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Pozvání ke svátosti smíření

Blíží  se  "dušičky"  a  tak  se  asi  leckdo  z  nás  odhodlá
přistoupit  ke  svátosti  smíření,  jít  na  zpověď.  Je  to  přeci
jedna z podmínek k získání plnomocných odpustků pro duše
našich zemřelých.  Ale  to  asi  není  hlavní  důvod,  i  když je
důležitý,  je  to  přeci  velká  příležitost:  nechat  ze  své  duše

odstranit tíhu viny. Nikdo se jí sám nezbaví. A proč ji s sebou dále vláčet? Mám rád film
Misie, ve kterém jeden budoucí misionář vláčí vak plný těžkého harampádí příkrou cestou
v amazonském pralese. Vysvobodí jej právě jeden z těch, kterým předtím velmi škodil:
indián,  přetne provaz, kterým má onen hříšník vak přivázaný na krku... Slzy bolesti a
lítosti přecházejí v pláč úlevy. Já sám tuto službu potřebuji od spolubratří kněží. A jsem
šťastný,  že  mohu  lidem  Boží  odpuštění  zprostředkovat  a  mrzí  mě,  když  si  o  ně  lidé
neříkají. Je draze zaplacené Ježíšovou obětí na kříži a jsme pošetilí, když se zdráháme
přiznat  své viny  a o odpuštění  požádat.  Předtím (nebo někdy  aspoň potom) je  dobře
požádat o odpuštění své bližní a zkusit napravit, to, co jde. Vím, že nám někdy brání i
potíže z druhé strany: ti druzí se nechtějí smířit. Nebo třeba i špatná zkušenost s kněžími.
Jsme také hříšní lidé a přesto si nás Bůh chce používat. Krásné chvíle prožívám s dětmi,
které přicházejí po prvé, po druhé ... a jsou šťastné, že z jejich srdcí padají kameny. I s
vězni, kteří litují důsledků svých činů. I s farníky, když poznají, že je potřeba začít nově a
když uvěří, že je to možné.

V našem malém kostelíku chybí zpovědnice a kněz, který by v ní pravidelně sedával
a tak dával signál, že se na příchod kajícníka čeká. Pro zpovědnici není místo a kněz
přebíhá  z  jedné  práce  do  druhé,  přichází  někdy  i  později  než  půlhodinu  před
bohoslužbou a  pak  ještě  často  zajišťuje  práci  chybějícího  kostelníka.  Zpovídá  se  v
sakristii a tam ještě někdo občas bere za kliku a t.d. Rozumím: lidé potřebují k takovému
setkání čas a klid. Proto - v rámci mých možností - nabízím a zvu ke sv.smíření ve čtvrtky
po mši sv. V kostele v té době probíhá výstav Nejsvětější svátosti a to je nejlepší prostředí
k poslední fázi přípravy ke sv.zpovědi a také k díkůčinění po rozhřešení. Je také možno se
individuálně domluvit, najít vhodný čas. Výborné jsou také naše farní adventní, postní
nebo svatodušní  rekolekce.  Hostující  kněží  napomohou motivaci  účastníků a pak také
nabízejí svou zpovědnickou službu během zpovědního odpoledne.

Sníval jsem o vybudování malé zpovědní kapličky za kostelem, ale když nám před
očima roste naše Camino a když už jsem mohl nahlédnout do jeho útulných místností,
myslím,  že  se  tam najde útulné prostředí  pro nejrůznější  druhy setkání,  i  pro slavení
svátosti pokání a odpuštění. Těším se.

František, kněz Beránka Božího, který snímá hříchy světa



CAMINO, farnost Praha Petrovice - vnitřní vybavení
(ohláška z 27.9.2015).

Milí farníci, při příchodu do kostela jste si jistě všimli, že náš nový farní domov bude brzy 
pod střechou. Už jsou vybrána a zadávána do výroby okna, dlažba, dlaždičky, podlahová 
krytina i další vybavení spojené se stavbou. Dostáváme se do fáze
vybírání, zadávání a placení vnitřního vybavení - např. skříňky i

spotřebiče do kuchyněk, nebo židlí a stolů do
společenského sálu atd. Pro vaši   představu uvádíme, že
např. jedna židle stojí cca 500 Kč -  a bude jich potřeba
opravdu hodně - do učebny, kanceláře a hlavně sálu.
Proto se na vás obracíme s velkou prosbou na zapojení
do peněžní sbírky - Camino - vnitřní vybavení. Bude
mnoho způsobů, jak přispět. Po několik následujících
měsíců múžete v neděli osobně předat peněžní dar, nebo si vzít obálku a 

až se vám to bude hodit přinést do kostela .Podle toho, co vám více vyhovuje, můžete 
přispět menší částkou třeba každý měsíc, nebo vyšší jednorázově. Také můžete přispět 
anonymně, nebo s uvedením jména - to je velmi důležité pro ty z vás, kteří budou 
potřebovat vystavit potvrzení o daru k daňovým účelům. Hned první neděli po vyhlášení 
sbírky se vybralo na několik "židlí" a doufám, že to tak bude i nadále pokračovat. Velké 
Pán Bůh zaplať vám všem,  kteří jste se rozhodli přispět. 

Jana Terezie Kučerová

Pouť do Staré Boleslavi aneb bylo nás pět.

Do  Staré  Boleslavi  na  slavnostní
bohoslužbu  svátku  sv.  Václava  jsme
vyrazili v této sestavě: o.František, Renáta
Š., Soňa Ida a já s manželem. Auty jsme se
přiblížili  do  Sojovic  a  odtud  pěšky
krásnými borovicovými lesy, asi 8 km do
St. Boleslavi. Cesta ubíhala rychle, počasí
nám přálo a tak jsme dorazili na místo již
45 min.  před  začátkem mše.  Bohoslužbu
celebroval plzeňský biskup F. Radkovský a
kázání  vedl  kardinál  D.  Duka.  Z  celé
slavnosti vyzařoval pocit, že kníže Václav
byl  s  námi.  Po  ní  jsme   ještě  chvíli
sledovali   hudební  vystoupení  na  pódiu
Mariánského náměstí.  Na cestě zpět se k
nám přidal Vojta A., který tu byl od neděle
se  skauty,  a   protože  bylo  stále  krásné
počasí, prodloužili jsme si cestu k autům o
dalších  14  km.  Šli  jsme  také  okolo
pískovny Lhota, kde se někteří vykoupali.
Společné putování se mi moc líbilo. 

Marcela  Abrahamová



Vítáme "nové občánky" Božího
království: křtem sv. se naše

společenství rozrostlo
o Kateřinu Marii Havelkovou 

 (nar. 1.5.2015, křest 22.8.2015)
 a Jana Jakuba Sticha 

(nar. 29.6.2015, křest 26.7.2015)

A níže ještě pár obrázků z čtvrté petrovické farní parojízdy - parní farojízdy. Fotky
miminek Kačenky a Jeníčka i nadějných konduktérů Šimona, Matouše, Anežky a Lukáše
dodalo jejich příbuzenstvo. Díky.



PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ DO LISTOPADU(…) 2015
Pravidelné bohoslužby (není-li uvedeno jinak):
neděle  do 25.10.2015  mše sv. jen 9.30, od 1.11. 2015 - 9.00 a 10.30,
úterý, čtvrtek, pátek - 18.00 mše sv.; sobota - 18.00 mše sv., po ní modlitba nešpor;
středa - 18.15 modlitba v kostele, 19.00 „Hovory o víře“ = setkání společenství (otevřené
všem zájemcům); 20.45 mše sv.
Každý čtvrtek po mši sv. a 1. pátek v měsíci výstav Nejsvětější svátosti.
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý 16.30 - 17.30 v sakristii kostela (zajišťuje kněz, příp.
past. referentka), možno domluvit v jiných termínech

DŮLEŽITÉ INFORMACE, MIMOŘÁDNOSTI:
25.10. -  neděle - mše sv. jen od 9.30
1. - 8.11. možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
1.11. – neděle - mše sv. od 9.00 a od 10.30, slavnost Všech svatých

- 17.30 - lampionový průvod zejména pro rodiny s dětmi, od kostela
 k obecnímu hřbitovu, zapalování svíček, modlitba za zemřelé

2.11. – pondělí – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. v 8.00, 
poté modlitba na hřbitově za zemřelé

8.11. – neděle - mše sv. od 9.00 a od 10.30
13.11. - svátek sv.Anežky - 18.00 mše sv.

- 18.45 v kostele promítání fotografií a vyprávění o letošní etapě farní pouti do 
Santiago de Compostela 

15.11. – neděle - mše sv. od 9.00 a od 10.30
19.11. - čtvrtek – 15.30 setkání společenství starších v sakristii kostela
21.11. - sobota – od 9.00 brigáda na úklid listí v okolí kostela
22.11. - neděle - slavnost Ježíše Krista Krále - 9.00 a 10.30 mše sv.

- 15.00 výroční shromáždění farnosti – „Farní silvestr“ – v sále restaurace
 "U Čouků"

29.11. - 1. adventní neděle – mše sv. v 9.00 a 10.30 s žehnáním adventních věnců
5.12. - sobota – 16.00 „Mikulášská“ pro děti v předsíni kostela a v kostele
7.12. - pondělí – pouť k Pražskému Jezulátku do kostela P. Marie Vítězné

-pěší skupina se sejde s ostatními v 17.40 před Jezulátkem ke společné modlitbě, 
následuje 18.00 mše sv. tamtéž

8.12. - úterý - slavnost P.Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - 18.00 mše sv.
16.1.2016 - sobota - oslava 20. výročí založení farnosti

- 10.00 mše sv. v kostele
- 14.00 společné odpoledne v sále domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice

A JEŠTĚ PROSBA O POMOC S ÚKLIDEM KOSTELA: 
23.10., 6.11., 20.11. , 4.12. - vždy v pátek  po mši sv. (v 1.pátky - po adoraci)
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