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VELIKONOCE 2015

Budování ve Svatém týdnu, a jak se náš dům bude jmenovat.
Okukujeme ji přes plot, jsme zvědaví, co je nového. Naše stavba. Okolo odhalené klenby sklepa jsou již vybudované
základové pasy. Kdyby nebylo deštivo, již ve Svatém týdnu by byla dokončena základní deska. Ale bláta a louží je dost, deska
bude snad příští týden. Prosím o modlitby za dobré počasí. A za ochranu od všeho zlého, tu potřebují stavebníci i my všichni.
A také se všichni potřebujeme zastavit, odpočinout, upřesnit směr, nabrat sil. Po Velikonočním pondělí stavba pokračuje dál.
Po základové desce budou následovat přípravy budování schodiště do sklepa a další kroky.
Novinkou je, že grémium pastorační a ekonomické rady a realizačního týmu farního centra vybralo jeden z návrhů názvu
a loga našeho domu. Na logu se bude ještě pracovat, ale mohu již prozradit vybraný název: Camino. A podtitul: Farnost Praha
Petrovice. Pro někoho možná zatím tajuplný název. Camino je ale mezinárodně známý titul pro svatojakubskou cestu,
putování, a to je přece obraz cesty životem s poutníkem poutníků, Pánem Ježíšem. Více o názvu a logu příště, s vysvětlením
významu.
Ale teď ještě k budování Církve. V tomto Svatém týdnu, při vigilii Veliké noci, se Církev rozroste o tisíce nových členů.
I u nás budou na vinný kmen – Krista – naroubovány čtyři nové ratolesti: Kamila Terezie, Tomáš Gabriel, Anna Marie
a Dominika Daniela. Tak příště také snad také více o nich. Jak píše sv.Petr ve svém listu, to jsou nové části stavby Církve,
stejně jako i my jsme jejími živými kameny. A základním kamenem je náš Pán Ježíš Kristus. Budiž pochválen za dílo spásy,
které v nás vykonal a koná. To je hlavní naše stavba. Vlastně ne naše, ale Jeho.
S přáním požehnaných Velikonoc Váš bratr František, Kristův kněz

Pobyt v Novém Dvoře
V dnech 13. - 16.2. jsme se společně s partou katechumenů, „biřmovanců“ (účastníci přípravy na biřmování), katechetkou
Renatou a otcem Františkem účastnili pobytu v hostitelském domě Opatství Nový Dvůr nedaleko Toužimi.
Naše cesta započala na pražských Hájích, odkud jsme se s Renatou a „kolegou“ Samuelem vydali směr Nový Dvůr. Cesta
probíhala až překvapivě dobře – komunikace, ač je to k nevíře, byly dobře sjízdné a mnoho řidičů-agresorů jsme také
nepotkali. Do klášterního kostela jsme tedy dorazili krátce před půl šestou, kde jsme ještě stihli večerní nešpory. Ještě před
modlitbou jsme měli možnost zasednout v šeru kostela a vychutnat si doslova hrobové ticho, které by se dalo krájet, nakládat
do pytlů a v těch pytlích vyvážet, tak ohromné ticho jsme zde zažili.
První modlitba s mnichy je pro nás nezapomenutelný zážitek.
Z krásných žalmů, jež se rozléhaly v prostoru moderního kostela
s jedinečnou akustikou, nám naskakovala husí kůže. Po nešporách nás
mnich-hostitel doprovodil do našeho ubytovacího zařízení, v tomto
případě velmi hezky zrekonstruovaného a na poutnický hotel přestavěného
ovčína. Poté nám představil jednotlivé místnosti – pokoje, kuchyni, kapli
atd. Také nám sdělil, jaká pravidla je v domě nutno dodržovat. Slovy:
je třeba šetřit (což v podstatě nikdy není na škodu); snídaně, oběd a večeře
mají pevně stanovený čas a je po nich třeba umýt nádobí. Také jsme se
dozvěděli, že ženám je vstup do kuchyně, knihovny a určité části domu
zakázán, což vedlo k značné libosti přítomných žen, především ta část
s kuchyní. Následovala večeře, ke které se připojila i posádka druhého
vypraveného vozidla, vedená otcem Františkem. Jídlo by samo o sobě
sedělo spíše do nějaké restaurace na Montmartre – výborné suroviny
i zpracování, přímo pokrm božský.
Následující tři dny probíhaly na první pohled poměrně monotónně,
ale tento pevný režim k našemu překvapení přinesl své ovoce. Chvály se
konaly vždy ve 3.15; 9.00; 12.00; 14.00; 17.30 a 19.30, mše svatá byla pak
vždy v 6.30. Režim modlitba/odpočinek/jídlo člověka až překvapivě pěkně
uklidní psychicky i fyzicky a především duchovně. Pitoreskní krajina
západních Čech našemu dojmu z pobytu jen přispěla. Také jsme
absolvovali dvě přednášky přímo od mnichů na otázky řehole. Při pomoci
mnichům se skládáním prádla jsme se také podívali přímo do kláštera,
kam je jinak vstup obyčejným smrtelníkům zakázán.
Když se to tedy vezme kolem a kolem, z kláštera Nový Dvůr se nám chtělo odjíždět asi jako emigrantům v 70. letech
z Kanady zpět do naší vlasti a zážitek z tohoto pobytu si ještě dlouho uchováme v našich srdcích a moc rádi bychom ho
umocnili další návštěvou. Při zpáteční cestě jsme se ještě už v menším počtu vydali na skutečně dobrodružnou, místy
hororovou výpravu na odlehlé poutní místo Skoky, ale to nechme na jindy :)
David Šimek, Ben Fischer
(foto: Tomáš Münzberger. Je od zdevastovaného poutního kostela ve Skocích, stavby v N.D. jsou krásné)

Rekolekce s obrazy
Postní rekolekce už je v naší farnosti tradicí. Ta letošní proběhla 21. března na první jarní den a dával ji P. Petr
Šleich. Začali jsme společnou modlitbou v kostele, kde si otec Šleich okamžitě všiml vzácných fresek a úvodní
slovo věnoval jim. Už od prvních minut mě oslovila neobyčejně uvolněná, pokojná atmosféra, která se rozhostila
v našem malém společenství. P. Šleich ve třech blocích hovořil o roli obrazů a jiných uměleckých děl v naší
modlitbě, o tom, jak mohou oslovit naše srdce, bude-li otevřené a jak se nás skrze obrazy může Bůh dotýkat
v našem životě. Obrazy nám pomáhají představit si Kristovu tvář, mohou nám pomoci při rozjímání a modlitbě.
Společně jsme se zamýšleli před obrazy Panny Marie s Ježíškem, starobylými ikonami i Turínským plátnem. Sešlo
se nás celkem šestnáct a nic nám nescházelo, dokonce ani kulinářská zkušenost s perfektním obědem a sladkými
dobrotami od našich mimořádně nadaných kuchařek a pekařek. Otec Šleich s námi zůstal celý den a sloužil ještě
jako zpovědník při zpovědním odpoledni. To už se ale slunečný den proměnil v chladný večer.
Renata Černá
PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ OD VELIKONOC 2015
Pravidelné bohoslužby (není-li uvedeno jinak): neděle - 9.00 a 10.30 mše sv.
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 a 1. pátek v měsíci po mši sv. výstav Nejsvětější svátosti.
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý 16.30 - 17.30 v sakristii kostela (zajišťuje kněz, příp. past. referentky), příp. po domluvě
i v jiných termínech
Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a 1.pátek v měsíci (od asi 18.45).
Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem.
Mimořádnosti:

4.4. - 21.00 vigilie slavnosti Vzkříšení Páně - svěcení ohně, paškálu, křest dospělých, obnova křestních
závazků dříve pokřtěných - hlavní velikonoční bohoslužba, po té agapé v kostele, sakristii, předsíni, okolo
5.4. - neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 9.00 a 10.30 mše sv. se žehnáním pokrmů
6.4. - pondělí velikonoční – 9.00 mše sv.
10.4. - pátek - 18.00 mše sv., po té úklid kostela
12.4. - 2. neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství, 9.00 a 10.30 mše sv.
14.4. - úterý - 18.00 mše sv., po té setkání PRF ve farním bytě
16.4. - čtvrtek - 15.30 setkání společenství seniorů v sakristii kostela, 18.00 mše sv.
17.4. - pátek - po mši sv. informativní schůzka zájemců o účast na letošní etapě farní svatojakubské pouti
do Santiago de Compostela
24.4.- pátek - 18.00 mše sv., po té úklid kostela
V KVĚTNU MÁJOVÉ POBOŽNOSTI každé úterý, čtvrtek a pátek po mši sv., vedou farní společenství
1.5. - pátek - sv. Josefa Dělníka, svátek práce, státní svátek, 18.00 mše sv. + první májová
2.5. - arcidiecézní pouť na Svatou Horu – za duchovní povolání
8.5.-10.5. - mariánská farní pouť - pobyt na Svatém Hostýně
14.5. - čtvrtek - slavnost Nanebevstoupení Páně, 18.00 mše sv.
15.5. - pátek - 18.00 mše sv., po té úklid kostela
21.5. - čtvrtek - 15.30 setkání společenství seniorů v sakristii kostela, 18.00 mše sv.
23.5. - sobota – svatodušní vigilie
24.5. - neděle - slavnost Seslání Ducha svatého, 9.00, 10.30 mše sv.
29.5. - pátek - Noc kostelů - 18.00 mše sv., po té bude následovat program v kostele
30.5. - 6.6. - farní program v rámci evangelizační akce Dny víry
31.5. - neděle - svátek Nejsvětější Trojice, 9.00 a 10.30 mše sv.
4.6. - čtvrtek - slavnost Těla a Krve Páně, 18.00 mše sv.
5.6. - pátek - 18.00 mše sv., po té krátká adorace a po ní úklid kostela
6.6. - sobota - Petrovické Letnice - 10.30 mše sv. s udílením svátosti biřmování o. biskupem
Karlem Herbstem. Po té agapé v sakristii a okolí kostela. Mše sv. od 18.00 se nekoná!
7.6. - neděle - 9.00 a 10.30 mše sv., při ní první sv. přijímání dětí, po té agapé v okolí kostela.
11.6. - čtvrtek - 15.30 setkání společenství seniorů v sakristii kostela, 18.00 mše sv.
12.6. - pátek - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 18.00 mše sv.
24.6. - středa - slavnost narození sv. Jana Křtitele, 21.45 mše sv.
29.6. - pondělí - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
29.6.-25.7. - předpokládaný termín farní pěší pouti do Santiago de Compostela
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