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Naše Paní nového příchodu ( Fr. William Hart Nichols)  

 LASTURA  
               Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.Jakuba Staršího,                 
                                                       Praha 10 - Petrovice 

 

 
ROSU DEJTE NEBESA SHŮRY,  
  oblaka spusťte déšť práva,  
  ať se otevře země a zplodí spásu,  

          ať spolu vyraší spravedlnost!  (Iz 45,8) 
 

Tato spása a spravedlnost, které mají vyrašit, jsou Kristus. Proto tento verš plně 
vystihuje duchovní i teologický obsah adventní doby. Díky tomu se stal             
i vstupní antifonou (introitem) čtvrté adventní neděle (Tridentský misál)            
a následně vedl (ve Francii 
kolem roku 1610) ke 
kompozici adventní písně 
Rorate caeli. Tato píseň má 
čtyři sloky pro čtyři týdny 
adventu, a tak jako se 
postupně zapalují svíce 
adventního věnce, lze 
přidávat i další sloky. Toto 
narůstání světla a délky 
zpěvu symbolizuje blížící se 
příchod Krista, který je 
"světlem k osvícení pohanů 
a spásou Izraele" (Lk 2,32). 
A zároveň by to mělo 
odpovídat i naší prohlu-
bující se soustředěnosti a 
rostoucí vnímavosti k tajem-
stvím Vánoc.  
Jak moudře to je 
v liturgickém roce zařízené, 
že nám Církev před 
každými velkými (a 
relativně krátkými) svátky  

8 
advent  2006 
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nabízí nesrovnatelně delší časový úsek pro přípravu a usebrání. A to tak dlouhý,  
že to až svádí k tomu bláhově nechat úklid a aranžování své duše až na poslední 
týden nebo několik posledních dnů. Přitom na rozdíl od delší postní doby, která 
většinou probíhá v neutrálním a vnějším světem nijak zvlášť nenarušovaném 
čase, musíme si své adventní rozjímání tak trošku vyvzdorovat v atmosféře 
finišujících pracovních úkolů, navíc vybičované souběžně kulminující spotřební 
hysterií.  Prakticky hned po Dušičkách (nebo Halloweenu ?) na nás začnou 
v rytmu koled blikat myriády různě důmyslných betlémských hvězd, jejichž 
světlo se násobí v přibývajících skleněných kouličkách. A masová reklama nás 
nepřetržitě přesvědčuje, že potřebujeme věci, které ve skutečnosti nepotřebuje 
nikdo z nás. Věci, které dříve byly naprostým luxusem, se stávají nutnostmi. 
Vytváříme si  pseudo-štěstí, pseudo-úspěch, pseudo-bezpečí, které však nikdy 
nemohou plně uspokojit lidské srdce.  
Kde se tedy máme učit hledat opravdové štěstí a klíč k pravým duchovním 
prožitkům?  Především u Té, které bylo dopřáno prožít naplno ten úplně první a 
opravdový Advent – u Panny Marie. I ona se musela vyrovnat s mnoha 
vnitřními pochybnostmi, i ona musela čelit zvyklostem a předsudkům své doby. 
Těžko si můžeme představit, jak těžké muselo v té době být vyrovnat se se 
započatým mateřstvím bez účasti manžela. Jak deprimující muselo být 
každodenní setkávání s podezíravými pohledy ve svém okolí. A k tomu ještě 
další “nefyziologické“ těhotenství u příbuzné Alžběty. Ten první Advent trval 
celých devět měsíců a přesto svému poslání dostála beze zbytku a s pevnou 
vírou, že co Bůh započal, to také zdárně dokončí. Obracejme se tedy k Ní 
s prosbou o přímluvu, aby i nám se dostalo takovéto víry a vytrvalosti. 
Požehnaná jsi Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, který už brzy 
přijde mezi nás !  Amen. 

M.Nedoma 
 
 

     redakční okénko                                                                                           
 Zase tu máme přelom liturgického roku. A podobně jako konec roku 

občanského nás vybízí k bilancování. K ohlédnutí i k plánování věcí příštích.   
K tomu velkému farnímu bilancování došlo na (lze říci už tradičním) nedávném 
shromáždění U Čouků (reportáže z něj se snad dočkáte v příštím čísle). A tak 
trochu bilancovat bude i Lastura. Což se projeví mimo jiné i tím, že se v tomto 
čísle dostane i na příspěvky, na které minule nezbylo místo. Především se to 
týká ještě jednoho návratu k asi nejviditelnější akci naší farnosti v uplynulém 
liturgickém roce – totiž k svatojakubské noční pouti. Vždyť o této události psali 
i v Katolickém týdeníku a v dalších médiích s celostátním dopadem (viz minulé 
číslo Lastury). A v duchu hesla “to nejlepší nakonec” i my jsme si na toto téma 
schovali pro toto číslo ten snad nejhezčí článek, který s laskavým svolením 
autora přetiskujeme z Kunratického zpravodaje. 
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Podobně navazuje na minulé číslo i další příspěvek z řady dovolenkových cest – 
tentokrát přímo ze Svaté země. 
Je také čas přípravy dárků. Ani v supermarketových bitkách bychom však 
neměli zapomínat na to, že nejhezčím dárkem bychom  měli být my sami – pro 
své bližní i pro Krista. Tak začněme hned, abychom stihli včas vyžehlit všechny 
ty faldíky na naši duši. A Lastura už vlastně několik takových dárků v podobě 
nabídek ke spolupráci v předstihu dostala. Moc děkujeme a těšíme se na další. 
I sebekrásněji nazdobený dárek však ztrácí svůj smysl a přestává být dárkem, 
když zůstane nepředaný. Abychom si ty dárky (tedy i sebe) mohli předávat, 
potřebujeme se  potkávat, potřebujeme se 
sdílet. A proto právě v tomto adventním a 
vánočním  období využívejme každou 
příležitost ke sdílení. Náměty, jak prožívat 
vzájemné sdílení i v situaci, kdy se třeba 
nemůžeme fyzicky potkávat, možná najdete   
i na těchto stránkách – např. v příspěvku       
o živém růženci nebo v jímavém dopise paní 
Bernadetty. Ať pomocí všech způsobů tohoto 
pevného a upřímného sdílení vznikne jeden 
kruh – jakýsi velký adventní věnec, který 
znásobí zkomírající plaménky našich duší     
v zářící světlo ukazující pravou cestu nám      
i našemu okolí. 
A když budete hodní, tak pod stromečkem najdete zase další číslo Lastury (a 
možná i s překvapením). 

Mirek N. 
 

JAK DÁL SE TŘETÍMI PÁTKY? 
Bude to už pomalu rok, co otec František rozpohyboval záslužný cyklus 
přednášek a prezentací otevřených i pro veřejnost. Okruh témat a přednášejících 
zatím čerpal především ze svých kontaktů. Žádný zdroj ale není bezedný, proto 
je třeba začít lovit i v jiných vodách. A tak se tímto obracíme na celou farní 
veřejnost s výzvou ke spolupráci, abychom v těchto akcích mohli pokračovat 
pravidelně a co nejdéle a nemuseli přitom „převařovat“ stále stejná témata. 
Mnozí z nás určitě navštívili zajímavá místa v tuzemsku i ve světě a nebo 
vykonávají zajímavé povolání. A nebo mají někoho takového mezi svými 
příbuznými, přáteli nebo známými.  Ideální pro naplnění ducha těchto akcí jsou 
témata a lidé, kteří dokážou různé aspekty křesťanství přijatelnou formou 
přiblížit i širší veřejnosti. Ale zajímavá přednáška se dá udělat i o předpovědi 
počasí nebo třeba o dobrodružstvích  strojvůdce  lokomotivy.    Mělo by to však  
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vždy obsahovat nějakou spojitost s křesťanstvím – třeba v osobě vypravěče. 
Jinak lze bez ostychu zavítat do hájemství např. jakékoliv vědy, techniky, 
umění, medicíny, charity, politiky nebo třeba i turistiky a sportu. Žádný námět 
není předem zavržen. Je třeba jen počítat s tím, že všechny návrhy projedná a 
posoudí pastorační rada farnosti.  
Dalším aktuálním problémem Třetích pátků je místo jejich konání. Až do září 
jsme mohli využívat velkorysé pohostinnosti  ZŠ Edisonova. Nyní však  v této 
škole probíhají rekonstrukční práce a není proto možné tyto prostory využívat. 
Jsme tedy zcela odkázáni na vlastní nemovitosti – tedy faru, popř. kostel. Což 
není pro tento účel vždycky optimální. Zkoušeli jsme vyjednat azyl i v ZŠ 
Bellova a v SŠ polygrafické, ale v těchto případech je to spojeno s dosti 
vysokým nájemným. Proto i v této oblasti rádi uvítáme nabídky řešení. Ať už 
v podobě nabídky či zprostředkování nějakého jiného důstojného prostoru nebo 
formou sponzorského krytí pronájmu ve zmíněných institucích. 
Poslední oblastí, ve které bychom vás rádi požádali o spolupráci, je propagace 
Třetích pátků mezi našimi sousedy a spoluobčany.  Zatím jediným informačním 
kanálem byly vývěsky kulturní komise při petrovickém ÚMČ (zásluhou ředitele 
ZŠ Edisonova Mgr.Zemana). Ty však mohou oslovit jen určitou část petrovické 
veřejnosti (tu hornoměcholupskou prakticky vůbec). Proto přistupujeme 
k experimentu, který je postaven na tom, že snad v každém domě se najde 

nástěnka vyhrazená pro různé informační 
letáky. A tady se právě otvírá prostor pro 
iniciativu každého z nás a pro naše zvací 
plakátky. Distribuci plakátků budeme 
organizovat dvojím způsobem. Těm, kteří si 
budou moci sami plakát vytisknout, jej 
zašleme do jejich mailové schránky. Ostatní 
si je budou moci vyzvednout už vytisknuté 
v kostele. Abychom mohli v patřičném 
předstihu připravit odpovídající množství 
plakátků, je třeba abyste svou ochotu zapojit 
se do tohoto distribučního řetězce ohlásili na 

níže uvedených kontaktech (včetně údaje o počtu odebíraných plakátů 
v případě, že budete mít např. možnost obsloužit více domů).   Někteří už tak 
učinili v rámci říjnového 3.pátku, na další dobrovolníky se těšíme. I v této 
záležitosti budou samozřejmě vítané vaše připomínky, návrhy a nabídky jiných 
forem propagace (přes další instituce či média – např. vaše webové stránky). Při 
tom všem ale nesmíme zapomínat na to, že nejúčinnější pozvánkou bývá  ta 
osobní. Každý se totiž do pro něj neznámého prostředí vydá spíše a radši 
v doprovodu někoho známého. Oslovujte tedy s touto nabídkou i své přátele a 
sousedy.  
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Pokud nemáte možnost podílet se na řešení ani jednoho z uvedených problémů, 
nezoufejte ☺, protože ochotných jedinců je potřeba i pro zajištění samotného 
průběhu přednášek (stěhování židlí, příprava občerstvení, uvádění příchozích 
apod.) 
Protože v rámci pastorační rady jsem koordinací 3.pátků zatím pověřen já (ale 
alternativní  koordinátor  či koordinátoři  z  řad farníků  budou  vždy vítáni), tak 
veškerou komunikaci kolem této problematiky pro zjednodušení zastřešíme 
v Lastuře. Všechny své nápady, náměty a nabídky tedy sdělujte prostřednictvím 
mailu lastura@email.cz (preferováno) nebo na mobil 605 235 538. 
Na těchto kontaktech si také u Lastury můžete objednat elektronické upozornění 
(email, SMS) na program nejbližšího 3.pátku (budeme zasílat v pondělí před 
3.pátkem a v samotný 3.pátek). 
Věřím, že společnými silami se nám podaří udržet tento seriál v chodu a že 
přinese řadu užitečných poznatků a příjemných zážitků nám i našemu okolí. 

M.Nedoma 

 
 
Třetí pátek v říjnu (20.10.) pokračoval ve svém vyprávění 
publicista pan Václav Vaško. V komornějším prostředí far-
ního sálku jsme možná ještě intenzívněji prožívali utrpení naší 
země a hlavně církve na sklonku 50-tých let i slibně 
rozkvétající, ale záhy zadušené naděje let šedesátých. 

-MN- 
 
 
 

mailto:lastura@email.cz
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ZA SVATÝM JAKUBEM PO PRAZE I PO EVROPĚ  -  2.ČÁST 
Autor tohoto čtivého vyprávění  Ing. Svatomír Mydlarčík je předsedou redakční rady 
Kunratického  zpravodaje (v minulém volebním období byl i členem  kunratického 
zastupitelstva), především však velkým znalcem svatojakubské tradice a zkušeným 
svatojakubským poutníkem. 
 

Celé pondělí slunce praží jako v Galicii, 
rtuť se drží nad třicítkou a v čase, kdy        
s manželkou bereme černý ruksáček           
s vodou a odcházíme ke kunratické faře, 
jsou již petrovičtí na cestě a užívají si 
středomořského slunečního svitu. Po deváté 
hodině dorazí skupina asi dvaceti poutníků 
všech věkových kategorií a různých 
povolání do Nazaretu. Jsou zde pohoštěni, 
poté se jde do kostela pro základní 
informace. Někteří zde končí. Přidáváme se 
my dva z Kunratic a jedna poutnice ze 
Stodůlek.  
Po desáté večer vyrážíme směr Modřanská 
rokle. Petrovičtí jsou profesionálové 
vybaveni baterkami a pomůckami 

vhodnými pro pohyb na veřejných komunikacích. Sloupky autobusu linky 165 
si můžeme představovat jako šipky ve tvaru lastur, ukazující poutníkům směr do 
Santiaga de Compostela, jak je zvykem tam někde tři tisíce kilometrů na západ. 
Je příjemná noc a okolo půlnoci jsme v Modřanech v prostoru radnice. Loučí se 
s námi dvě petrovické poutnice, zbývá nás osm. 
Duší celého nápadu o putování je petrovický pater František. Srší nezměrnou 
energií. S baterkou v ruce prohlíží mapu a vede naší osmičku k Vltavě. Podél 
řeky nejdříve cyklistickou stezkou, poté po zarostlém břehu míříme ku 
Zbraslavi. Je půlnoc s malou zastávkou a modlitbou „Anděl Páně“. V temné 
dálce se zvolna rýsují obrysy zbraslavského mostu, po levici svítí věžičky 
komořanského zámečku, sídla meteorologů, kteří na nás asi zase šijí další vedra. 
Kostel Sv. Jakuba na Zbraslavi si připomínáme u mříží zbraslavského zámku. 
Následuje černá tma se silnicí do Lipenců. Pater vytahuje červené blikající 
světélko, které si jako poslední v řadě připínám na ruksáček a vyrážíme. Máme 
před sebou ještě asi 14 nočních kilometrů. Lávka přes Berounku nás přivádí do 
Radotína. Jsou dvě hodiny v noci a chvíli odpočíváme na lavičkách nedaleko 
radnice. Před námi táhlý kopec někam nad Lochkov. 
Stoupáme letní nocí. Po levici pobrukuje nepřetržitý provoz cementárny 
Radotín,  kolem  třetí  míjíme konečnou našeho známého autobusu 165.  Čas od  
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Foto: Patricie Jarešová 

Kdyby to takhle jezdilo všude… 

 
času se v dálce objevují světla kamionů, která se zvětšují a zvětšují jako nějaká 
svítící příšera. Pootočím se pokaždé batohem s červenou blikačkou do strany a 
řidič nás vždy bezpečně objíždí. Držíme se za sebou na kraji silnice. 
Čas od času nás míjí i autobus noční linky a jakoby říkal „Co se vlečeš do 
kopce, pojeď se mnou“. Odoláme a pokračujeme. Neboť poutnictví je o 
odříkání. 
Jsme nad Lochkovem.. V dálce září světla Lužin a tam někde je i další cíl, 
kostel Sv. Jakuba ve Stodůlkách. Po levici světlo a hukot kombajnu na poli. 
Pomalu začíná svítat. Před námi vystupují siluety kostelíka v Ořechu. Moje 
nohy již překonávají dvacítku kilometrů a silnice z kopce je horší než naopak. 
Na chvíli usedáme u rybníčka v Řeporyjích. Do Stodůlek je to ještě více než 
dva kilometry. Jenomže se již rozjíždějí první ranní autobusy a většina je již 
velmi unavena. Zbytek dojedeme. Pouze pater František a jedna mladá poutnice 
(Monika Riedlbauchová – pozn.red), kteří mají sil nejvíce, doputují, a tak si  pěší     
s cestujícími dávají sraz u kostelíka ve Stodůlkách. Po několika desítkách minut 
se scházíme na smluveném místě, otec František vzbudí mobilem svého 
stodůleckého kolegu, a ten nás provádí stodůleckým kostelíkem.  
Kolem šesté ráno se 
loučíme a poslední úsek 
na Staré Město putujeme 
metrem. Úterní časné 
ráno 25. července, svátek 
svatého Jakuba Staršího, 
zahajujeme mší svatou. 
Pater František v kázání 
připomíná naše putování. 
Vycházíme z kostela  
okolo půl osmé, sluníčko 
oznamuje svými paprsky 
další tropický den. Máme    
v nohou asi 25 kilometrů, 
petrovičtí tak kolem 
čtyřicítky.  
Jako „poutník znalec“ mohu srovnávat s jednou etapou do Santiago de 
Compostela. Nemuseli jsme vláčet na zádech zhruba dvanáct kilogramů a 
nechat se spalovat sluncem. Kilometry na stejno. Polomrtvý na konci putování. 
Shodné. Výhoda v Praze – svítání a probouzení velkoměsta.  
Těším se na příští rok, kdy nás půjde rozhodně víc. 

Ing. Svatomír Mydlarčík  (Kunratický zpravodaj 4/2006) 
redakčně kráceno – celý text na:  http://www.praha-kunratice.cz/downloads/kz/KZ-4-2006.pdf 

http://www.praha-kunratice.cz/downloads/kz/KZ-4-2006.pdf


str.8                                                                     Lastura č. 8/2006 

              
Z  CESTOVATELSKÉHO DENÍKU PO IZRAELI (2006) 
 

Návštěva ve Svaté zemi je jistě velkým zážitkem pro každého. Na své letošní dovolené se     
o tom přesvědčili i manželé Šmídovi z naší farnosti a my jsme moc rádi, že jsou ochotni se   
o své dojmy rozdělit i s čtenáři Lastury. 

   Po krátké zastávce u Mrtvého moře 
jsme pokračovali v cestě. Po úzké 
moderní silnici jsme míjeli zvířecí 
farmy, kibucy, vesnice. Krajina byla 
vyschlá, pouštní, ne příliš obdělávaná. 
Mrtvé moře je dnes rozděleno na dvě 
části – jižní je využívána k těžbě soli, 
severní ke koupání. Z autobusu jsme 
na obzoru viděli skalní pevnost 
Massadu, kde se v prvním století 
našeho letopočtu skupina zélotů, 
radikálních odpůrců římské nadvlády, 
statečně bránila římské přesile, jež 
tuto pevnost obléhala. Míjeli jsme i 
Kumrán, kde byly v roce 1947 
nalezeny vzácné svitky z období 
druhého jeruzalémského chrámu. Poté 
začala naše cesta stoupat a my jsme 
absolvovali převýšení ze 400 metrů 
pod hladinou moře do výše 800 metrů 
nad mořem. Poslední zajímavostí před 
příjezdem do Jeruzaléma bylo město 
Jericho, které se celé v bílém 
rozprostíralo v údolí vpravo od hlavní 
silnice Mrtvé moře – Jeruzalém. Pak 
jsme vítězně vjeli do Jeruzaléma. 
 
Jeruzalém se rozkládá na 
Jeruzalémských kopcích. Město jsme 
celí nedočkaví spatřili již několik 
kilometrů před vjezdem. Naši 

prohlídku jsme začali krásným výhledem na město z Olivetské hory. Zleva jsme 
viděli Sion s večeřadlem, baziliku Božího hrobu, mešity Al-Aqsa a Skalní chrám 
(tzv. Omarova mešita) na Chrámové hoře. V Omarově mešitě je uložený kámen, 
na němž měl Abrahám obětovat syna Izáka, ale nakonec na Boží příkaz obětoval 
beránka z křoví. Nemohli jsme se odtrhnout od toho nádherného pohledu! Viděli  
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jsme i Zlatou bránu v hradbách Jeruzaléma, kterou Pán Ježíš vstoupil do města  
z Olivetské hory. Na Olivetské hoře se též nachází kostelík Pater Noster, dále 
kostel Dominus Flevit, pravoslavný chrám Máří Magdalény se zlatými kupolemi 

a Getsemanská zahrada s kostelem Chrám národů, jenž dalo postavit dvanáct 
národů světa. Uvnitř něj se nachází skála, kde se Pán Ježíš v předvečer svého 
ukřižování třikrát modlil a zažíval agónii. Některé olivy v Getsemanské zahradě 
prý pamatují dobu Pána Ježíše. 
 
Z Olivetské hory jsme se autobusem přesunuli do historického centra města. Po 
krátké bezpečnostní prohlídce jsme prošli ke Zdi nářků, k níž muži a ženy 
přistupují odděleně v jiných částech. Šli jsme se tam pomodlit a vložit do štěrbin 
zdi lístečky s našimi prosbami.  
 
Potom jsme se vrátili a po další kontrole batohů jsme směrovali na Chrámovou 
horu, kde jsme zblízka spatřili dvě vzpomínané mešity. Vzadu, v rohu opevnění, 
stála kdysi pevnost Antonia, kde Pána Ježíše odsoudili a bičovali. Na těchto 
místech vlastně začíná Křížová cesta (Via Dolorosa). Přešli jsme ji postupně až 
k místu ukřižování, kde jsme měli možnost se dotknout skály z Golgoty. Pod 
hlavní kupolí tohoto chrámu se nachází svatyně, kterou vlastní řecká, arménská, 
koptská a římskokatolická obec a zahrnuje dvě kaple: v první se nachází část 
kamene ze vstupu do Kristova hrobu a v druhé je samotný Boží hrob. Byl to pro  
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Děkovná bohoslužba byla pro Martina 
Jirsu i  ministrantskou premiérou 

 
nás nádherný zážitek, hluboký a duchovní. Každé zastavení jsme pečlivě 
dohledávali v průvodci a už se nemohli dočkat dalšího. Každý krok, který jsme 
učinili, byl cestou po stopách Ježíšových, snahou jít za ním, napodobit ho…  
 
Na světě existují tři nejkrásnější panoramata: pohled z Pražského hradu, když 
hledíte na malostranské zahrady, Karlův most, Petřín, Staroměstskou radnici a 
Týnský chrám, na desítky pražských kostelů, věžiček, paláců. Dále pak pohled 
z Andělského hradu na Řím a Vatikán, nádherné barokní kostely, antické 
památky, prosycené duchovní atmosférou tohoto Svatého města. Nejkrásnější 
z pohledů je však pohled z Olivetské hory na Jeruzalém, Getsemanskou 
zahradu, hradby města, Chrám Božího hrobu… Je to úžasný pohled, neboť je to 
pohled srdce a lásky, nádherný duchovní pocit a prožitek, na místa, kde se za 
nás obětoval náš Pán Ježíš. Na každém kroku jsme mu vzdávali díky a radovali 
se. Víra je obrovský dar. 
 

Marek a Zuzana Šmídovi 
 

 
Dnes jsme tady kvůli děkování. A je opravdu za co děkovat. Je také potřeba 
prosit za požehnání navzájem jeden pro druhého. Protože (jak se říká v žalmu) 
bez Božího požehnání marné lidské namáhání. A tak doufám, že nové 
zastupitelstvo nám bude nakloněno a že bude možná i další spolupráce - třeba 
ještě lepší než ta dosavadní. A že i my budeme moci být prospěšní pro obec. 

Svými modlitbami i tím, že budeme místem, ze 
kterého vychází dobro pro druhé.  
“Nade všechno mějte lásku, neboť ona je 
svorník dokonalosti”, píše sv.Pavel ve svém 
listě Kolosanům (Kol 3,14). Chceme-li tedy být 
dokonalí, chceme-li být lepší, máme mít v sobě 
lásku. Ne lásku, která je zaměřena na sebe, na 
své vlastní požitky a štěstí, ale lásku zaměřenou 
na druhé. Hledat štěstí pro druhého více než 
svoje vlastní – to by mělo být i hlavní motto pro 
politiky. Svorník je slovo, které používáme 
spíše v architektuře, ale od stejného základu je i  
slovo svornost. Latinsky se svornost řekne 
concordia – con znamená spolu, dohromady a 
corda jsou srdce. Tedy svornost, láska, 
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Zúčastnil se i pan starosta… 

Okusili jsme i  koláčky  i dobré vínko 
                                  i spoustu jiných laskomin… 

spolupráce spočívá ve sjednocování lidských srdcí. Spolu, dohromady mít 
stejné zájmy, stejná přání s ohledem na dobro těch druhých. Budeme tedy prosit 
za to aby život lidí v této obci okolo nás byl 
šťastnější díky otevřenosti k Božímu požehnání. 
Uvedená slova pronesl P.František ve své promluvě 
v rámci večerní mše sv. v sobotu 28.10. Byl státní 
svátek, krátce po obecních a senátních volbách a 
předvečer petrovického posvícení. Avšak nejen       
z těchto důvodů byla tato slavnostní mše obětována 
jako poděkování za přijatá dobrodiní a jako prosba 
o požehnání pro naši obec. Bohoslužby se zúčastnil 
i pan starosta v doprovodu některých dalších 
zastupitelů a tak bylo vhodné si také připomenout, 
co místní obec pro náš kostel už vykonala (varhany, 
nové lavice) i plány spolupráce v nejbližší 
budoucnosti. K nim patří především slavnostní 
osvětlení (osvícení) kostela,  jehož motiv použil 
otec František jako základ vtipné slovní hříčky, 
která se objevila jako titulek zvacího plakátku ( a 
nakonec i tohoto článku). 
Slavnostní ráz celé bohoslužby umocnila i působivá hudební produkce Moniky 
Riedlbauchové a Moniky Abrahámové. 
Vlastní oslavy posvěcení našeho chrámu pak proběhly druhý den 29.10. Na 
úvod slavnostní bohoslužby byli věřící na připomínku křtu pokropeni 
posvěcenou vodou, kterou dovezl P. František ze své služební cesty  do Lurd. 
Všechno oslavování se nakonec završilo 
velkým setkáním agapé na faře a v jejím 
okolí. 

 -MN-    
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Při posvícení se ještě osvícení nestihlo. 
Ale od dalšího státního svátku 17.listopadu  
už náš kostel září jako skvěle vybroušený 
diamant. Jako maják řídící naše směřování. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrav od paní Bernadetty Raisové 
 Lastura s radostí tlumočí tento krásný a působivý pozdrav: 
 

Moji drazí petrovičtí, sestry i bratři! 
    Především vám všem děkuji za spoustu láskyplných 
modliteb - ať vám Pán žehná na celé vaší životní pouti! 
Myslím na vás téměř denně - vždyť je to silný víceletý 
vztah a ten ani takovéto odloučení nemůže rušit. 
      Jak se vám všem, jednotlivě i ve společenství, daří? 
Život není "peříčko", ale přes všechny těžkosti je 
krásný! Bolest přejde nebo alespoň povolí - přijde něco 
velmi pěkného a to sice také povolí, ale pokud se člověk 
snaží stále napojovat na Pána Ježíše a Pannu Marii, 
všechno má svůj smysl a dá se to přečkat  a někdy 
přináší i zvláštní vnitřní radost! 

                                                 
Vaše sestra Bernadetta           

 
    Milá a nám všem drahá sestro Bernadetto!  

Za celé naše farní společenství děkujeme za Vaše hluboce prožitá slova, 
příkladná svým optimismem a upřímným odhodláním přetvářet své utrpení 
v pravé a nepomíjející duchovní hodnoty. Přejeme opravdové prožití adventu 
v očekávání příchodu Toho, jenž dává smysl i našim bolestem. Zůstáváme 
s Vámi v našich modlitbách. 

redakce    
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  ŽIVÝ RŮŽENEC 
    Již několik let se někteří z nás modlí spolu a přitom každý sám živý 
růženec. Princip je velmi jednoduchý a časově nenáročný. Každý 
člen se denně sám        v době, kdy mu to vyhovuje (a to libovolně 
nepravidelně), modlí jeden desátek růžence. Celý měsíc vždy stejný 
desátek, tj.stejné tajemství, teprve s novým měsícem se posune a 
modlí se další tajemství. Příklad - v lednu dostanu tajemství             
"S kterým jsi Alžbětu navštívila", to znamená, že v únoru se budu 
modlit "Který se narodil v Betlémě", v březnu "Kterého jsi v chrámu 
obětovala" atd. přesně tak, jak jednotlivá tajemství za sebou následují.  
Takže pouze na úplném začátku potřebujete vědět, čím máte začít - a to vám 
řeknu já, když všechny zájemce setřídím a rozdělím tajemství. Pokud se tedy 
sejde 20 ochotných lidí ( a nás je nyní kolem třiceti), vlastně se každý den modlí 
skupina dohromady celý růženec, protože každý člen má jiné, jen to své 
tajemství ( a po měsíci se to střídá, takže za dvacet měsíců si prorozjímáte celý 
růženec). Odtud tedy název "živý růženec", každý člen přispěje svým malým, 
ale důležitým kouskem do celé mozaiky. Dostává také podíl na milosti plynoucí 
z modlitby růžence. 
        S novým rokem se rozbíhá nové kolo živého růžence, nabídka účasti na 
této modlitbě na dalších dvacet měsíců. Zveme nové zájemce a prosím i 
stávající členy, aby mi v případě zájmu potvrdili svou další účast. Tentokrát se, 
prosím, přihlašujte pouze u mě, Blanky Pitřincové. Možno osobně, telefonicky 
274 866 294, mailem blankapitrincova@seznam.cz nebo písemně v kostele na 
nástěnce. Stávající členové pokračují plynule ve svých tajemstvích, nové 
zájemce prosím o uvedení tel. nebo mailového spojení, aby se mohli dozvědět 
své počáteční tajemství. O přihlášení prosím co nejdřív, nejlépe do 15.12. 
Jakékoli další otázky ráda zodpovím. 
    Děkuji všem, kteří jsme spolu prošli uplynulé kolo a těším se na uvítání 
nových členů.    

Blanka Pitřincová  
 
 

Naleznete 
sedm 

   rozdílů ? 
 

Správné řešení najdete 
na str.20 

 
připravila Maruška Plačková 

ml. 

mailto:blankapitrincova@seznam.cz
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VYBRANÉ INFORMACE Z  3. ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
Datum konání: 18.10.2006 Místo a čas: Rezlerova 272,  
   Praha 10  Petrovice od 19.30 
Přítomni: Pavlína Čančarová, Roman Farion, Patricie Jarešová, Vojtěch Malý, 
Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová, Dan Pikálek, Miloš František Převrátil, 
Zuzana Riedlbauchová, František Šika. 
 
• Pastorační asistentka farnosti 
Od 16.10. nastupuje pastorační asistentka Pavlína Čančarová, která bude mít 
úřední hodiny na faře v úterý od 10.00 do 17.00. 
 
• Farní shromáždění + farní „silvestr“ 
V neděli 26.listopadu 2006 se bude konat v restauraci U Čouků od 15.00 farní 
shromáždění a po něm farní „silvestr“ (na ukončení liturgického roku). 
Program: výroční zpráva farnosti za uplynulý rok, výhledy do příštího roku, 
představení pastorační asistentky; večerní zábava. 
- Prosíme farníky o dobrovolnou spolupráci při zajištění občerstvení. 
- Zuzana Riedlbauchová domlouvá paralelní program pro děti. 
 
• Příprava adventního a vánočního programu 
- Sv. Mikuláš 5.12. v kostele a na faře. Program připravují skauti. 
- Adventní kající pobožnost se bude konat 18.12. od 18. 30 
- Brigády: generální úklid 16.12. od 8.30; 23.12. odpoledne zdobení stromečku, 
dokončovací práce, konečný úklid. 
- Kostel bude otevřený pro veřejnost 25. a 26.12. od 14.00 do 17. 00. Zajištění 
služeb z řad farníků koordinuje pan Farion. 
 
• Financování farního zpravodaje - Lastura 
Náklad na jeden výtisk je v současnosti 5 – 8 Kč. Zvažuje se možnost 
profesionálního tisku (předpokládaná úspora nákladů cca 20%). Bude zřízena 
samostatná pokladnička pro dobrovolné příspěvky na vydávání Lastury. 
 
• Pořádek na faře 
Prosíme návštěvníky fary a zvláště organizovaná společenství, která faru 
využívají, aby udržovali pořádek a po sobě uklízeli (není zajištěn jiný úklid 
fary). 
 
• Nové telefonní číslo farnosti: 222 956 361 
 
• Sbírka na zakoupení dataprojektoru 
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Stále prosíme o malé i velké finanční dary na tento účel. Laskaví dárci 
kontaktujte přímo P. Františka. 
 
• Plánované žádosti o grant MČ 
Rádi bychom získali příspěvek MČ na opravu krovu – stropu sakristie, a 
dřevěné konstrukce zvonice. 
 
• 3. pátek v listopadu - prezentace Misijní banky ubožáků 
 
• Dočasné doplnění vybavení kostela a fary  
Hledá se: pro faru bílý botník na kolečkách, část kuchyňské linky a pro kostel 
abakus, stolek pod tiskoviny. Nabídky a konzultace pastorační asistentka 
Pavlína Čančarová. 
 
• Seminář bibliodramatu 2.12. 
Bibliodrama zahrnuje nejrůznější skupinové metody, sloužící k přiblížení, 
„prožití“ a pochopení úryvků z Písma sv. Nejedná se o hraní biblického divadla. 
Tato zajímavá duchovní aktivita proběhne 2. prosince od 13:00 do 18:00 na 
faře. 
 
• Příští zasedání pastorační rady – 15.11.‘06 
Se svými náměty, dotazy a připomínkami se můžete obracet na kteréhokoli 
člena farní rady. 
 
 
VYBRANÉ INFORMACE ZE  4. ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
Datum konání: 15.11.2006  Místo a čas: Rezlerova 272,  
      Praha 10  Petrovice od 19.30 
 
Přítomni: Pavlína Čančarová, Roman Farion, Patricie Jarešová, Vojtěch Malý, 
Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová, Dan Pikálek, Miloš František Převrátil, 
Zuzana Riedlbauchová, František Šika. 
 
 
⇒ Kontrola zápisu z minulého jednání – zatím nesplněno: 
Pokladnička Lastury bude urychleně dodána. (V. Malý) 
Letáček s pravidly o používání fary a úklidu bude dodán (V. Malý) 
Tvorba farních WWW stránek je opožděna (M. Nedoma) 
Úklid fary – stále nevyřešen 
Stále trvá možnost přispět formou daru na dataprojektor 
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⇒ Organizace farního shromáždění a „silvestru“ 26.11. 
Výroční zpráva ŘKF ( J.Němcová a P. František) 
Plakátek na farní shromáždění (P. Jarešová) 
Moderování farního shromáždění (M. Nedoma) 
Koordinace občerstvení (Z. Riedlbauchová) 
Program „děti pro děti“(A. Šilerová) 
Doprovod odpoledního farního zpěvu a nákup zpěvníků Koinonia (V. Malý) 
Ozvučení sálu (M. Nedoma, F. Šika) 
Dataprojektor (M. Rosenbaum) 
 
Program farního shromáždění: 
1. přivítání, modlitba- duchovní slovo – organizační věci 
2. výroční zpráva 
3. představení pastorační asistentky  
4. výhledy do budoucna, včetně stavebních úprav 
5. film o Jendovi Roškotovi a beseda s ním 
6. presentace dětského programu 
7. farní „silvestr“ aneb veselice na závěr liturgického roku 
 
⇒ Oslava 11. narozenin farnosti 13.1.2007 
Původně plánovaný farní masopust se mění na oslavu 11. narozenin farnosti a 
termín se přesouvá /vzhledem k jarním prázdninám dětí/ na 13.1.‘07 u Čouků. 
 
⇒ Plánuje se vánoční koncert v kostele (navržen termín 26.12.) 
 
⇒ 3. pátek v prosinci: 15.12. Dr. Royt - Mariánská ikonografie 
 
⇒ 3. pátky v měsíci – hledají se témata na rok 2007 
 
Příští zasedání pastorační rady – 12.12.‘06 
Se svými náměty, dotazy a připomínkami se můžete obracet na kteréhokoli 
člena farní rady. 
 
 
 
Z nových matričních zápisů     
15.10. byl pokřtěn Martin Antonín Rochowanski (nar. 17.1.2006) 
28.10. byla pokřtěna Zuzana Marie Gabriela Jelínková (nar. 5.11.2003) 
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ NA ADVENT 2006: 

• 2.12. - sobota – 13.00 - 18.00  na faře setkání s bibliodramatem, vedené 
Zuzanou Winterovou 

• 3.12. - 1.neděle adventní – sbírka na bohoslovce 
• 5.12. - úterý – při mši sv. od 18.00 a poté na faře – setkání se                  

sv. Mikulášem & CO. 
• 8.12. - pátek – slavnost P.Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
• 12.12. - úterý – 20.00 – schůze pastorační rady farnosti 
• 14.12. - čtvrtek – 19.40 schůze ekonomické rady farnosti 
• 15.12. - 3.pátek – 19.00 v kostele – přednáška Dr.Royta o mariánské 

ikonografii, s projekcí obrazů 
• 16.12. - sobota od 8.30 – generální předvánoční úklid kostela a fary 
• 18.12. - pondělí – 18.30 společná kající bohoslužba a možnost svátosti 

smíření u několika zpovědníků 
• 20.12. - středa – poslední předvánoční hodina náboženství (27.12. není) 
• 23.12. - sobota od 8.30 – předvánoční přípravy v kostele (strom, betlém) 
• 24.12. - 4. neděle adventní – bohoslužby v nedělním pořádku, tj. Od 9.00 a 

od 10.30 (V TENTO DEN DO ODPOLEDNÍCH HODIN TRVÁ ADVENTNÍ 
DOBA, VEČER PATŘÍ JIŽ  K DOBĚ VÁNOČNÍ) 

 
PETROVICKÝ VÁNOČNÍ PROGRAM 2006-2007: 

24.12.2006, Štědrý večer  17.00 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi 
25.12.2006, slavnost Narození Páně 0.00 půlnoční mše sv.,9.00, 10.30 mše sv. 
       kostel otevřen též 14.00-17.00 
26.12.2006, sv.Štěpána 10.30 mše sv. 
       kostel otevřen též 14.00-17.00 

Od Štědrého večera do 26.12. večer (mimo čas bohoslužeb) bude možno 
si v kostele připálit lampičky od světla přivezeného z Betléma. 

27.12.2006, sv.Jana Evangelisty  18.30 mše sv. s žehnáním vína 
28.12.2006, sv.Mláďátek betlémských 18.00 mše sv. 
29.12.2006    18.00 mše sv. 
30.12.2006    18.00 mše sv.  
31.12.2006, neděle,  sv.Rodiny   9.00, 10.30 mše sv. - obě s obnovou 

manželských slibů  
  1. 1. 2007, Matky Boží Panny Marie 10.30, 18.00 mše sv. 
a dále bohoslužby v obvyklém pořádku, včetně: 
5. 1. 2007                18.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy 

  6. 1. 2007, Zjevení Páně - Tří Králů 18.00 mše sv. 
 7. 1. 2007, neděle, Křtu Páně   9.00, 10.30 mše sv.           

18.00 Tříkrálový koncert komorního souboru ARS ANTIQUITATIS 
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Pravidelné bohoslužby: 
Neděle: 9.00 a 10.30 hod. 
Úterý, čtvrtek, pátek a sobota: 18.00 hod. 
(Středa – podle ohlášek na týden) 
 
Schůzky zájemců o společenství: 
Středa:  - 18.30 v kostele – podle ohlášení buď mše sv. nebo bohoslužba  
  slova 

- 19.15 na faře k dalšímu programu, setkání a modlitbě 
 
Výstav Nejsvětější svátosti - každý čtvrtek a každý 1.pátek- po mši sv., do 
19.30 hod. 
 
Příležitost k svátosti smíření - před mší svatou, při adoraci a několikrát za rok 
po společné kající bohoslužbě s několika zpovědníky. 
 
 
Co se všechno ve farnosti děje: 
• náboženská výchova dětí - ve středu od 16.30 v kostele a na faře 
 
• setkání starších věkem, i když mladých duchem - 3. čtvrtek v měsíci                

v  16.00hod. - na faře 
 
• setkání mládeže - ve čtvrtek po mši sv. na faře s nácvikem zpěvu, hry apod., 

každý druhý týden tzv. “megaspolčo” 
 
• schůzky prezidia Mariiny legie - v úterý v 19 hod. na faře  

(internetové stránky petrovického prezidia Panna Maria Ochranitelka najdete na   
http://www.legiepetrovice.wz.cz ) 
 

• agapé - 3. neděli - neformální setkání po druhé mši sv.- na faře nebo okolo ní  
 
• zájemci o společenství - každou středu 18.30 mše sv. nebo bohoslužba slova, 

modlitba se zpěvem v kostele a setkání na faře k dalšímu programu 

http://www.legiepetrovice.wz.cz
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KRHÚTI - 76. oddíl Junáka přijímá nováčky. 
Oddíl hledá chlapce ve věku 9 - 12 let pro svou 
pravidelnou činnost. 
Co děláme? 
* Každý týden družinové schůzky a jednou za    
čtrnáct dní výprava. 
* Každý rok v červenci čtyřtýdenní oddílové tábory 
(letos již po sedmnácté) v jižních Čechách u Písku      
s tábořením v indiánských stanech tee-pee. 
* Zimní táboření, turistiku a vodáctví. 
* Zálesácké dovednosti, indiánštinu, rukodělné práce, 
hry atd. 
* Nepovinné akce s náročnějším programem pro starší 
(ale často i mladší) členy. 
Co od nás můžeš očekávat? 
* Partu dobrých kamarádů, na které se můžeš 
spolehnout a se kterými zažiješ spoustu dobrodružství. 
* Pobyt v přírodě. 
* Pravidelný zábavný program. 
* Naučení dovednostem, které tví vrstevníci ani 
zdaleka neovládají (uzlování, šifrování,    Morseova 
abeceda, zálesácké dovednosti apod.). 
* Sportovní vyžití - praktikujeme téměř všechny sporty, které alespoň trochu ovládáme. 
 
Chceš se i Ty stát Krhútem? 
Chceš jezdit do přírody, na výlety, na tábory a zúčastnit se dalšího zajímavého programu? 
Chceš zažít dobrodružství a poznat partu dobrých kamarádů, s nimiž se dá zažít spousta 
legrace? Pak není nic jednoduššího, než se přihlásit k nám do oddílu, stačí udělat jednu       
z následujících věcí: 
* Ozvat se na některý z kontaktů, kde Ti rádi sdělíme další informace a poradíme, jak se     
k nám přihlásit. 
* Přijít přímo k nám do klubovny (na hřiště školy Schulhoffova 844), na některou               
z družinových schůzek 
 
A co nabízíme Vám, rodičům? 
Vytváříme rozmanitý program bez prostoru pro nudu a s důrazem na základní morální 
hodnoty. Kromě hraní her a sportování se kluci naučí různé věci, praktické pro běžný život. 
Dále nabízíme jistotu, že v době oddílových akcí bude Vaše dítě pod dozorem dospělých 
lidí a ve společnosti kluků, kteří se chovají slušně. A v neposlední řadě nabízíme malé 
finanční nároky na tuto zajímavou pravidelnou činnost. 
 
Kontakt 
RNDr. Milan Kvíz a Ing. Jana Kvízová, Myslbekova 684/17,  169 00 PRAHA 6 
Tel.: 220 510 624 
e-mail: Jana.Kvizova@quick.cz 
web: http://krhuti.poupe.net/ 

mailto:Jana.Kvizova@quick.cz
http://krhuti.poupe.net/
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Chcete číst Lasturu jako první ? 
Stačí zaslat svůj mailový kontakt na adresu: lastura@email.cz a každé nové 
číslo farního zpravodaje přijde přímo na Váš počítač a to ještě dříve, než ho 
najdete v papírové podobě na stolku v kostele.  
 
Chcete číst Lasturu ještě dříve ? 
Tak přijďte pomoci s její výrobou. Vítáme nejen příspěvky do obsahu 
zpravodaje, ale i manuální výpomoc při tisku, kompletaci a distribuci. A určitě 
řada z vás má k dispozici digitální fotoaparát – při četnosti farních akcí uvítáme 
každého dalšího fotoreportéra. Vzhledem k rostoucímu rozsahu i nákladu nás 
zajímají i nabídky cenově výhodného popř. sponzorského zpracování 
v profesionální tiskárně.  
Na uvedené e-mailové adrese nebo písemně (možno nechat v sakristii) rádi 
uvítáme jakékoliv Vaše připomínky a nabídky příspěvků i jiné pomoci při 
tvorbě zpravodaje. Uzávěrka dalšího čísla: 18.12. 
 
 
 

 
 

LASTURA, č.8/2006, vydává Římskokatolická farnost u  kostela sv.Jakuba Staršího, Edisonova 17/16,  
109 00  Praha 10 - Petrovice 

Kontakt na duchovního správce: tel: 222956361, GSM: 776252251,  prevrat@volny.cz 
Kontakt na redakci: lastura@email.cz . Uzávěrka dalšího čísla: 18.12.2006. 

Redakční rada tohoto čísla: P.M.F.Převrátil, M.Nedoma 
Poděkování všem přispěvatelům a pomocníkům při kompletaci  

a Mgr.Jiřímu Vonešovi za poskytnutí grafiky sv.Jakuba  
Náklady na výrobu jednoho výtisku: 10,- Kč 
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