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

 

Ιδου υδωρ. 
H(e)le, voda! (Sk 8,36) 
 

 Pokolikáté už vstupujeme do předvelikonoční přípravy? Na začátku 
popelec, pak postní zdůrazňování modlitby + postu + milosrdenství. Přes dobu 
askeze k jásotu nad Kristovým vítězstvím nad smrtí. 
 Přeji nám všem, abychom v našem lidském postním snažení především 
prožili přispění moci Pána, v něhož jsme uvěřili. Obnovu našich srdcí. Přitom 
mějme na očích křtitelnici, kterou my sami budeme naplňovat vodou, která se 
má z Boží milosti stát pramenem vody smývající hříchy a dávající znovuzrození 
těm, kteří jí budou obmyti. O tom, jak každý přispět aspoň pár kapkami – svými 
modlitbami, skutky milosrdenství nebo prostě úplně „zadarmo“ - budeme          
v postní době častěji mluvit. 
 

 V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně mají být v našem kostele – v této 
křtitelnici – v této vodě pokřtěni - do Ježíšovy smrti a vzkříšení ponořeni - dva 
mladí muži. Oba dva přes své velké handicapy několik let usilovali pochopit a 
uchopit tajemství spásy. To přece ale nemůže vlastní silou dokázat ani génius. 
Bez Božího požehnání marné lidské namáhání. David  i Petr poznávají, že 
nezbytně potřebují milost. Jako my všichni. 
 

 Postní doba je především dobou ve které se Církev modlí za ty, kteří 
mají být o Velikonocích pokřtěni, kdy zakoušejí osvícení (illuminatio) – 
nadpřirozené pochopení jinak nepochopitelného. A osvobození a posílení Boží 
mocí – tam kde lidské síly nestačí. Naši katechumeni se z Boží milosti upřímně 
radují. Máme je na očích, přicházejí mezi nás: 
v abychom se za ně modlili, přijali je do svých srdcí 
v abychom s nimi navázali vztahy a oni poznali, že se stali členy rodiny 

Božích dětí 
v aby od nás slyšeli o naší víře, aby ji viděli projevenou skutky 
v abychom se my nechali nakazit jejich touhou a nadšením 
v aby jejich vrcholící příprava ke křtu byla pro nás dobou obnovy našich 

vztahů k sobě, k druhým, k Bohu... obnovení našeho přijetí křtu. 
 

10 
Doba postní 2007 

(dokončení na poslední straně) 
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DEJ MI NAPÍT! (J  4, 7)....  

OTÁZKY (A ÚKOLY) NA DOBU POSTNÍ 
 
Pane Ježíši, Ty  -  který žízníš i po mé lásce…. 
                                 

Dnes jsem: 
• odolal(a) pokušení a přemohl(a) svou špatnou náklonnost 
• Ti „jenom dal(a)“ 10 min. svého času a setrval(a) v Tvé přítomnosti 
• četl(a) z Písma a rozjímal(a) o Tvém Slově; o tom, co mi říkáš tady a teď 
• snažil(a) jsem se někomu říct o Tobě a o Tvé lásce" 
• účastnil(a) jsem se mše svaté - i když je všední den 
• z lásky k Tobě si odepřel(a) i to, co je mi milé, příjemné, co mám tak 

rád(a) 
• ve své modlitbě nezapomněl(a) na naše katechumeny 
• modlil(a) jsem se za děti, které se připravují k 1. svátosti smíření a        

k 1. svatému přijímání 
• přijal(a) Tvé odpuštění a radoval(a) se z Tvého milosrdenství ve svátosti 

smíření 
• neprojevil(a) nelibost, rozmrzelost, ani hněv při setkání a rozhovoru 

s člověkem, který je mi tak protivný 
• měl(a) možnost se zúčastnit, a tak jsem se i zúčastnil(a) rekolekce, 

duchovních cvičení 
• daroval(a) Ti svou almužnu skrze chudé, nemocné, lidi bez domova, děti 

bez možnosti vzdělání, atd. 
• potěšil(a) a povzbudil(a) svého bližního, který potřeboval můj čas, mé 

naslouchání, mou radu, mou účast 
• celý týden jsem s Tvou milostí a pomocí plnil(a) své postní předsevzetí 
-    … … něco jiného?     
 

…TAK PŘIJMI ALESPOŇ KAPIČKU MÉ LÁSKY, PROSÍM … 
 

J.Němcová, P.Čančarová 
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     redakční okénko                                                                                           
 LASTURNÍCI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE ! 
Jak vlastně správně pojmenovat tento typ domácího kutila, který je ochoten se 
ošidit o nějaký ten volný čas ve prospěch obsahu těchto stránek. Lasturák? 
Nebo ve stylu 50.let – Lasturčík (podle vzoru „regulovčík“) 
či dokonce Lasturovec (jako „stachanovec“)? Či snad dle 
výsledných produktů: Perleťovec (to už nám ale vyfoukli 
motýli) nebo Perlátor (to zase instalatéři). Každý z těchto 
termínů se sice svým způsobem strefuje do podstaty této 
činnosti, ale mně se nakonec nejvíc zalíbilo oslovení, kterým 
mě čas od času počastuje jedna také už vlastně zasloužilá 
přispěvatelka Blanka P. Tedy LASTURNÍK. Nikoliv ale 
podle vzoru „kurník“ nebo „holubník“, ale spíše „permoník“. 
Když pomineme lovce perel, tak přirovnání k permoníkům je 
asi opravdu to nejpřiléhavější. Ten se také něco nakutá          
a nalopotí, než nějaký ten skvost vynese na světlo Boží.  
A proč je vlastně potřeba tento termín vymýšlet? Tak v prvé řadě proto, že se 
vlastně jedná o nový živočišný druh a už od dob Adama má člověk potřebu      
(a tak trochu i za úkol) všechno kolem sebe nějak pojmenovat a zařadit. Hlavně 
ale proto, že na slavnost Zvěstování Páně, tedy v pondělí 26.března 2007 po 
mši sv. by se mělo uskutečnit historicky první setkání spolupracovníků Lastury, 
a tedy k tomu potřebujeme i patřičné hromadné oslovení, aby všechny ty četné 
sjezdové projevy a zdravice získaly správný a důstojný rámec. Jaký program     
a náplň toto setkání nakonec bude mít, záleží především na vás příchozích         
a žádné překvapení není předem vyloučeno. Můžeme věnovat čas vymýšlení 
stanov, vlajky, hymny či dalších spolkových atributů všech lasturníků ☺; ti více 
přírodovědně založení si zase třeba mohou vyměnit své názory na to, do jakého 
řádu či podřádu lasturník jako biologický druh patří, nebo jaká jsme to vlastně 
čeleď (nebo čeládka?) ☺. Lasturník je tvor sice  houževnatý, ale přeci jenom 
pořád ještě poměrně vzácný, až téměř na pokraji vyhynutí. Tedy hlavním 
smyslem tohoto setkání je poskytnout si pocit sounáležitosti, vzájemnou 
podporu a povzbuzení do dalšího tvůrčího působení a také si tak trochu udělat 
„průvan v hlavě“ (neboli, jak praví staří latiníci: „brainstorming“) na téma, 
kterým směrem se má Lastura nadále ubírat a co by v ní nemělo chybět. Ale 
jinak by to měl být potlach převážně nevážný. Proto všichni vy, kteří jste do 
Lastury někdy přispěli třeba jenom pidičlánečkem, zahoďte všechny rozpaky, 
neváhejte a dostavte se  v hojném počtu. Bude nám fajn. 
Na závěr tohoto „okénka“ bych chtěl ještě poprosit, abyste věnovali opravdu 
zvýšenou pozornost zprávě z  pastorační rady  (str.19).   Najdete v ní totiž mimo  
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jiné i přehled „turistických“ akcí plánovaných na tento rok, a můžete si tak 
v předstihu udělat představu, čeho byste se chtěli zúčastnit. Podrobnější 
informace a průzkum počtu zájemců o jednotlivé akce se bude postupně 
objevovat i na stránkách dalších Lastur. První pozvánku a zároveň průzkum 
zájmu najdete už v tomto čísle. A nejedná se rozhodně o záležitost jen tak 
ledajakou. 
Doufám, že i toto „perlivé“ číslo se vám bude číst dobře a že vám zvýšený 
obsah bublinek nepřinese nějaké zažívací potíže. 

Mirek N. 
 
 
 
 
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: 30.3.2007 
 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 
     Jako se již stalo tradicí i letos tomu nebylo jinak a z naší 
farnosti vyrazily skupinky koledníků s korunami na hlavě 
do ulic. Děti vybíraly penízky pro ty potřebnější pod 
záštitou Arcidiecézní charity. Vyrazily celkem tři skupinky 

dětí vždy s jedním dospělým vedoucím. Celkem se jim podařilo vykoledovat 
úctyhodných 16.291,50 Kč, za což jim patří náš veliký dík. A aby jste všichni 
věděli jaké si z letošního koledování odnesli zážitky, připojujeme několik 
postřehů od našich koledníků:   

Eva Šilerová 
 

mailto:lastura@email.cz
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Kristýna a Erika Petříčkovy, Bětka Malá (s vedoucím panem Žákem): 
Kasička číslo 1  -  7 575,50 Kč, kasička číslo 4  –  3 454 Kč. 
Naše skupinka byla vybírat v sobotu 6. ledna. Krátce před desátou jsme dorazili 
k Makru. Tam jsme vybírali asi do 12 hodin, pak jsme šli na oběd do blízké 
restaurace. Když jsme se vrátili, zjistili jsme, že mezitím dorazila „konkurence“, 
a protože oni stáli před vchodem a my před východem, někteří lidé nás odbývali 
s tím, že přispěli už u vchodu. Přesunuli jsme se tedy k Hypernově a odešli jsme 
v půl čtvrté. 
Někteří lidé dali méně, někteří více a někteří nic. Opět jsme se setkali 
s vtipnými průpovídkami, např. jeden pán nám řekl, ať se na něj podíváme, že 
by sám potřeboval nějakou sbírku. Celkově bychom to zhodnotili tak, že 
polovina lidí nám přispěla a druhá ne. Těm, kteří přispěli, patří náš dík. 

Erika a Kristýna Petříčkovi 
 

Tomáš a Alice Bémovi, Martin a Emka Jirsovi (s vedoucím paní Bémovou) 
Kasička číslo 2  –  884 Kč 
Z koledování děti poznaly, že lidé, kteří toho mají hodně, potřebují stále ještě 
víc, ale i tak pomohli přispět a uvědomit si, že v životě potkáme různé lidi. 
Mně osobně zasáhlo  přispění do kasičky od pána, kterého jsem v Petrovicích 
viděla poprvé. Nejprve se díval, co to je ty kasičky, potom odešel a když se 
vrátil hodil do kasičky 5 Kč se slovy, že víc nemá, že je bezdomovec. Co vy na 
to? Určitě i pro vás by to byl silný zážitek. 
Všem, kdo jste koledovali i těm, kdo přispěli upřímné „Pán Bůh zaplať.“ 

      Eva Šilerová, pí Bémová 
 

Kamilka a Terezka Pitřincovy, Marcel Adamus (s vedoucím Annou 
Šilerovou): 
Kasička číslo 3  –  4 378 Kč 
Já, moje sestra Kamča,  Marcel Adamus a jako dospělý doprovod Anička 
Šilerová      jsme    byli       koledovat   
u Chodova před obchodním domem. 
Nejdřív jsme se vždycky čertili, když 
nám někdo nechtěl dát penízky, ale pak 
už nám to bylo úplně jedno.       
Většinou byli lidé slušní, ale jeden 
nelibě vypadající pán nám vynadal, že 
ty peníze máme doslova na cigára, ale 
Anička ho poslala do příslušných míst 
(slušně) ☺.    
     Výsledky pozorování: Nejvíce platí chudě vypadající lidé (většinou ti starší), 
mladí muži bez maminek  a maminky s dětmi. 

      Tereza Pitřincová 
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13.ledna 2007 se sál restaurace „U Čouků“ 
opět utěšeně zaplnil a setkání u příležitosti 
11.výročí obnovení farnosti mohlo začít. 

Nechyběli ani skvělí muzikanti kolem Vlasty 
Jareše a jejich neodolatelné jazzové a swingové 

vypalovačky,… 

O.František tlumočí    
srdečný pozdrav  
od o.Romualda 

…které některé přítomné zlákaly i k tanci 

Brilantní moderátor Vojta a jedna z „lodních 
posádek“ při seznamovací hře 

Divadelní insce-
nace „4.král“ 

nám představila  
celou řádku 

vycházejících 
hvězd dramatic-

kého umění. 
Hlavní role se 

působivě zhostil 
Petr Hájek 
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…a další exkluzivní cena. 
Kdopak ji asi vyhraje? Rozjíždí se další kolo tomboly – vyhrává číslo… 

Zasloužená  děkovačka P.Vyterna a P.Hrách přidali své požehnání 

Dorazili i manželé Pickovi – vyhlášený postrach všech 
tombol v okolí… …no, neříkali jsme to? 

fo
to

: J
.M

us
il 

a 
M

.N
ed

om
a 
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  …a ještě malý výroční dovětek: 
BARDZO  SZLACHETNY  MILOSZU  FRANCISZKU ! 

     Ogromnie  Ci  dziękuję  za  piękne  życzenia ,  za wszelkie  
budujące  informacje  i  przede  wszystkim za   zaproszenie   na  
jubileusz  11- lecia  powstania parafii.  Zwlekałem  z  odpowiedzią ,  
ponieważ nakładały  mi  się  już  różne  sprawy  w  tym  samym 
czasie .  Teraz  wiem ,  że  jednak  w  tym  roku i  w  tym  terminie  
jeszcze  nie  mogę  przyjechać .  
Natomiast  zapraszam  bardzo  serdecznie  do  Polski , do  Kudowy  
Zdroju .   

Z  parafianami .  Może  nawet  busem  lub  autobusem .  Najlepiej  na  kilka  dni .  
O  wszystko się  zatroszczę .  Będzie  to  mój  prezent  dla  Was ! Nie  martwcie  
się więc  o  koszty .  Biorę   wszystko  na  siebie .  Czekam  na  odpowiedź !  
Nie  śpieszy  się .  Możemy  na  wiosnę .  Pojedziemy , gdzie  tylko  zechcecie! 
Byłoby  cudownie, gdyby  dał  się  też  namówić  Mirek Maly  -  nasz  poprzednik.  
Nota  bene:  jeśli  masz do  Miroslava  e-mail ,  lub  mobil  -  bądź  tak  dobry i  mi  
prześlij .   
Dziękuję  bardzo !  Ciao !  Romuald.  
 

Když na setkání k 11.výročí dočetl o František tuto zdravici, nestačili jsme 
počítat nadšené reakce. A tak i pro  ty z vás, kteří se nemohli této oslavy 
zúčastnit, přetiskujeme tento pozdravný mail v plném a původním znění.  
Ano, takovému pozvání se opravdu nedá odolat. Proto vězte, milí parafíni, 
vlastně farníci, že za o. Romualdem opravdu vyrazíme a to v termínu 15.6 – 
17.6. Zapište si to tedy do svých diářů. Jedná se sice zatím o termín předběžný 
termín (nemáme ještě potvrzení od o .Romualda), nicméně už nyní bychom 
potřebovali znát počet zájemců o tento zájezd, abychom mohli začít pracovat na 
optimálním organizačním a dopravním zabezpečení. Hlaste se tedy na 
obvyklých lastuřích kontaktech, popř. na mobilním čísle 605 235 538                
a nezapomeňte připojit svůj (nejlépe mailový) kontakt.  
Těšíme se na společné putování. 

MN         
 
 
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO JAKO SVĚDECTVÍ  
O DÁVNÉ HISTORII PETROVIC 
 
Jedna z nejstarších duchovních písní Jezu Kriste, štědrý kněže nás uvedla do 
podmanivé atmosféry starobylého kostela a první přednášky v tomto roce          
v rámci 3. pátků pro veřejnost. Hostem byla historička paní doc. PhDr. Dana 
Picková, CSc., které vděčíme za  velmi poutavý a podrobný výklad, v němž nás 
paní docentka seznámila s historií i dobovým kontextem jednotlivých období 
kostela sv. Jakuba Staršího. 
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Kostel sv. Jakuba je kromě skutečnosti, že 
je nejstarší kulturní památkou v Petrovicích, 
také blízkým místem, kam rádi chodíme. 
Kouzlo kostela je umocněné jeho novým 
osvětlením. 
Naskytla se nám jedinečná příležitost jít 
proti proudu času a navštívit doby dávno 
minulé. Přenesli jsme se do období 
středověku, nejprve do 13. století, kdy byl 
kostel postaven pravděpodobně 
v souvislosti s doosídlováním okolí Prahy. 
První písemná zpráva o petrovické farnosti 
pochází až z doby Karla IV., z roku 1355,    
a nachází se v tzv. Konfirmačních knihách. 
V té době byl majitelem Petrovic pražský 
měšťan německého původu Mikuláš 
Klementer (rod Klementerů vlastnil Petrovice do roku 1399).  
Raně gotický kostel s románskými prvky nás může zaujmout a oslovit právě 
svou jednoduchostí, skromností a starobylým původem. Je výjimečný již tím, že 
jeho zdivo je původní. Také obdélníkový půdorys bez apsidy je zvláštností 
v české architektuře. V počátcích existence kostela se vcházelo původním 
vchodem na pravé (jižní) straně a světlo přicházelo z jediného okna na čelní 
stěně za oltářem (horní klenbu okna můžeme vidět dodnes). Velmi cenná je 
malířská výzdoba na stěnách, která pochází z počátku 15. století. Nástěnné 
malby dosvědčují smysl pro umění a jeho místo v sakrálních prostorách. Mohly 
sloužit také jako další zdroje poznávání biblických příběhů a příběhů ze života 
světců i lidí žijících v tehdejší době. Na pravé straně čelní stěny bylo zobrazeno 
Ukřižování, na levé straně téže stěny zřejmě Nanebevstoupení. Na levé 
(severní) stěně je patrná postava sv. Kryštofa s Ježíškem, dále následují výjevy 
ze života světice, jíž mohla být  sv. Kateřina. Nejvzácnější je malba na pravé 
stěně s Pannou Marií „Ochranitelkou zástupů“ a dalším světcem. Jedná se         
o  tzv. votivní výjev, to znamená darovaný kostelu na základě slibu (latinské 
slovo votum - slíbená věc, např. za uzdravení, záchranu v nebezpečí) jako 
projev díků a vděčnosti. Dárci neboli donátoři bývali na obraze zpodobněni. 
Objednavatelem výzdoby petrovického kostela byl tehdejší majitel Petrovic 
Johánek Kbelský, který je zobrazen klečící u nohou Panny Marie spolu se svou 
manželkou Annou, rozenou Klementerovou, a dvěma dětmi. Motiv daru 
Johánka není znám.  
Jaký byl další vývoj kostela? Ve druhé čtvrtině 18. století došlo k první zásadní 
stavební   úpravě   kostela,    nejpravděpodobněji   za   hraběte    Jana   Jindřicha  
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z Bissingenu, v důsledku které kostel nabyl barokního vzhledu (přistavění 
sakristie a věže, od roku 1776 se zvonicí). Kostel sice získal více světla díky 
novým čtyřem oknům, ale současně byly stěny interiéru s malbami zakryty 
silnou vrstvou omítky. Až v roce 1910 hrabě Arnošt Emanuel Sylva Tarouca  se 
svou manželkou Marií Antonií Gabrielou zahájili přestavbu s cílem vrátit 
kostelu původní gotickou podobu. V druhé polovině minulého století (60. léta) 
byl do kostela zaveden elektrický proud. Významným počinem byla 
rekonstrukce středověkých nástěnných maleb, která proběhla v roce 1980. 
V historii kostela sv. Jakuba Staršího nelze opominout rok 1996, kdy došlo 
k obnovení samostatné farnosti. 
Dozvěděli jsme se také, že kostel byl ve středověku místem duchovního            
i společenského setkávání, byl srdcem komunity lidí žijících v obci. Je tomu tak 
i dnes. Osobně jsem vděčná za to, že tato farnost je otevřena  pro všechny, kdo 
hledají cestu k Bohu a k bližním. 
Pozn.: Detailní informace ve sborníku k historii MČ Praha – Petrovice: 
J. Bartoň, D. Picková, J Končel: Petrovice v dějinách, Místní úřad v Praze – Petrovicích, 
1994. (K vypůjčení v místní knihovně v Petrovicích) 

Martina Trnková 
 

 
NAPSAL NÁM JENDA ROŠKOTA 
 

Redakční mailová schránka měla zase jednou svátek. Přišel totiž 
mailík až z Rakouska od milého Jendy Roškoty. Pro jistý půvab   
a autentičnost ho přetiskujeme v původní podobě a to i přesto, že 
svátek Uvedení Páně do chrámu už minul. Vždyť za ty odvážné 
z nás, kteří si vydali cestou zasvěceného života, se můžeme          
a máme modlit stále. 
 
     Zdravim vsechny cleny redakce Lastury z klastera v Grazu. 
Nevim zda se vam do konceptu bude hodit tento prispevek, a navic 
bez znamenek (nemecka klavesnice je neobsahuje). Hodne zdaru a 
ADios !         

Jenda Roskota 
2.UNOR - Svatek Uvedeni Pane do chramu - Den zasveceneho zivota - 
 
Mili petrovicti farnici, obracim se na vas s malou prosbou. Az budete slavit tento svatek a 
slyset slova k pozehnani svici : ...''Boze, z Tebe vyslo svetlo, ktere osvecuje kazdeho 
cloveka, osvet nase srdce timto svetlem a dej, at chodime ve svetle tvych prikazani''..., 
vzpomente, prosim, take na ty, kteri odpovedeli na povolani, jez dava Kristus a rozhodli 
se ho nasledovat ''vice zblizka'' skrze zasveceni v reholnim zivote. Aby vyzva ke svatosti 
zivota, svatosti vsedniho dne, ktera je nejen vyzvou, ale i povolanim vsech krestanu, 
padla na urodnou pudu nasich srdci. Vzpomenme tedy v tento den modlitbou na ty, jez 
cestu zasveceneho zivota nastoupili; na ty kteri se na ni pripravuji, i na ty, kdo k ni citi 
povolani. 
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Existuje ve svete mnoho otazek a pochybnosti, k cemu je vlastne zasveceny zivot. Proc 
je treba vybirat si tento zpusob zivota, kdyz existuje tolik vyzev v oblasti charity a 
evangelizace, aniz by clovek prijimal zvlastni zavazky? Neni pak zasveceny zivot jakymsi 
''plytvanim'' lidskymi silami? Odpoved muzeme najit ve slovech papeze Pavla VI. na 
otazku, co by se stalo se svetem, kdyby v nem nebyli reholnici. ''Velky vyznam 
zasveceneho zivota spociva v tom, ze je HOJNOSTI OBETAVE LASKY. Kdybychom 
odstranili toto zretelne viditelne znameni, vzniklo by nebezpeci, ze laska kterou je sama 
cirkev ozivovana a obcerstvovana, zeslabne, a ze ''sul'' viry zmizi ze sveta.'' 
S podekovanim a pozdravem  

vas farnik Jan Roskota c.OH 
                                       Hospitalsky Rad sv. Jana z Boha 
                                       Milosrdni bratri - Graz - Rakousko 

 
LASTUŘÍ  KOUTEK PRO MALÉ  I  VELKÉ  HÁDANKÁŘE 
 

V těchto větách jsou schovaná jména deseti světců. Najdete je?  
  

1) Nesmíte sbírat jedovaté houby a než kamkoliv půjdete, musíte se mi   
nahlásit. 
2) Ještě pánev a olej a můžeme smažit. 
3) Vyprávěl mi, jak u babičky strávil prázdniny. 
4) V této metodě je mnoho nedostatků. 
5) Vzestup Etrusků se datuje do 6.-7.století před Kristem. 
6) Já jsem ji řízl omylem! 
7) Vždyť on dře jako kůň! 
8) Ví to naprosto přesně. 
9) V Trojské válce bojovali Řekové proti Trojanům. 
10) Na co to máš? 
                                                                                           připravila Anežka Nedomová ml. 

Naleznete 
všechny 

   rozdíly ? 
 

Správné řešení 
najdete 

na str.13 
 

připravila Maruška 
Plačková ml. 
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NA CO SE CHYTÁ? 
 
    Na 5.neděli v mezidobí v kontextu s liturgickým čtením připravil o.František pro nás 
zábavně-poučný kviz na téma: Co znamená zajet na hlubinu v křesťanském životě? Co 
znamená být rybářem lidí? Na co se chytá? Došlé odpovědi hlavně na poslední otázku nám 
opět potvrdily, kolik talentů mezi námi ještě „dřímá v ilegalitě“. 
 
Na co se chytá? 
 
Na červíka důvěry 
Na žíŽalu radosti 
Na třpytku prostoty 
Na hlubinnou třpytku pokory 
Na udičku udivujících skutků nejvyššího Rybáře 
Na mušku,na kterou si bereme unavené starce a stařeny v Kristových letech 
Na malé, radostí čiperné rybky - políčeno na velké těžkomyslné úlovky 
Na háček života bez čárek čárových kódů 
Na vnady návnady(půvabné ♀ a charismatičtí ♂, kteří jdou až na zoubek a 
mnohdy až na kořen)        
Na prut lovící i v zatuchlých stojatých vodách životní strnulosti a zatvrzelého 
odmítajícího všeználkovství, kterému se čert-ví proč,říká chytrost 
Na vlasec, který unese tíhu i té nejtěžší minulosti ze samého černého dna 
kalných vod 
Na těsto pro přípravu chleba, který dává zářivou sílu 
Do podběráku zn. Laska & Vost 
Do sítí pozorného chápajícího naslouchání 
S otevřenými stavidly neobtěžující srdečnosti 
S lampou Dušehřejkou 
Se světlo-metem víry 
Do bárky Naděje 
 
Na co se chytá? 
 
Na lep 
na nějž chytal sv.František ptáčky na ramena 
(a na leb) 
Na lep 
jenž nelepí 
Ptáček si kdy chce 
svobodně zas odletí 
"Do duše si větu nalep: 
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"Nesedávej nikomu na lep!" 
říkávali chytří holátku 
Své rodiče ctí vždy ptáček 
křídla rychle do otáček 
vítr lechtá na bříšku 
Frrrnk!  
K moudrému Františku! 
                                                  "Jamijo "      
 
 
Kromě těchto dvou "básnických" odpovědí došly na otázku "Na co se chytá?" ještě 
následující  odpovědi: 

• na (svůj) dobrý příklad 
• nemyslet na to, jak si užívat;  vychovat děti ve víře 

Na otázku "Co znamená být blahoslavený?" (o týden později): 
• věřit v Boha, jít za Bohem a snažit se Boha poslouchat 
• mít to u Boha dobré. 

 
Řešení ze str.11:  
1) Nesmíte sbírat jedovaté houby a než kamkoliv půjdete, musíte se mi nahlásit. 
2) Ještě pánev a olej a můžeme smažit. 
3) Vyprávěl mi, jak u babičky strávil prázdniny. 
4) V této metodě je mnoho nedostatků. 
5) Vzestup Etrusků se datuje do 6.-7.století před Kristem. 
6) Já jsem ji řízl omylem! 
7) Vždyť on dře jako kůň! 
8) Ví to naprosto přesně. 
9) V Trojské válce bojovali Řekové proti Trojanům. 
10) Na co to máš? 
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AFRICKÉ MISIJNÍ STŘÍPKY.   
(Zpráva z Kamsamba 2006 o práci v Allamano Agape – rozvojové misijní stanici MBU.) 

Lastuře se dostává té cti, že zřejmě jako první české médium může svým 
čtenářům předložit následující vyprávění o afrických zážitcích Pavla 
Baldínského ( nám dobře známého už ze dvou prezentací v rámci Třetích pátků). 

Bosá liturgie  
Ranní slunce prosvítá větvemi stromů lemující naši misijní stanici ve vesnici 
Kamsamba, když vycházíme z místního kostela po mši před sedmou. Trochu 

duchem nepřítomní, podstupujeme 
před kostelem obvyklé pozdravovací 
rituály s několika africkými ženami      
a muži, kteří se ranní liturgie s námi 
zúčastnili. Myšlenkami jsme ale ještě 
zpět v kostele u zážitku, který se 
v evropských podmínkách nedá vidět. 
Místní pan farář P. Bruno totiž 
odsloužil celou bohoslužbu naprosto 
bos, výrazně kulhaje. „Otekly mu asi 
nohy chudákovi, nemůže nazout boty“ 
říkáme si a litujeme, že se nedá udělat 
tak unikátní fotka, která by rozesmála 
určitě i jeho. Nyní nám farníkům 
P.Bruno vše vysvětluje: „Vracel jsem 
se v noci na motorce z návštěvy a najel 
jsem do stromu. Spadl jsem a potloukl 
se. Motorka je úplně zničená, pojďte se 
podívat na faru“ dodal na vysvětlenou, 

jako by čekal naše politování. Podívat se jdeme, ale komentář si necháváme pro 
sebe. Vypadá to totiž, že v noci najel spíše do slona nebo na minu. Motorka 
v pořadí již čtvrtá je celá na odpis. 

(pokračování v příštím čísle) 
 

Pavel & Mirjam Baldínských (MBU), agapembu@volny.cz 

mailto:agapembu@volny.cz
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Rozpis živého růžence - únor  2007 
 

Radostný růženec 
1.tajemství - početí z Ducha sv. pí.Husarová 

2.tajemství - navštívení Alžběty pí.Abrahámová 

3.tajemství - narození v Betlémě pí.Pitřincová 

4.tajemství - obětování v chrámě pí.Plosová 

   5.tajemství - nalezení v chrámě sl.Pánková  

Růženec světla 
1.tajemství - křest v Jordánu pí.Musilová 

2.tajemství - zázrak v Káni pí.Davidová 

3.tajemství - hlásání Božího království pí.Davidová 

4.tajemství - proměnění na hoře pí.Svobodová 

   5.tajemství - ustanovení euchar. p.Svoboda  

Bolestný růženec 

1.tajemství – Getsemany pí.Trubanová 

2.tajemství - bičování p.Jirsa 

3.tajemství - korunování trním pí.Trendová 

4.tajemství - nesení kříže pí.Žáková 

5.tajemství - ukřižování pí.Petříčková 

Slavný růženec 
1.tajemství - zmrtvýchvstání p.Ištok 

2.tajemství -  nanebevstoupení p.Žák 

3.tajemství - seslání Ducha sv. p.Jakš 

4.tajemství - nanebevzetí P.Marie pí.Ježdíková 

5.tajemství - korunování P.Marie 
 

Adam Ježdík 
 

V dalších měsících se pokračuje plynule vždy následujícím tajemstvím tak, jak 
jdou přirozeně  po sobě.                                                         Blanka Pitřincová 
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PŘEHLED ZŮSTATKŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM 
ÚČTU A V POKLADNĚ A VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2006 
 
Zůstatek na účtu k 31.12.2006 u ČSOB Poštovní spořitelna a.s. 
Zůstatek v pokladně k 31.12.2006 
Nerozdělený výsledek hospodaření za rok 2005 
 
Příjmy: 
Úroky z fin.prostředků na BÚ 
Dotace od MČ Praha-Petrovice 
Dary na provoz farnosti celkem 
Arcidiecézní charita - dar 
Dary na dataprojektor 
Sbírky kostelní 
(z tohoto 10 % odesláno do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského) 
 
Sbírky účelové 
29.01.  na Hospic 
26.02.  Sbírka „Haléř sv. Petra“ 
05.03.  Sbírka na Arcidiecézní charitu 
14.04.  Sbírka Velkopáteční na Svatou zemí 
28.05.  Sbírka – TV Noe 
25.06.  Sbírka na bohoslovce 
24.09.  Sbírka Svatováclavská na církevní školství 
22.10.  Sbírka na misie 
05.11.  Sbírka na Charitu 
19.11.  Sbírka na Den Bible 
03.12.  Sbírka na bohoslovce 
Celková částka ve výši 45.741,00 Kč byla odeslána Arcibiskupství 
pražskému. 

70.054,47 Kč 
60.079,50 Kč 
25.410,92 Kč 

 
 

539,11 Kč 
50.000,00 Kč 
25.550,00 Kč 
10.195,90 Kč 
21.500,00 Kč 

133.519,00 Kč 
- 13.352,00 Kč 

 
 

5.009,00 Kč 
5.205,00 Kč 
5.001,00 Kč 
1.717,00 Kč 
4.930,00 Kč 
2.982,00 Kč 
3.047,00 Kč 
4.052,00 Kč 
4.863,00 Kč 
3.628,00 Kč 
5.307,00 Kč 

 
 

 

Výdaje: 
Bohoslužebné 
(svíce, víno, hostie, olej, uhlí) 
Režijní náklady 
(různé) 
Tiskopisy, tiskoviny 
(Nezbeda, Tarsicius, Arcidiecézní informace katechetům a Katechetický věstník,  
apod.) 
 
Spotřeba energií  
Kostel 
Elektřina 
voda 
plyn 
 
Fara   
Elektřina 
voda 
plyn 
 
Náklady na reprezentaci 
(výdaje spojené s velikonocemi a Mikulášem pro děti, agapé) 

 
16.306,00 Kč 

 
4.815,00 Kč 

 
6.202,00 Kč 

 
 
 

7.219,00 Kč 
228,50 Kč 

21.984,50 Kč 
 
 

10.589,50 Kč 
2.320,00  Kč 
13.010,50 Kč 

 
5.039,50 Kč 
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Opravy a udržování 
(např. elektronický zabezpečovací  systém v kostele, 
oprava a udržování kopírky, oprava plynového kotle v kostele) 
 
 
Ostatní služby 
PF Pojištění TOP2000 
Popelnice 
Nájemné 
Vyhotovení Lastury 
Telefony 
Nájemné za sál U Čouků 
 
 
Daň z nemovitostí 
 
Bankovní poplatky 
 
Investice – lavice do kostela 
(hrazeno z dotace od MČ Praha-Petrovice) 
 

 
 
 
 
 
 

7.226,00 Kč 
1.725,00 Kč 
1.250,00 Kč 
1.862,70 Kč 
8.643,00 Kč 
1.000,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.367,00 Kč 
 
 
 
 

21.706,70- Kč 
 
 
 
 
 
 
 

746,00 Kč 
 

658,50 Kč 
 

50.099,00 Kč 
 
 

 
Zpracovala: K.Ježdíková   15.02.2007 

 

 
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 
 
• příprava k přijetí sv.biřmování - pátky od 19.30 (kromě 3.pátků v měsíci) 

http://www.legiepetrovice.wz.cz
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ 
NA DOBU POSTNÍ  ROKU 2007 

 

• 21.2. - Popeleční středa - 18.30 mše sv. s udělováním popelce 
• 25.2. - 1.neděle postní – při mši sv. od 10.30 zařazení katechumenů mezi 
čekatele křtu 

• 28.2. - v rámci náboženské výchovy první příprava čtyř dětí na první přijetí 
svatosti smíření a Eucharistie („prvokomunikantů“) 

• 13.3. - 19.00 schůzka pastorační rady farnosti 
• 15.3. - 16.00 setkání společenství starších 
• 16.3. - 3.pátek – PhDr.M.Šmíd: "Vztah T.G.Masaryka k náboženství a             

k církvi". 
• 17.3. - ekumenická modlitební procházka v naší farnosti a okolí  
  /10.00 - 13.00 hod/ 
• 18.3. - po druhé nedělní mši sv. - na faře agapé, v sakristii setkání rodičů 

prvokomunikantů 
• 19.3. - pondělí - slavnost sv.Josefa – 18.30 mše sv.  

poté možnost přijmout svátost smíření – více zpovědníků 
• 24.3. - sobota – od dopoledne (odj. 8.45) do večera výlet se skauty – křížová 

cesta na Skalku v Brdech – pro starší děti, mládež i dospělé 
• 26.3. - pondělí - slavnost Zvěstování Páně  
 18.30 mše sv.poté setkání spolupracovníků Lastury 
• 1.4. - Květná neděle – při obou mších sv. žehnání ratolestí 
• 5.4. - Zelený čtvrtek - ráno bohoslužba v katedrále,  
 večer 18.00 mše sv. s mytím nohou, po ní bdění v Getsemane 
• 6.4. - Velký pátek - 10.00 odchod na křížovou cestu s dětmi, 15.00 křížová 

cesta v kostele, 18.00 velkopáteční obřady 
• 7.4. - Bílá sobota  - 9.00 modlitba se čtením 
 

Pravidelné bohoslužby: 
Neděle: 9.00 a 10.30 hod. 
Úterý, čtvrtek, pátek a sobota: 18.00 hod. 
Středa:18.30, poté v kostele modlitba společenství a asi od 20.00 setkání na faře 
Pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek v postní době od 23.2. do 
30.3. v 17.15 hod 
 

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 
s několika zpovědníky po společné kající bohoslužbě, případně jindy – po 
domluvě se zpovědníkem. 
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 VYBRANÉ INFORMACE Z  6. ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
 

Datum konání: 9.2.2007 
Místo a čas: fara Edisonova 17, Praha 10 Petrovice, 20:00 hod. 
Přítomni: Pavlína Čančarová, Roman Farion, Patricie Jarešová, Vojtěch Malý, Jiřina Němcová, 
Miloš František Převrátil, Zuzana Riedlbauchová, František Šika, Miroslav Nedoma, Dan Pikálek 
Nesplněné dřívější úkoly 
• Pokladnička Lastury – připravuje V. Malý (nově ve spolupráci s M. Nedomou) 
• Příprava farních webových stránek - je nutno nalézt jiný redakční systém, protože 

původní návrhy nejsou vhodné (M. Nedoma). 
Program postní doby 
• popelec bude udělován mimo Popeleční středy (21.2.) i následující neděli po obou mších 

svatých 
• probíhá příprava na křest dvou katechumenů (další dva se připravují, ale křest bude 

později) 
• začíná příprava na první svaté přijímání – uděleno bude při nedělní mši svaté po 

slavnosti Těla a Krve Páně 
• začíná příprava na biřmování - jsou tří zájemci, termín udělení kolem Letnic 
• letošní dlouhodobý postní program pro dospělé a pro děti bude se zaměřením na křest 
• plánujeme novénu před slavností Seslání Ducha svatého  
• pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek v postní době od 23.2. do 30.3. v 

17.15  
• 19.3. slavnost sv. Josefa - mše svatá v 18:30 a po ní možnost svátosti smíření (více 

zpovědníků) 
• 17.3. pozvání na ekumenickou modlitební procházku v naší farnosti a okolí /10.00- 

13.00/ 
• 24.3. křížová cesta se skauty na Skalku u Mníšku pod Brdy 
• 26.3. slavnost Zvěstování Páně – 18:30 mše svatá a po ní setkání spolupracovníků 

Lastury 
• 6.4. Velký pátek - dopoledne křížová cesta pro děti /Boží/ 
Předběžný program akcí farnosti během roku 
 Poutě: 
• Arcidiecézní pouť za povolání – 5.5. Svatá Hora 
• Národní svatováclavská pouť – 28.9. Stará Boleslav 
• Pouť do Kudowi Zdróje v Polsku (za P. Romualdem Brudnowskim; navržený termín 

15.6 – 17.6.) 
• Další etapa svatojakubské poutě do Santiago de Compostela 
• Pouť do Grazu – Štýrského Hradce v Rakousku (za Honzou Roškotou)  
• Oslava 75. narozenin pana kardinála – 19.5. katedrála 
  Další nabídky: 
• Farní letní dovolená ve vinařské oblasti u Uherského Hradiště – možnost ubytování 

v rekreačních chatkách františkánské komunity (P. František) 
• Dvoudenní zájezd do Vídně (M. Nedoma) 
• Podzimní výlety rodinného typu (M. Nedoma) 
Příští setkání pastorační rady: 13.3. v 19:00                                               
 J.Němcová, D.Pikálek 
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Mého srdce se dotkla slova bratra Josefa z hostivařského Křesťanského 
společenství, že nové Boží děti se mají rodit do rodiny, ne aby se staly sirotky. 
Křest není tolik konec přípravy jako spíš začátek nového života někoho blízko 
nás. K novému životu patří nové vztahy. 
 

 Jáhen Filip, 
horlivý spolupracovník 
apoštolského sboru, se z 
podnětu anděla Páně 
vydal na jakousi 
opuštěnou cestu (Sk 
8,26). I před námi jsou 
cesty, po nichž jsme 
dosud nechodili. Potkal 
jakéhosi etiopského 
dvořana. Právě pro-
jížděl. Jako my se mí-
jíme s tisíci lidí, každý 
den. Jejich cesty se 
„osudově“ setkaly. 
Dvořan již do té doby 
něco poznal – četl si 

starozákonní proroctví – potřeboval výklad. Filip mu dal pravou odpověď – 
zvěstoval mu Ježíše (Sk 8,35). A pak, když přijeli k jakési vodě, tento hledač, 
katechumen na ni ukázal (v řeckém originálu Nového zákona je to zapsáno 
slovy, která jsou v titulu tohoto úvodníku) a požádal o křest. Cesta dál byla 
úplně jiná pro něho i pro Filipa.  
 

 
 
 

 Pohleďme také my na tu vodu, která dává nový život. 
 

kněz František 
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