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LASTURA NA CESTU - "CAMINOVÁ"

CAMINO. Farnost Praha Petrovice
Fiktivní rozhovor kolemjdoucích:
 Hele kámo, kamýno. Co to je za barák?
 Jaký kamýno, vždyť je na tom napsáno camino.
 To se přeci čte kamýno, jako casino se čte kasýno. Tak casino to asi
nebude. Ale co je to camino-kamýno, to fakt nevim.
 Ten obrázek, co je u toho nápisu, to trochu připomíná to, co má ve znaku
benzínka "šelka", něco jako škeble nebo lastura. Tak že by to byla pumpa?
 No, moc to tak nevypadá, a právě v zatáčce, ve starejch Petrovicích, to by
nebylo nejšikovnější místo pro benzínku.
 Ale tady je ještě napsáno Farnost Praha-Petrovice. Tak to bude něco
s kostelem, vždyť je to hned tady vedle. Byl jsi tam někdy? Já ne.
 Já tam byl jednou na půlnoční, bylo tam plno. Pojď se podívat, třeba je
otevřeno.
Komentář:
Došli od chodníku, z něhož bude vstup do nejnižšího (1.) nadzemního podlaží, zleva okolo nové
budovy, až ke vratům k hřbitovu okolo kostela, možná právě otevřeno bylo. Když minuli vstup do
2.nadzemního podlaží, přečetli si další informace. Tabulku s úplným oficiálním názvem farnosti, seznamem
kontaktů a t.p. A vedle bylo napsáno něco o významu jména Camino a symbolu svatojakubské lastury.
Že Camino znamená španělsky cesta a že mnozí lidé,
statisíce ročně, z celé Evropy, i od nás, vycházejí na pouť
"Camino"
ke hrobu našeho patrona apoštola
sv.Jakuba Staršího ve Španělsku. Že i zasvěcení našeho
kostela souvisí s velkým rozmachem svatojakubské úcty
a putování již ve středověku. Že pouť je synonymem
a podobenstvím křesťanského způsobu života, který je
Cestou s Ježíšem. Svatojakubské poutní trasy jsou
značeny značkami ve tvaru lastury, která také patří ke
svatojakubské ikonografii. Lasturu najdeme na soše
sv.Jakuba-poutníka-nad branou i v kostele, na hlavním
obraze za oltářem – má jí, na typickém klobouku, poutník,
který se drží hole vyobrazeného světce. I síť čerpacích
stanic Shell převzala tento symbol ze značení všech
hlavních dopravních tahů, po kterých Evropou
od 10.století šlapali poutníci.
My farníci si můžeme vzpomenout i na dávné první
číslo našeho farního zpravodaje Lastura, s dále rozvinutou úvahou o alegorickém významu tohoto symbolu...,
že se v našich životech z těžkých věcí mohou stávat drahocenné poklady, tak jako z dráždivého zrnka písku se
obalováním perletí stává v lastuře perla. Celá stavba našeho farního domu – jemuž jsme vybrali název i logo –
od přípravy přes realizaci až k uvádění do provozu byla a je a bude příležitostí dělat z obětí perly.
V současnosti jsou dokončeny základové práce, je seříznut vrchol klenby podzemního podlaží, sklep je
zpevněn a k naší radosti stojí hrubá stavba prvního nadzemního podlaží. Během několika týdnů snad bude
hrubá stavba dalšího patra. Do Vánoc, dá li Pán, bychom mohli být pod střechou... Další postup svěřuji
přímluvě Matky Boží Panny Marie, našeho svatého patrona Jakuba a Vašim modlitbám, o které prosím.
Pro ilustraci - vizualizace možností umístění nápisu a loga (vzhled i umístění se ještě bude "dolaďovat")

P.S.: K fiktivnímu rozhovoru, komentáři a vizualizacím ještě dodávám další nápady, slovní hříčky. Třeba, že
mateřské/dětské centrum by se mohlo jmenovat Kamínek. Že naše pěkné společenství starších by se mohlo
scházet v klubu "U kamínek". Nakonec, asi všechny generace se někdy potřebují rozehřát. A že na náš
společný život dnes i v budoucnosti – až bude stát petrovické Camino – budeme v červenci myslet na
svatojakubské cestě, Caminu, letos snad do Lurd.
Kristův a Váš kněz, bratr František
Ohlédnutí k Velikonocům: O Velikonocích pokřtěná a biřmovaná Kamila Terezie
Má cesta od rozhodnutí nechat se pokřtít k samotnému křtu byla podle většiny mých známých a rodiny velice
dlouhá. Ve svém okolí se potkávali s lidmi, kteří se také připravovali, nicméně to bylo o poznání kratší dobu.
Nemyslím si, že tady hraje čas podstatnou roli, neměla jsem důvod ke spěchu, a proto jsem byla pokřtěna
o těchto Velikonocích.
Co vlastně mému rozhodnutí nechat se pokřtít předcházelo? Bylo to více faktorů najednou. Když jsem byla
malá, chodívala jsem občas s babičkou do kostela a už v té době to u mne nějaké stopy zanechalo. V dospělosti
jsem se vdala za muže z tradiční katolické rodiny, svatba byla v kostele, a jak se dalo i očekávat, naše děti jsme
nechali také pokřtít. Byla jsem vlastně poslední, kdo pokřtěný ještě není. K tomu se přidaly nějaké zdravotní
komplikace a v průběhu dvou let se nevědělo, jak to dopadne. Stálé kontroly, na kterých mi říkali, uvidíme
později. Nakonec se ukázalo, že je vše v pořádku, ale já jsem v té době začala více přemýšlet o Bohu a své
cestě k němu.
Jen jsem nevěděla, jak se přihlásit, že bych měla o křest zájem (to mám knězi opravdu psát e-mail?
:-)). Pro mne byl vždy pan farář osobou netknutou, která stojí někde vysoko na piedestalu a ke které se
obyčejný smrtelník osobně nedostane jinak než v kostele.
Jeden z mých požadavků také byl, aby příprava probíhala v dopoledních hodinách, protože jsem neměla
možnost jakéhokoli hlídání mladší dcery, se kterou jsem na rodičovské dovolené. V Petrovicích ve farnosti
s tím problém neměli, proto jsme se od září 2013 potkávali pravidelně jednou týdně jak s otcem Františkem, tak
i později s Renatou.
Setkání pro mne byla moc zajímavá, vždy jsem se na ně těšila a musím říct, že i dcera vždy spolupracovala,
nikdy se nám nestalo, že by se vzbudila dříve, než jsme skončili.
Mezitím jsem v listopadu 2013 vstoupila do katechumenátu. Moc mne potěšilo, že to bylo přímo v chrámu sv.
Víta a osobně nám každému popřál kardinál Dominik Duka.
Když už se blížil samotný křest, dopolední setkání se změnila na večerní a začala intenzivní duchovní obnova
spolu s jedním čekatelem na křest a ostatními čekajícími na biřmování.
Velikonoce a samotný křest jsem neprožila tak intenzivně, jak bych si představovala, přijela celá rodina, hodně
se chystalo a připravovalo a samotný obřad byl sice krásný, ale celé jsem si to uvědomila až později.
Mnohem více jsem pak prožívala biřmování ostatních z duchovní obnovy na začátku června. Bylo mi
potěšením, že jsem byla zároveň i kmotrou, což pro mne znamenalo mnohem silnější zážitek, protože si
uvědomuji, že to není jen o mně, ale i o někom dalším a nese to s sebou mnohem větší zodpovědnost.
Přikládám i foto z biřmování, kde vidíte všechny biřmovance a jejich kmotry.
K.T.Miklová

Foto od Kamily Terezie Miklové (dole) a od Jany Terezie Kučerové (nahoře)
..k Petrovickým Letnicím:
Dne 6.6. se v petrovické farnosti uskutečnila již tradiční duchovně-společenská akce Petrovické letnice. Při této
slavnosti se obvykle koná biřmování kandidátů připravovaných na přijetí Ducha svatého a následně se pořádá
venkovní slavnost (tento rok pouze okolo kostela), jejíž smysl spočívá především v nadměrné konzumaci všeho
tekutého i pevného, co šikovní kuchaři a kuchařky naší farnosti připravili.
Tento rok se udělovala svátost biřmování dvěma mladým dospělým a jednomu teenagerovi, shodou
okolností jsem to byl já a dva moji bratranci. Biřmovanec Tomáš (20 let) si vybral za patrona papeže Jana Pavla
II. Druhý můj bratranec Josef (22 let) se rozhodl nosit biřmovací jméno archanděla Gabriela a konečně moje
maličkost si zvolila za přímluvce papeže Řehoře.

Den Letnic pro nás tři začal na můj vkus už velmi brzo (cca 8:30), kdy jsme při ranní modlitbě společně
s otcem Františkem a pastorační asistentkou Renatou prosili za zdaření slavnosti a hlubší vylití Ducha svatého.
Hodinku přede mší dorazil i hlavní aktér a Boží zmocněnec, bez kterého by se celá akce ani nemohla
uskutečnit. Byl jím velice příjemný a moudrý biskup Karel Herbst.
Mše svatá sama o sobě proběhla znamenitě. Vše a všichni přítomní byli v dobré náladě a
v dobrém Duchu. Následná zahradní slavnost také proběhla znamenitě, ale ve čtyři hodiny odpoledne jsem již
byl doma a mohl přemítat o všem co se ten den událo a co všechno jsem vlastně dostal. Je to kvas, který
jednoho dne vykvasí v něco úžasného.
David Řehoř Šimek


Pohled zpět a vpřed: Alfa
Když Pavlína na jaře připínala v kostele na nástěnku plakátek, který zval do Pastoračního střediska v Dejvicich
na kurzy Alfa, moc jsem si přála na nich také být. Už několikrát mi unikly tak říkajíc „o vlásek“ a já měla pocit,
že ani tentokrát to nevyjde, zdálo se mi, že si na ně nedokážu vyšetřit čas. Pavlína se rozhodla, že se přihlásí,
objevovali se další zájemci a mně to bylo líto. Alfa se mi totiž už dlouhou dobu líbí. Jde vlastně o deset setkání
s přednáškou a diskusí o základních věcech křesťanské víry. Nu, nakonec jsem se přihlásila s tím, že i kdybych
mohla jít jen na polovinu z těch setkání, že mi to zkrátka stojí za to. Dopadlo to nad očekávání. dalo se nás
dohromady celkem osm z farnosti, kdo jsme chodili pravidelně a několik dalších farníků se v Dejvicích také
objevilo. Je nás pár, kdo jsme kurzem osloveni. Líbilo by se nám uskutečnit něco takového také u nás ve
farnosti. Zatím se scházíme, modlíme a jen maličko plánujeme, protože to nejvíc záleží na Boží vůli. Bude to
chtít nebo ne?
Renata

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Mše sv. čtvrtky a soboty od 18.00 hod., neděle od 9.30 hod.,
pokud není vyhlášeno jinak.
26.7. - neděle - poutní slavnost sv. Jakuba - 9.30 hod. mše sv.,
po té svatojakubské agapé v okolí kostela
s poutní skupinou po návratu z Camina
Výzva pro ty, kdo umí nakupovat na internetu a zároveň chtějí pomoci farnosti:
Začátkem letošního roku byl spuštěn nový internetový projekt, do kterého se zapojila na doporučení
Arcibiskupství pražského i naše farnost. Pomáhá financovat neziskové organizace.
Zákazník nakupuje přes stránky www.givt.cz u svého vybraného zaregistrovaného e-shopu a GIVT
z jeho nákupu zašle jím zvolené neziskové organizaci část peněz ze zákazníkovy útraty (předem dané
procento jde přímo na účet zvolené neziskové organizace...
MŮŽETE SI TEDY ZVOLIT NAŠI FARNOST.
Nezaplatíte ani o korunu navíc a můžete tak snadno podpořit třeba naší stavbu nového farního centra.
Děkujeme!!!
PRF+ERF
Přejeme Boží ochranu na cestách, příliv nových sil, re-kreaci, požehnané prázdniny a dovolené.
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