život (slovensky) 
59 DVD Apoštol Petr a počátky církve  
75 DVD Konstantin Veliký První křesťanský císař - Konstantin, film 

z r. 1962 
76 DVD Život za život Maxmilian Kolbe 
79 DVD Ruka pokoja Papež Pius XII. a holokaust (slovensky) 
101 DVD Klára a František Život světců z Assisi 
104 DVD Sv. Antonín Paduánský Život (slovensky) 
105 DVD Molokai Příběh otce Damiána 
108 DVD Sv. Edita Steinová Životopis (slovensky) 
111 DVD Mezi nebem a zemí Pater Pio – život  
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4 DVD Lourdes Lourdes - historie zjevení, ale také příběhy 
několika lidí. Prolínání historie se 
současností. 

45 DVD Ben Hur Legendární film z roku 1959 
48 DVD Tajomná prítomnost Eucharistické zázraky (slovensky) 
54 DVD Becket Historické drama s P. O´Tool a R. 

Burtonem v hlavních rolích 
65 DVD Quo vadis Dle Sienkiewicze 
102 DVD Vitráž pro Lappersdorf  
103 DVD Jezuité  O jezuitském řádu, jeho poslání, 

apoštolátu, misiích 
 

 Pro děti 

 
9 DVD Pavel, dobrodruh víry Animovaný seriál o cestách sv. Pavla 
10 DVD Cesta tří králů  
28 DVD Poutníci Pohádka na motivy B. Němcové 
53 DVD 10 přikázání Animované zpracování  - Mojžíš 
56 DVD Narodil se Král Animované příběhy Nového zákona 
57 DVD Ježíšovy zázraky Animované příběhy Nového zákona 
36 DVD Letopisy Narnie – Stříbrná židle 

1+2 díl 
Seriál BBC 

37 DVD Letopisy Narnie – Stříbrná židle 
3+4 díl 

Seriál BBC 

38 DVD Letopisy Narnie – Stříbrná židle 
5+6 díl 

Seriál BBC 

62 DVD Anděl Páně pohádka 
30 DVD Františka aneb o zelených 

svících a černé matce Boží 
Pohádkový příběh ze staré Francie 

99 DVD NARNIE - lev, čarodějnice a 
skříň 

Podle knihy C. S. Lewise – výprava do 
světa zázraků a kouzel 

27 DVD Pohádky ze šumavských lokálek 11 pohádek o vláčcích 
72 DVD Chaloupka na vršku Loutkový seriál pro děti 
 



  

   PROGRAM FARNOSTI     

Bohoslužby v našem kostele pondělí – pátek 18.00 
sobota 7.00, 18.00 
neděle 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 

Společná modlitba růžence ½ hod. před mší svatou (mimo neděle v 10.30) 
Živý růženec každé první pondělí v měsíci po mši sv. 
Příležitost ke svátosti smíření hodinu před každou mší sv. nebo dle domluvy 
Adorace každý třetí pátek v měsíci po mši svaté 
Modlitební skupiny skupinky žen pondělí a čtvrtek po mši sv. 
Přednášky o sociální nauce církve od ledna 2014 
Biblická hodina první středa v měsíci od 19.00 
Setkání nad Katechismem ostatní středy v měsíci od 19.00 
Výuka náboženství předškolní děti úterý 16.00 

1. třída pondělí 16.00 
2. – 3. třída úterý 16.00 
4. – 5. třída středa 16.00 
6. – 9. třída čtvrtek 16.00 

Mládež čtvrtek od 18:45 
Příprava dospělých na křest pondělí večer a dle dohody 
Příprava dětí ke svatému přijímání od jara v pátek odpoledne spolu s rodiči 
Setkání ministrantů jednou za měsíc dle ohlášek 
Farní charita poslední úterý v měsíci po mši sv. v učebně 
Farní knihovna půjčuje středa 16.45 – 17.45 

neděle 10.00 – 11.30 
Skupina ΚΑΛΟΚΑΖΗΑΤΙΑ zkoušky v neděli od 9.30; doprovází dětskou mši sv. 
Malá Kalča středa 17:00 – 18:00 (mladší děti) 

středa 18:00 – 19:00 (starší děti) 
Chrámový sbor Cantus amici zkoušky v pondělí od 19.30 
Mateřské centrum pondělí a středa od 9.30 
Setkání rodin a manželských párů informace u kněze 
Setkání seniorů každé druhé úterý v měsíci od 10.00 
Farní kavárna neděle 8.00 – 12.30 
Úklid kostela každé pondělí od 14.00 

 
Osobní rozhovor s knězem, návštěva nemocných, křest dětí, příprava na svátost 

manželství a příprava dospělých na biřmování dle domluvy s kněžími. 
Srdečně zveme další farníky k zapojení se do farního života. A zvláště uvítáme 

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



16 

 

 

Římskokatolická farnost 

u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie 

 
Papež František 

Lumen fidei 

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 

 

Křesťan ví, že utrpení nemůže být eliminováno, ale může 
dostat smysl, může se stát úkonem lásky, svěřením se do rukou 
Boha, který nás neopouští a tak může být etapou růstu víry a 
lásky. Když křesťan rozjímá o sjednocení Krista s Otcem i ve 
chvíli největšího utrpení na kříži (srov. Mt 15,34), učí se účasti 
na samotném Ježíšově pohledu. Dokonce i smrt je osvěcována 
a může být žita jako nejzazší povolání víry, poslední „Vyjdi ze 
své země“ (Gen 12,1), poslední „Přijď!“ pronesené Otcem, 
kterému se odevzdáme v důvěře, že On nám dá obstát také v 
tomto posledním kroku. 

Světlo víry nás nenechává zapomenout na utrpení světa. 
Kolik jen mužů a žen víry bylo trpícími prostředníky světla! 
Malomocný pro svatého Františka z Assisi nebo chudí z Kalkaty 
pro bl. Matku Terezu. Ti porozuměli tajemství, které v nich je. 
Když se k nim přiblížili, jistě neodstranili všechna jejich soužení, 
ani nemohli vysvětlit každé zlo. Víra není světlo, které rozptýlí 
všechny naše temnoty, ale svítilna, která vede v noci naše 
kroky. Trpícímu člověku nedává Bůh argumentaci, která 
všechno vysvětlí, ale nabízí svoji odpověď v podobě 
přítomnosti, která provází, výpovědí dobra, která se pojí ke 
každé formě utrpení, aby otevřela průchod světla. V Kristu chtěl 
sám Bůh sdílet s námi tuto cestu a nabídnout nám Svůj pohled, 
abychom v ní spatřili světlo. Kristus je ten, který snášením 
bolesti „dává víře začátek a vede ji k dovršení“ (srov. Žid 12,2). 
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