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Narození ( Mistr ze Salzburgu, kol.r.1400)  

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

 
 

Hle panna počne a porodí syna  
a dá mu jméno Immanuel, to je "Bůh s námi" 

(Iz 7,14)  

TEN MALÝ VLEVO DOLE 
  Proč tak mnozí přicházejí k jesličkám 
podívat se na sošku Ježíška, malého 
panáčka? Proč tolik zahraničních 
návštěvníků hledá v Praze kostel 
Pražského Jezulátka – Bambino Gesù 
di Praga – El Niño Jesús de Praga – 
Infant Jesus of Prague...? (Jestli ani 
Vy nevíte, najdete jméno toho kostela 
v článku T.Šikové o přednášce 
prof.Royta). Přijíždějí z rodné země 
sošky – Španělska, z Itálie, Ameriky,  
i z Filipín, kde je Pražské Jezulátko 
velmi ctěné. Pod oblečky, kterých 
„vlastní“ stovky, třeba i kovbojský 
(asi od krajanů z Texasu) i ho-
kejistický (ušitý po velkém českém 
vítězství) včetně hokejky nebo 
vietnamský (darovaný ještě za 
Gottwalda od Ho Či Mina  na památku 
jeho katolických rodičů) – pod vší tou 
parádou je vosková figurka spoře 
oděného slaboučkého děťátka.  

V Ježíškovi se ukazuje dobrovolně slaboučký a ponížený 
nekonečný Bůh. Jeden můj kamarád říká: ve srovnání s  obrazem 
Velikého, mocného, třeba i trestajícího – toho velkého, vpravo, 
nahoře – ten „malý vlevo dole“ je tak milý, přitažlivý, utěšující.    
A Bůh se k nám přiblížil právě tak. Takový malý přeci může vejít  
i do našich srdcí. 

                    To Vám přeje Váš a Jeho kněz František. 

9 
Vánoce  2006 
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     redakční okénko                                                                                           
 LASTUŘÍ JUBILEA 
   Tak už to máme rok, co začala Lasturka vycházet a zároveň to, co právě držíte  
v ruce nebo si prohlížíte na monitoru svého počítače je desátým vydaným 
číslem. Že vy ale vidíte v záhlaví devítku? To je naprosto v pořádku, protože to 

první číslo bylo ve skutečnosti nulté. Takováto jubilea a ještě     
v kombinaci se začínajícími vánočními svátky – to už je dost      
k důvodů k tomu, abychom si udělali nějakou mimořádnou 
radost. A ejhle, ono se těch dárečků sešlo opravdu požehnaně. 
Pro nás v redakci je však asi tím nejhřejivějším a 

nejpůsobivějším dárkem ta skutečnost, že se nám v tomto čísle sešly výsledky 
práce devíti (!) autorů a nejsou to přitom příspěvky ledajaké. Jeden skvost vedle 
druhého. Ať už je to bleskové a přitom naprosto precizní zpravodajství Terezie 
Šikové o ikonografické přednášce prof. Royta, nebo naopak z hloubi paměti 
vyproštěná reflexe Zbyška Ištoka na listopadové setkání s Misijní bankou 
ubožáků. A nebo skautsky upřímné vyprávění o už pravidelné “mikulášské” 
spolupráci, či mimořádná vánoční kolekce dětských hříček od Marie Plačkové 
ml. A pak tu máme dva zcela nadstandardní příspěvky, které, jak se sluší a patří 
na vánoční dobu, oplývají tajemstvím. Ten první je dokonce zahraniční a otvírá 
nám tajemství předvánočních lidových zvyků v Horní Lužici. Ten druhý nám 
zase (díky zprostředkování J. Musila) dovoluje nahlédnout do poetické duše 
našeho farníka pana Zelenky. Už teď se osobně těším, jak si opětovným 
ponořením do jeho jímavé básně umocním prožitek té kouzelné novoroční noci.   

Té největší lastuří proměny a zároveň největšího dárku, který 
jsme vám i sobě nadělili, jste si nejspíš všimli, už když jste toto 
číslo vzali poprvé do ruky. Ano, výrobu tohoto čísla jsme poprvé 
svěřili profesionální tiskárně. Pokud se nám podaří tento trend 
udržet, tak jednak bude Lastura zase o něco hezčí a jednak 

budeme moci zapomenout na stresové situace, kdy jsme se 
úpěnlivě modlili, aby naše běžná stolní laserová tiskárna utáhla celý náklad, 
aniž by se rozsypala nebo aby nedošel poslední toner. A asi nikomu nebudou 
chybět ani adrenalinové zážitky, jakým byla např. kompletace minulého čísla, 
kterou jsme po nočním tisku prováděli vkleče v předsíňce kostela. Jenom díky 
obětavé a efektivní pomoci paní Kadlecové a Marušky Plačkové jste vůbec 
mohli dostat toto číslo včas. Ještě jednou jim touto cestou moc děkujeme. 
Lastura má tedy za sebou první rok existence a prvních 10 čísel, čímž snad 
potvrdila svou životaschopnost. Jak se jí bude dařit v tom druhém, záleží i na 
vás čtenářích a hlavně na vás, milí dosavadní i potenciální přispěvatelé. Teď si 
ale nejdříve pěkně vychutnejte toto číslo a vůbec celý ten krásný vánoční čas. 

Mirek N. 
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POUŠŤ JE KRÁSNÁ V TOM, ŽE NĚKDE SKRÝVÁ STUDNU.  

(Antoine de Saint-Exupéry) 
   Třetí pátek v listopadu (17.11.) byl věnován Misijní bance ubožáků. Pavel 
Baldinský nám na faře promítal obrázky z několika míst v Tanzanii, kde toto 
české neziskové misijní sdružení laiků 
hloubí studny a vyhloubené udržuje 
nebo obnovuje. Díky těmto obrázkům 
jsme se mohli setkat s lidmi z oblasti, 
kam se málokdo z nás dostane.          
V útulném prostředí fary jsme viděli 
cesty, po kterých přijíždí i jak 
vypadají studny, obydlí, způsob 
života místních obyvatel. Kromě 
obtíží z jiného podnebí zasahují do 
života místních lidí i misionářů 
nemoci jako malárie, AIDS a mnohé další. Také zde působí pytláci a cestujícím 
často hrozí přepadení. 
U Jákobovy studny se Ježíš setkal se samařskou ženou. I my můžeme přispět 
penězi, modlitbou, vnitřní účastí k tomu, aby se lidé v Africe mohli setkat u 
životadárného pramene. 

Zbyšek Ištok 
 
Za dětmi zhotovená vánoční přání a z dalších darů se pro MBU vybralo přes 
3.900,- Kč. Děkujeme. (Doslov redakce) 

 
SILVESTR NA DRUHOU 
V neděli 26.listopadu 
na slavnost Ježíše 
Krista Krále se 
zrodila zase jedna 
tradice. Opět jako 
před rokem jsme se 
totiž sešli v sále 
restaurace U Čouků, 
abychom se ohlédli 
za uplynulým litur-
gickým rokem a 
nastínili si plány pro 
ten příští.  
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Trošku familiérní nicméně už zažité označení „farní Silvestr“ dostalo 
podivuhodnou shodou okolností tentokrát naprosto neprůstřelné zdůvodnění, 
neboť na tento den (kromě jiného) připadla v liturgickém kalendáři památka   
sv. Silvestra Gozzolini. Další příjemná náhoda způsobila, že jsme díky nějaké 
předchozí akci přišli do sálu už patřičně „silvestrovsky“ vyzdobeného.  

 
Podstatnou část programu vyplnil otec 
František prezentací rozsáhlé výroční zprávy, 
kterou sestavil se sestrou J.Němcovou a ve 
které pastorační rada bilancovala realizované 
projekty a akce. Aspoň krátký oddech poskytli 
otci Františkovi další „meziřečníci“. Konkrétně 
Vojta Malý se stručnou informací o činnosti 
společenství mládeže a Jiřina Němcová 
s komentářem  historie a dalšího rozvoje 
našeho originálního betléma, jehož je hlavní 
iniciátorkou a autorkou. Prostor pro své stručné 
představení dostala i naše pastorační asistentka 
Pavlína Čančarová.                                      
 
Zlatým hřebem programu pak bylo promítání 

zdařilého dokumentu o Jendovi Roškotovi, ozdobené 
navíc jeho osobní účastí i (jak jsme si u něj už zvykli) 
působivou promluvou a následnou srdečnou besedou. 
Škoda jen, že se nemohl zúčastnit také autor filmu -      
- režisér a kameraman v jedné osobě – Ondra 
Lehovec. 
Toto setkání určitě splnilo svůj účel a tak je třeba 
poděkovat všem, kteří se o jeho zdárný průběh 
organizačně nebo technicky zasloužili, i všem 
hospodyňkám, které dodaly tolik dobrot, a také 
hodným a obětavým kmotřičkám, které se pod 
vedením Aničky Šilerové postaraly o zábavu pro 
veškerou přítomnou drobotinu. 
Trošku k zamyšlení je relativně nižší účast farníků na 
této akci. Své možná sehrály nemoci nebo oficiálnější 
náplň programu. A nebo možná naopak lze vysokou 
účast před rokem připsat na vrub především 
zvědavosti na „našeho nového pana faráře“ a určité 
tehdejší vyprahlosti po takovýchto setkáních. Ať tak či 
tak,   za pár dní  budeme  mít  možnost se   „U Čouků“  
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Skupina Mancato osvěžila průběh setkání svým příjemným 
a tradičně spolehlivě provedeným repertoárem

 
setkat  zase   a to 
13.ledna 2007 u pří-
ležitosti 11.výročí 
obnovení farnosti. 
Můžete se opět těšit 
na zajímavé hosty a 
nejedno další pře-
kvapení. A možná 
dojde i na teď tak 
populární tanco-
vání, takže neza-
pomeňte vhodné 
obutí.  V každém 
případě ale přijďte 
mezi nás. Žádné 
společenství nevznik-
ne samo od sebe – to 
můžeme s pomocí Boží vytvořit jen my. Lastura u toho samozřejmě nebude 
chybět a tak se těšíme na viděnou. 

M.Nedoma, foto J.Musil 
  
 

PŘEDVÁNOČNÍ OBYČEJE LUŽICKÝCH SRBŮ 
 
   Tento článek poskytla rodina ("svojba")Hoyerových (Hojerových), což jsou přátelé otce 
Františka, kteří už několikrát naši farnost navštívili. A také jsou to pravidelní odběratelé 
Lastury. Zvyklosti, které popisují, nám vesměs nejsou zcela neznámé – slovanská příbuznost 
se i v tomto hodně projevuje. Hodné následování je však to, s jakým nasazením tento národ, 
který musí neustále zápasit o  zachování své identity, o tyto tradice pečuje. 
 
  Každý národ slaví své svátky a má své zvyky a tradice, které patří do 
národního dědictví. Mnoho zvyků přetrvává z daleké minulosti a zachovává si 
svou oblibu. Takže i dnes se dodržují a  navzdory komplikacím, které přináší 
moderní společnost, potřeba těchto slavností a jejich slavení spíše přibývá. 
Často se tvrdí, že Lužičtí Srbové mají oproti ostatním německým regionům 
výrazně více lidových zvyků. Též lužickosrbští lidoví badatelé míní, že je v 
Lužici ve srovnání s jinými oblastmi o hodně více živých tradic a i lidí pro ně 
zapálených. Ať tomu tak je i nadále.  
I předvánoční doba je tak každoročně bohatá na zvyky, na které se těší 
především děti. Při tom ještě každá oblast má své vlastní zvláštnosti a obyčeje. 
Zveme vás tedy, abyste se ve svých myslích na chvíli přenesli do Horní Lužice, 
kde se každý rok před Vánocemi odehrávají následující zvyky.  
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Svatý Martin 
Obyčej martinského zpívaní vychází z legendy o svatem Martinovi z Tours, 
který ve 4. století rozpůlil svůj široký důstojnický plášť, aby tak zachránil život 
nahému žebrákovi třesoucímu se zimou. Od středověku je tak den sv. Martina, 
11. listopadu, pro děti dnem dělení. V lužickosrbských katolických vesnicích 
v okresech Kamjenc (Kamenz) a Budyšin (Bautzen) táhnou děti v malých 
skupinách dům od domu a prosí o pamlsky. Přitom zpívají koledu:  

„Hodně štěstí přejeme,  „Wjele zboža přejemy, 
A pěkně se tážeme,   a so pěknje prašamy 
Zda tu svatý Martin   njej’ tu swjaty Měrćin 
(Mikuláš) byl,   (Mikławš) był, 
zda tu něco zůstavil?  njej’ tu něšto wostajił? 
Ano, ano,    Ju, wšak ju, 
plnou mísu,   połnu šklu 
k tomu ještě hromadu.“  a hišće wulku hromadu.“ 

Ve farnosti Radwor (Radibor) v okresu Budyšin se dětské  obchůzky konají na 
svatého Mikuláše (6. prosince). 

Navečer téhož dne se        
v naší farnosti „Sv.Šimona 
a Judy Tadeáše“ v Chrósći-
cach shromáždí všechny 
děti i se svými rodiči. Na 
návsi již čeká sv. Martin na 
koni, abychom se všichni 
spolu ve velkém lampióno-
vém průvodu vydali 
k našemu kostelu. Přitom 
se zpívají písně o sv. Mar-
tinovi v naší mateřštině.    

V kostele naše mládež předvede legendu o sv. Martinovi, přizpůsobenou  dnešní 
době.  
 
Svatá Barbora 
„Borborka“ – tak se u nás jmenuje – má svůj svátek 4. prosince. Již od 
středověku byla uctívána jako pomocnice v nouzi. V současnosti se již pouze 
v některých obcích farnosti Kulow (Wittichenau) dodržuje zvyk, při kterém 
„Svatá Barbora“ v předvečer svých jmenin chodí dům od domu. „Borborku“ 
doprovázejí dva Ruprechti. Ještě před nemnoha lety bývala oblečena do částí 
svatebního kroje lužickosrbské katolické nevěsty. Dnes se obléká do bílého šatu 
nevěsty, přes obličej má závoj. Hodným dětem naděluje jablka, ořechy a 
sladkosti. Těch neposlušných se dotkne metlou na tváři. „Svatá Barbora“  
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nepromluví po celý čas ani slova, 
to za ni obstarávají oba 
Ruprechti. Ti chtějí po dětech, 
aby vyprávěly o svém chováni a 
něco zazpívaly či zarecitovaly. 
Děti jsou přitom rozrušené a poté 
pyšné, že jim „svatá Barbora“ 
něco nadělila.  
 
 
Svatý Mikuláš 
Mikulášský svátek sahá daleko 
do minulosti – až ke stejno-
jmennému biskupu z Myry ve 4. století, jenž podle legendy obdarovával 
především chudé děti. V tom samém kraji (Kulovska osada) chodí večer o dva 
dny později (5. prosince) svatý Mikuláš k dětem dům od domu. Svatého 
Mikuláše doprovázejí tentokrát tři Ruprechti Jejich příchod oznamuje zazvonění 
na zvonek u domovních dveří. Svatý Mikuláš je oblečený jako katolický biskup. 
Na hlavě má mitru, obličej zdobí dlouhý bílý vous, v ruce drží biskupskou berlu 
a na ramenou nosí červenou pelerínu. Ve světnici se představí a vyptává se děti, 
zda vždy poslouchaly své rodiče. 
Pokud tomu tak nebylo, dostane 
se dítěti pokárání. Ale protože 
svatý Mikuláš byl tuze dobrotivý 
biskup, jsou výtky věcí 
Ruprechta. „Svatý Mikuláš“ děti 
pouze chválí a ptá se, zda by 
nepřednesly modlitbu, nezazpí-
valy píseň, či nezarecitovaly 
básničku. To pro ně není 
problém, neboť se na to už 
předem pořádně připravily. Za 
odměnu dostanou od „Svatého 
Mikuláše“ malý dárek. Ty 
chystají rodiče ještě před jeho příchodem ven za domovní okna. Když děti za 
dárky pěkně poděkují, rozloučí se s nimi a odebere se na návštěvu další rodiny. 
Ve většině lužickosrbských katolických vesnic pak přichází svatý Mikuláš 
potajmu. V předvečer jeho svátku, 5. prosince, dávají děti za dveře vyčištěné 
boty, do kterých Mikuláš naděluje sladkosti. Přitom zůstává neviděný a 
nepoznaný.  
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Panna Maria prosí o nocleh 
Též biblické téma hledáni noclehu Panny Marie bývá občas symbolicky 
přejímáno a ztvárněno. V některých vesnicích farních obcí Chrósćich 
(Crostwitz), Wotrowje (Ostro), Njebjelčicích (Nebelschütz), Ralbicích (Ralbitz) 
a Kulowje (Wittichenau) bývají po devět dnů před Štědrým večerem nošené od 
rodiny k rodině sošky Matky Boží a svatého Josefa. Každý, kdo je spjat s touto 
adventní zvyklostí, přitom slibuje, že neodmítne nikoho prosícího. Osmého dne 
(před Vánocemi) večer se ženy 
setkají v té rodině, kde sošky 
přebývaly po celý rok, aby se 
spolu modlily radostný růženec a 
Anděl Páně. Po té se domlouvají, 
v jakém sledu budou sošky 
Matky Boží a svatého Josefa 
k nim letos přicházet a v jaké 
rodině zůstanou přes celý příští 
rok. Při příchodu a při opouštění 
domu se zúčastnění společně 
modlí – samozřejmě ve své 
lužickosrbské mateřštině – 
pětkrát Otčenáš, dále Vyznáni víry, Anděl Páně a některé modlitby k Panně 
Marii. U deváté (přichází na řadu o Štědrém večeru) z těchto rodin pak sošky 
zůstanou až do svátku Hromnic (2. února). Tento den se ještě jednou všechny 
ženy potkají u této rodiny a modlí se spolu růženec atd.  Sošky pak dál zůstanou 
v této rodině  až do 14. prosince a po té se cyklus opakuje.  

rodina Hojerova (jazyková úprava redakce) 
 

KRHÚTI  A  MIKULÁŠ 
V PETROVICÍCH 
Když přišel P. František v roce 2005 na 
faru v Petrovicích, měl z toho náš 
skautský vedoucí Milan Kvíz velkou 
radost. František totiž připravoval jeho 
dceru Janu na první svaté přijímání, a 
tak to byla pro něj známá tvář. Jako 
skautský oddíl z Jižního Města jsme 
s Vámi vlastně sousedé, a tak Milan 
hned začal vymýšlet, jak bychom mohli 
navázat s farností kontakt a připravit 
nějaké společné akce. Z toho vzešel 
nápad   na  divadelní  scénku  ze života  
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sv.Mikuláše. První orga-
nizační schůzka byla 
trochu nesmělá. Až na 
Milana byl pro nás 
prostor kostela prostře-
dím novým. Různých scének jsme již zinscenovali desítky, ale z této jsme měli 
přeci jen strach. Výsledek se nakonec celkem povedl. Hrát v rámci mše nám 
sice přivodilo notnou trému, ale nakonec to všichni protagonisté 
zvládli.Z kostela se děti s rodiči přesunuly na faru, kde se sehrálo několik 
krátkých hříček. Z her děti vytrhl zvonek Mikuláše a řetěz čerta.  
A začalo se s rekapitulací toho, jakou radost i starost děti doma celý rok dělaly. 
Každý si nějaké to zlobení snažil vyžehlit básničkou nebo písničkou a nakonec 
všichni dostali nějaký ten pamlsek a ovoce. 
Po roce jsme neváhali. Potěšilo nás, že o naši přítomnost P. František znovu 
stojí. Tentokráte již nejistota zmizela a všichni se na společné setkání těšili. 
Bylo zapotřebí připravit jinou scénku. Letos to byla Mikulášova záchrana 
námořníků  na  rozbouřeném  moři.   Děti při scénce  pomohly  s vlněním moře,  
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které tvořil dlouhý pruh modré látky. I večer strávený po mši na faře, když za 
dětmi opět zavítal Mikuláš s andělem a čertem, se povedl. 
Co dodat? Jsme rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit. Přestože nejsme 
v kostele jako doma, takovéto společné večery otvírají nové pohledy. Bylo nám 
u Vás na faře dobře a doufáme, že za rok se zase společně potkáme. 
 

Za 76. oddíl Junáka – Krhúti (http://krhuti.poupe.net) 
napsal Drobek. 

 
ŽIVÁ KRÁSA IKON 

 
   V rámci přednášek, které se konají vždy třetí pátek        
v měsíci, jsme měli možnost si 15.12. vyslechnout 
přednášku prof. PhDr. Ing. Jana Royta na téma 
„Mariánská ikonografie a zobrazování Narození Páně. 
     Historik umění a vysokoškolský profesor Jan Royt 
působí v současnosti jako ředitel Ústavu pro dějiny umění 
FF UK. Do oblasti jeho zájmu patří především raně 
křesťanské a středověké umění, křesťanská ikonografie a 
hagiografie. 
     Vzhledem k jeho mnohaleté vědecké, pedagogické a 

publikační činnosti, zkušenostem a účasti na mnoha mezinárodních 
konferencích a grantech, ho lze označit za uznávanou kapacitu ve svém oboru 
nejenom v Čechách ale i v zahraničí.      
V první části přednášky věnované zobrazování námětu Narození Páně jsme se 
seznámili s jeho původem,  nahlédli jsme do spirituality ženských řádů,   kde  se  
zvláště tento motiv rozvinul. Na reprodukovaných fotografiích uměleckých děl 
z domácí i světové produkce jsme v průběhu času sledovali proměny                 
v zobrazování členů sv. Rodiny. Pozornost byla věnována především rozdílům 
mez ikonografii východní a západní a také sv. Josefovi, který byl až do 15. stol. 
spíše opomíjen. 
     S tématem Narození Páně souvisí také kult uctívání milostných sošek 
Jezulátka. Kromě nejznámějších zahraničních příkladů padla také zmínka o 
světově proslulém Jezulátku pražských karmelitánů z kostela Panny Marie 
Vítězné na Malé Straně. 
     Druhá část přednášky byla věnovaná ikonografii Panny Marie. Prezentovány 
byly jak hlavní ikonografické typy (Nikopoia, Hodégétria, Platytera, 
Glykofilúsa, Oranta, Deomené atd...) tak i toponyma (= přídomky, Trichérúsa, 
Galaktotrofúsa atd...). Na příkladech západních a východních ikon byla ukázána 
problematika rozlišování typů a toponym, o které vědci doposud vedou debaty. 
      

http://krhuti.poupe.net)
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Bohorodička Glykofilúsa, Kréta, počátek 16. stol.
 

 
V závěru přednášky byl vyhrazen prostor pro diskuzi a otázky. Mimo jiné byla 
ikonograficky rozebrána i nástěnná malba Panny Marie Ochranitelky z našeho 
kostela. 
     Prostřednictvím této přednášky jsme 
tedy byli uvedeni do problematiky 
výkladu a interpretace uměleckých děl a 
také jsme nahlédli do kultury a myšlení 
dané doby. Podobným tématům by mohlo 
být věnováno mnoho a mnoho dalších 
přednášek, ale ani pak bychom nemohli    
s jistotou říci, že se v této oblasti 
dostatečně vyznáme. K výkladu 
ikonografie a symboliky uměleckých děl 
je třeba být nejenom výborně seznámen    
s texty Písma sv., ale také s apokryfními i 
dobovými spisy – sakrálními i profánními. 
Podmínkou je také dokonalá znalost 
církevních a dobových reálií, teologických 
dogmat atp. Stručně řečeno, je třeba mít 
velký přehled , což PhDr. Royt svým 
zasvěceným výkladem prokázal. 
     Nezbývá než ještě jednou poděkovat za to, že si na nás, i přes svou 
vytíženost udělal čas a také za zajímavou přednášku, která byla jistě v této 
předvánoční době obohacením pro všechny přítomné a podnětem k zamyšlení. 

Terezie Šiková 
 
A jako bonus pouze pro naše mailové odběratele přidáváme dva po uzávěrce dodané 
autentické snímky z této akce od V.Jareše.

Promítaná ikona na 
našem originálním 
„štukovém“ plátně. 
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POSLEDNI MŠE SVATÁ OBČANSKÉHO ROKU ANEB HVĚZDY 
 

Na Silvestra jsem v lesoparku, 
do krmítek jdu nadrobit, 
hrst jadérek a něco škvarků, 
v mrazech má brhlík holobyt, 
 
a když se setmí, jedu zvolna 
do kostelíka na šestou, 
z Venuše kráska nepokojná, 
raketky hvězdy roztřesou, 
 
však už to práská, prská, lítá, 
na ulicích je veselo, 
u Čouků loka neodmítám, 
mladý pár by to mrzelo. 
 
Kostel však jak by obezdilo 
bratrstvo zbožných zedníků, 
ticho v něm, už se rozsvítilo, 
kněz z Polska mluví k farníkům,  
 
a jak je zvyklý, po vítání 
přečte, co farnost zažila, 
svatby, křty, kolik biřmování 
a také, s kým se loučila. 
 
Během mše myslím na své mrtvé, 
na svou maminku nejvíce, 
na křtiny v létě, já - a kmotrem, 
na to, co dlužím Zdeničce… 
 
Zničehonic se pohnou dveře, 
za škrábání a vrzne pant, 
anděl je více pootevře, 
nevšední vejde azylant: 
 
venku ten rámus rval mu uši, 
u stolku s dary stojí pes, 
třeba je to tvůj, Tóbijáši, 
nedošel posud do nebes. 
 
Třese se, ani nezaštěkne, 
pak klidný zajde tam i sem, 
na kraji lavic k lidem klekne, 
svoje pax dá jim čenichem. 
 

Jaromír Zelenka (*1946) 
 

ze sbírky Kostelík, 
nakladatelství Triáda, Praha 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

třeba je to tvůj, Tóbijáši – viz 
deuterokanonická kniha Tóbijáš, 

6,1; 11,4; anděl z předchozího 
čtyřverší může být tedy Rafael, 

 průvodce Tóbijáše a jeho psa 
 
 

pax - (tecum), pokoj s tebou, 
pozdravení pokoje 

fo
to

 J
.N

ěm
co

vá
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Zní Hvězda... farář usmívá se, 
pes se mnou vzadu u mříže, 
nad tichem z písně psí tvář žasne, 
tu nestřílejí z hmoždíře... 
 
Než obřad dojde k mysteriu, 
pes s Bohoušem se domluví - 
přece jen nezná naši víru; 
nemá řetěz, my popruhy, 
 
svobodný vyjde, ohlédnutí, 
při dignum vděčné pohledy, 
možná si řekne někdo z dětí, 
co s ním teď bude, nebe ví… 
 
Já představím si prostou scénu: 
u branky stojí starý pán, 
má na řemínku starou fenu, 
vzhlížejí oba ke hvězdám, 
 
vidí, jak nízko nad obzorem,  
v souhvězdích Canis, hvězda psí - 
Sírius s běžcem Prokyonem 
se ke běženci přihlásí; 
 
jinou? Jde dobrý muž, jde sněhem, 
jde za hvězdou, jde ze Švýcar, 
hvězda ho vede na Betlehem, 
rozdá se cestou - jeho dar, 
 
potká psa, packa - dar zas pro vás, 
druží se krůčky k kročejům,  
a doma, v lese zní mu od nás 
 na tiché stezce Te Deum... 
 
Pohleďte, děti, na obloze 
co je hvězd, kolik, kolik jich, 
jedinou jednu, vaši pouze, 
jak velká pocta, pravý div, 
 
vybral si ten, jenž všechny stvořil, 
za svůj dům - svůj si přistavte... 
Chválí ho kámen, vítr, vody, 
první se k chválám ohlaste. 
 

 
 

Hvězda .. - (svítí nad Betlémem), 
Kancionál, č. 213 

 
hmoždíř - (i moždíř), dělo 
k oslavné střelbě naslepo 

 
 
 
 
 
 
 
 

dignum - (et justum est), je to 
důstojné a spravedlivé, odpověď 
věřících na knězovo "Vzdávejme 

Bohu díky" v prefaci mešní 
 
 
 
 
 
 
 

v souhvězdích Canis - Canis maior, 
Canis minor čili Velký a Malý Pes 

s dvěma svými nejjasnějšími 
hvězdami, Síriem a Prokyonem 

 
 
 

Betlehem - Betlém, zde užito 
cizojazyčné formy, neb dobrý 

muž jde z ciziny 
 
 
 
 

Te Deum - (laudamus), Bože, 
chválíme tebe, Kancionál, č. 932, 
chvalozpěv zpívaný církví svatou 

mj. při poslední mši svaté 
občanského roku 

 
 
 
 
 
 
 

Uvedené vysvětlivky jsou autorské. Jako ilustraci jsme připojili grafiky výtvarnice Marie Skokanové ze 
smíchovské farnosti, kterou s autorem spojuje podobný osud – upoutání na vozík  (pozn.redakce) 
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VÁNOČNÍ KOUTEK PRO DĚTI 

 

 
 

 
 
 

Naleznete 
všechny 

   rozdíly ? 
 

Správné řešení 
najdete 

na str.19 
 

připravila Maruška 
Plačková ml. 
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Vybrané informace z  5. zasedání pastorační rady 

 

Datum konání: 12.12.2006 
Místo a čas: fara Eisonova 17, Praha 10 Petrovice, ve 20.00 hod 
Přítomni bez titulů: Pavlína Čančarová, Roman Farion, Patricie Jarešová, 
Vojtěch Malý, Jiřina Němcová, Dan Pikálek, Miloš František Převrátil, Zuzana 
Riedlbauchová, František Šika. 
Omluveni: Miroslav Nedoma 
 
• Kontrola zápisu z minulého jednání: 
- Zajištění pokladničky pro Lasturu stále nesplněno (V. Malý). 
- Letáček s instrukcemi k používání farních prostor je rozpracován (V. Malý).  
- Sbírka na dataprojektor – částku na zakoupení se již podařilo vybrat – 
děkujeme všem dárcům. 
- Domluvený úklid fary: Legie Mariina - luxuje v úterý, společenství mládeže - 
vytírá podlahu ve čtvrtek, jinak každá skupina po sobě zajistí uvedení fary do 
původního stavu, nic na faře neodkládá, odpovídají ti, kteří mají zapůjčené klíče  
- Internetové stránky jsou stále ve vývoji (M. Nedoma). 
- Farní shromáždění proběhlo s nižší účastí než v loňském roce. 
 
• Pastorační rada, vzhledem k opakovaně nízké účasti, zahájila diskusi nad 
organizováním duchovních a podobných akcí (bibliodrama, rozjímání - otevřena 
otázka, zda máme ve farnosti o tyto příležitosti hlubšího setkání s Pánem zájem, 
anebo ne??) 
• Vánoční program je zveřejněn na zvláštním listu.  
• Ve středu 27.12. po mši svaté společenství – otevřené všem farníkům, 
tentokrát bude spojeno s ochutnáváním právě požehnaného vína.  
• V neděli 7.1. se bude v kostele konat tříkrálový koncert v 18.00. 
• Předvánoční příprava kostela, fary a okolí: 
23.12. instalace stromečku, betléma, následný úklid (koordinátor F. Šika) 
24. 12. po mši svaté v 10.30, dokončení výzdoby stromečku, betléma, květin a 
vše potřebné (koordinátor F. Šika) 
Květinová výzdoba (Z. Riedlbauchová, P. Jarešová) 
Půlnoční – hudbu zajistí- domluví paní Riedlbauchová 
Betlémské světlo přinese pan Šika 
Rozpis služeb na 25. a 26. 12. během otevřeného kostela kordinuje pan Farion. 
• Narozeniny farnosti 13.1.'07 U Čouků:  
Připravuje se převážně zábavný program. 
• 3. pátky: prosíme o pomoc s distribucí plakátků (např. na domovní nástěnky) 
(M. Nedoma) 
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• 17.1. Ekumenická bohoslužba od 18.30. Pozvěte členy z jiných církví, kteří 
bydlí na území farnosti  
• 10.2. bohoslužba s modlitbou za nemocné s příležitostí udělení svátosti 
pomazaní nemocných pro ty, kteří se předem přihlásí u P. Františka. Pozvěte 
ty, kterých se to může týkat, pomozte s jejich dopravou či doprovodem. Je 
zapotřebí všech, aby se tato možnost dostala k těm, kdo ji potřebují. 
• Past. as. Pavlína Čančarová bude sjednávat kontakt s obyvateli zařízení v 
Janovské ulici. 
• Výroba Lastury – bude zadána profesionální tiskárně v Jablonci n.N. 
• Sbírka tříkrálová: zajišťuje stejně jako v jiných letech paní Šilerová  
• Příští jednání Pastorační rady bude 5.1. po mši svaté a adoraci na faře – 
program: příprava oslavy narozenin farnosti, a rámcový plán na příští rok. 
 

zpracovali: J.Němcová, D.Pikálek 
 
Z NOVÝCH ZÁPISŮ V MATRICE POKŘTĚNÝCH  
A V KNIZE KATECHUMENŮ: 
  

po křtu Zuzanky (Marie Gabriely) Jelínkové byl 2.12.     
v katedrále přijat do katechumenátu - přípravy na křest    
v naší farnosti - její otec Jan Jelínek 
  
10.12. byl v našem kostele pokřtěn Marek Jan Matlach 
(nar.21.12.2005) z Horních Měcholup 
  
17.12. byl při nedělní bohoslužbě v Petrovicích přijat 
další dospělý katechumen Petr Čálek 
 
 
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 další 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: 21.1.2007 

mailto:lastura@email.cz


 
Lastura č. 9/2006                                                           str.17 

 
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 

poté setkání na faře s jeho „zkoušením“ 
 
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 
 
AVÍZO NĚKTERÝCH LEDNOVÝCH UDÁLOSTÍ: 
  

čtvrtek 4.1. od 19.40 - "rodičovské sdružení" - setkání týmu, který provádí 
katechezi dětí při hodinách náboženské výchovy s rodiči dětí - o potřebné 
spolupráci v budoucnosti a případných dalších úpravách průběhu práce s dětmi 
  

pátek 5.1. od 20.00 - setkání pastorační rady farnosti 
 

sobota 13.1.  oslava 11.narozenin farnosti - 10.30 slavnostní mše sv. v kostele 
                                                                       - 14.00 setkání u Čouků 
středa 17.1. – od 18.30 ekumenická bohoslužba a následné setkání na faře 
čtvrtek 18.1. od 19.40 - setkání ekonomické rady farnosti 
  

pátek 19.1. - třetí pátek – Doc.PhDr.Dana Picková,CSc.: „Kostel sv.Jakuba jako 
svědectví o dávné historii Petrovic" – v 19.00 hod v kostele 
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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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Vánoční rozdílovky - správná řešení ze str.14 
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Narodil se Bůh, který se s námi lidmi tak ztotožnil, 
„že stát se Bohem“ od té chvíle znamená totéž, 
 jako „stát se člověkem“ 

F.J.Schierse 
                

Redakce Lastury Vám přeje,  
aby tato radostná zvěst  

našla vaše srdce otevřená   
a ať vám náš Pán  

dopřeje hojnost požehnání 
 do roku 2007. 
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