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„dušičková“

SEN O SMRTI
Seděl jsem u ohně ještě s několika lidmi. Mluvilo se, už ani nevím o čem.
Náhle jsem cítil, že umírám. Nechtěl jsem, aby si toho všimli, a tak jsem se
opřel vsedě tak, abych neupadl, až má duše opustí tělo. Pak jsem vyšel ze svého
těla jako z nějakého pouzdra a nechal jsem ho tam sedět.
Šel jsem od ohně velkou krytou halou, podobnou jako na velkém nádraží, a
potkával spousty lidí. Nevím, jestli mě vnímali nebo ne, ale já jsem pokračoval
v cestě přes halu a došel ke sloupům, které oddělovaly tu velkou halu od menší.

A v tu chvíli jsem věděl (respektive má duše věděla), že menší hala je vlastně
peklo. Neviděl jsem ďábly ani ohně pod kotli, ale jen jakousi restauraci 4. cenové skupiny s poněkud chaoticky rozestavěnými stoly a židlemi. Sedělo tam
roztroušeně jen pár lidí. Nepociťoval jsem nějakou hrůzu, ale byl jsem velice
rád, když jsem ucítil, že tam nepatřím, že tam nemám vejít. Ta zešeřelá menší
hala nejspíše pokračovala dále, ale i zde sedět celou věčnost za stolem, kde mi
nikdo nepřinese nic k jídlu ani k pití, musí být hrozné. Ale já když jsem věděl,
že mám jít podle sloupů dál, jsem se o tu temnou menší halu vůbec nezajímal,
takže jsem si ji ani dobře neprohlédl. Spíše jsem se snažil, abych cestou podél
sloupů nenačichl nedobrou atmosférou pekelného prostoru. Po chvíli jsem došel
ke stěně, kde byly otevřené dveře se schodištěm do I. patra. Teď jsem si
uvědomil, že když jsem neměl jít do pekla, že mi zbývá očistec a nebe, což mě
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naplnilo radostí. Po točitém schodišti jsem vystoupil do I. patra, kde mě již
vítali nějací "uvaděči" nebo "uvaděčky" v pestrobarevných oděvech. Neviděl
jsem jim do tváří. Měl jsem dojem, že to jsou nějaké nebeské bytosti. Trochu
stranou stála nějaká dáma středního věku oblečená v šedých šatech. Opět jsem
měl vnuknutí, že má něco společného s očistcem. Pospíchal jsem hned k ní,
protože jsem si myslel, že si musím také něco vytrpět, než půjdu do nebe. Ale
dáma mě naprosto ignorovala, ani se na mne nepodívala a stála nehybně jako
socha. Tak jsem se už dále nechtěl vnucovat do očistce, ale stále jsem nemohl
uvěřit, že bych měl jít do nebe. Ale bylo to tak. Byl jsem nesmírně šťastný a
těšil se na setkání se svými zemřelými rodiči a příbuznými. Jen jsem ještě musel
myslet na své tělo, které tam leží někde u ohně a ti lidé třeba nevědí co s ním. A
co když ještě nejsem úplně mrtvý? Nechtělo se mi již zpátky, ale nakonec jsem
se k tomu ohni vrátil. Oheň byl již vyhaslý, společnost již odešla, jen nějaká
žena vytáhla z popela ohořelý kus dřeva. Já si uvědomil, že to dřevo je můj
život. Žena do něj foukla, vylétlo pár jisker, pak už jen proužek dýmu a dřevo
letělo někam stranou mezi odpadky.
Tím skončil můj život na této zemi.
Vrátil jsem se tedy opět k točitým
schodům do nebe. A jak jsem stoupal po
schodech, tak jsem si teprve teď plně
uvědomil, že jsem vlastně spasen, že jsem
dosáhl cíle svého života, že jdu k Bohu.
Zaplavila mě nevýslovná vlna štěstí a
radosti. Ale zároveň jsem pochopil, že si
tak obrovský dar nezasloužím. Že celý
svůj život jsem od Boha dostával jen dary:
dobré rodiče, kněze, katolickou víru,
zdraví atd. atd. A moje odpověď na tu
velkou lásku dobrého našeho Otce:
roztržitost při modlitbě, při mši sv., při
čtení Evangelia, laxnost, často větší zájem
o věci světské než duchovní atd. A tak se
k té velké radosti nad Boží dobrotou
přidala velká lítost nad tím, co jsem mohl učinit a neučinil. Pomalu jsem stoupal
po schodech a slzy mi tekly proudem.
A pak jsem se zas ocitl a probudil ve své posteli v petrovickém paneláku. Bylo
ještě dost brzy v sobotu ráno. Vstal jsem, pomodlil se – soustředěněji a s větší
radostí než jindy, nasnídal se a kolem osmé hodiny jsem vyrazil na brigádu
vyklízet petrovický farní domeček (před demolicí).
František Brůna
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MÁCHÁNÍ V MÁCHÁČI.
Vzpomínka na dny o prázdninách.

Ve dnech 11. - 13. 8. 2014 jsme tři farnice Věra, Soňa a Marie měly možnost
prožít dny pohody ve Starých Splavech u Máchova jezera s o. Františkem.
Ráno, když přijel, přivezl čerstvé pečivo, cestoval s námi po okolí, které nám
hodně přiblížil. Plavci se koupali v Máchově jezeře, my - už neplavci, jsme si
v "Mácháči" máchali jen nohy a pozorovali hladinu jezera, jak se nám hlavičky
plavců vzdalují.

Sešli jsme se s naší pastorační asistentkou Renatou a jejím vnoučkem
Maxíkem, kteří zde na břehu jezera stanovali. Radost ze shledání jsme měli
všichni.
Každý den jsme v tichu venkova slavili mši svatou. Byly to požehnané dny.
Vraceli jsme se domů nadšeni, s radostnou chutí do dalších letních dnů.
Bohu díky!
Věra Verzichová
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PETROVICKÉ SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB
Sčítání účastníků bohoslužeb proběhlo v našem farním kostele
sv. Jakuba Staršího ve dnech 11. a 12. října 2014 a přineslo tyto
výsledky:
V sobotu večer od 18 hod. bylo na mši sv. 16 farníků.
V neděli od 9.00 hod. bylo na mši sv. 91 farníků.
A v neděli od 10.30 hod. bylo na mši sv. 67 farníků.
Děkujeme všem za účast a spolupráci.
Pavlína Čančarová

FARNÍ PAROJÍZDA – SVĚDECTVÍ BABIČKY
Už třetí rok vyrážíme na farní
výlet parním vláčkem z Prahy „Masaryčky“ do Lužné u Rakovníka s návštěvou Železničního
muzea a vyjížďkou ještě dál - do
Kolešovic. Provází nás počasí
teplého podzimu, trochu sluníčka,
trochu mraků, někdy vítr. Déšť se
letos k naší velké radosti nekoná.
K výletu historickým vlakem
taženým parní lokomotivou zvanou Papoušek získáváme letos jako bonus vnoučka Maxíka, čerstvého
prvňáčka, milovníka strojů a mašinek zvlášť. A není ve vagónu sám, těch
dětských obdivovatelů mašinek je s námi letos možná patnáct, farních maminek,
tatínků, babiček, dědečků, tetiček a strýčků ještě víc, však jedno mrštné zvídavé
hádě spotřebuje kolem sebe libovolné množství dospělých.
Maxík má smůlu, nastupuje až v Kladně, nemůže tedy před jízdou pořádně a
zblízka zkontrolovat odfrkující modrou lokomotivu. Musí pěkně vydržet až do
Lužné a to je móóóc daleko. Netrpělivost kloučka nutí vrtět se, přesedat z místa
na místo a skákat sem a tam. Ještě štěstí, že má u sebe Vojtu, který se o něj
chlapsky stará. Nějakou chvíli může Maxík působit jako pomocník průvodčího
a tím dočasně zaměstnat své neposedné tělíčko. Získává placatou čepici a
razítko a prochází vagónem s o. Františkem a několika dalšími mladými muži,
aby zkontroloval poměr černých a nečerných farních pasažérů na palubě.
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V Lužné už se ale neovládne a
vyřítí se z vlaku zkontrolovat
červená kola mašiny. Pro mě,
která, přiznám se, neumím tak
docela ocenit krásu velkých
strojů,
je
bezkonkurenčně
nejzajímavější
pozorovat
to
nevídané zaujetí dětí, ty doširoka
otevřené oči a někdy i pusinky.
Zřejmě má to množství dobře
zorganizovaného železa nějaké
zvláštní mně nepochopitelné kouzlo, zvláště když to vydává hlasité zvuky
a hýbe se to. Je úchvatné sledovat jiskry ohromení, úžasu a nelíčené radosti
v očích těch, kteří to kouzlo pochopili.
Velkých lokomotiv je v muzeu nevím kolik, prostě mnoho a
Maxík je uchvácen krásou těch velkých strojů a jeho radost a obdiv
je okouzlující. Ale hned na druhém místě v hitparádě oblíbenosti je
u něj věc, která se jmenuje návěstidlo. No, z mého úhlu pohledu to
je kovová tyč a na ní nahoře červená věc, která je pomocí drátů
umístěna buď šikmo, nebo vodorovně. Pro Maxíčka a jemu
podobné to evidentně znamená o mnoho víc, to se pozná na očích.
Mezi námi, pravda je taková, že absolutně nejzajímavější je
vagón vyrobený pro prvního československého prezidenta. Jen si
představte: bílý nábytek v ložnicích, oválná zrcadla, sametem
potažená křesílka v salonku, stůl z máčeného dubu, obložení z
americké třešně, lustr s třiceti žárovkami…
… kam jen se mi ti chlapi ztratili?…
Náš malý klouček během výletu nastřádal celou soustavu trofejí od obrázku
mašiny, přes barevný odznak, kečup na bundě, stopy mastných prstů na
kalhotách, až po orazítkované ruce, čelo i pupík… Zatímco znečištění oděvu
přijal s klidem stoika, na razítka byl patřičně hrdý, pravidelně kontroloval jejich
stav (dokonce i v noci) a ochotně si vyhrnoval mikinu, aby se jimi pochlubil,
kdykoliv vycítil sebemenší zájem.
A já? Pro mě to byl především den, kdy jsme byli pospolu, mohla jsem stát
trochu stranou a dělat drobné rodinné servisní služby, sdílet dětské i dospělácké
radování, prohodit pár slov s přáteli…
… a užít si radosti babičky.
Renata
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Milí farníci a přátelé kostela svatého Jakuba v Petrovicích,
i do naší farnosti přijdou poutníci z celé Evropy na setkání Důvěry, které do
Prahy přivede desetitisíce mladých. Setkání začne v pondělí 29. prosince 2014,
skončí v pátek 2. ledna 2015.

Co je smyslem?
Hlavní smysl celého setkání má více rovin: společnou
modlitbu, přijetí toho druhého, otevření se ostatním
kolem nás - v naší obci, i přes hranice našeho města a
naší země. A nakonec: nechat se obdarovat.

Co se bude dít v Petrovicích?
Pro naše společenství to znamená zajistit ubytování pro mladé poutníky (stačí
ubytovat dva poutníky, na podlaze v obýváku pod stromečkem nebo v kuchyni),
připravit jim čtyřikrát snídani a navečer čaj. Hledáme tedy hostitele.
Poutníky (ve věku 17-35 let) budeme 29. 12. vyhlížet a pak doprovázet na místo
jejich ubytování. Budeme potřebovat průvodce, někoho, kdo by uvařil čaj,
napekl vánočku.
V kostele každé ráno budou společné modlitby: budeme hledat pomocníky
(bude třeba připravit prostor apod.).

Chci pomoci, ale nechodím každou neděli do kostela.
Chcete-li pomoci, a přitom chodíte jinam do kostela, nebo si nevíte rady, zda
jste dostatečně věřící - nebojte se přihlásit. Tato pouť je příležitostí, abychom se
setkali s těmi, kdo věří jinak, kdo jsou třeba z jiných církví, nebo kdo jsou lidmi
dobré vůle, ale do kostela zajdou vzácně. Hledáme lidi dobré vůle. A pro
každého je toto setkání příležitostí, jak obnovit náš vlastní postoj.

Mohl bych pomoci, ale ne každý den.
Pokud byste rádi pomohli, ale nejste si jisti, zda budete mít doma dost místa,
nebo nebudete po všechny dny setkání k dispozici, stačí, když nám sdělíte, v jaké dny můžete být k dispozici.
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Jak budeme prožívat Silvestr a Nový Rok?
Večer 31. prosince bude probíhat ve farnostech, tedy i v našem
kostele. Společná modlitba nás přenese přes půlnoc, po ní bude společný program (“festival národů”). 1. ledna ranní bohoslužba
v kostele, společný oběd s hostiteli.

Jak budou probíhat přípravy?
Vzniká přípravný tým (rádi přijmeme další členy), který bude zveřejňovat další
informace na nástěnce u kostela, v rámci bohoslužeb, nebo na webu
http://farnost.petrovice.org či FB profilu https://www.facebook.com/pages/SvJakub-Starší-Praha-Petrovice/315328681898652

Jaká jsou nejbližší data?
1. Promítání krátkého informačního filmu po obou mších svatých
v neděli 9. 11. 2014.
2. Setkání dobrovolníků (kteří budou pomáhat) proběhne ve farním bytě
13. 11. 2014 v 19:30 hod (popř. 14. 11. 2014 v 19:30 – bude ještě upřesněno).
3. Setkání hostitelů, kteří budou ubytovávat účastníky setkání, bude
v našem kostele v úterý dne 16. 12. 2014 v 18:45 hod.

Spojení a další informace?
Ptejte se a pište nám na emailovou adresu: petrovice.taize@google.com, kterou
jsme pro tuto příležitost otevřeli.
Můžete též zavolat na telefony: 739 205 995 - Pavel Fischer,
605 806 747 – Renáta Šimková.
Přihlaste se, prosíme, na výše uvedenou emailovou adresu, nebo zavolejte na
některý z kontaktních telefonů.
Srdečně zdraví
za přípravný tým v Petrovicích
Renáta Šimková a Pavel Fischer

Více informací o evropském setkání Taize v Praze naleznete na:
www.taizepraha.cz, www.facebook.com/TaizePraha2014
nebo v přípravném centru evropského setkání Taize v Kafkově domě (nám. Franze Kafky
24/3, 110 00 Praha 1, email: info@taizepraha.cz, tel.: +420 226 633 988)
u Staroměstského náměstí v Praze, těsně vedle chrámu sv. Mikuláše.
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FARNÍ ZÁJEZD DO LURD 2015
Milí farníci,
i když je teprve podzim, připravili jsme pro Vás
lákavou nabídku na příští léto a to Farní zájezd do
Lurd 2015. Tento nápad vznikl v souvislosti
s pokračující cestou našich poutníků do Santiaga de
Compostela. V červenci 2015 by poutníci měli svojí
další etapu pěší pouti zakončit nedaleko Lurd, tak by bylo hezké, dá-li Pán,
kdybychom se všichni (ti pěší i ti pojízdní) v Lurdech setkali.
Lurdy (francouzsky Lourdes) je jihofrancouzské město ležící v podhůří Pyrenejí
v departementu Hautes-Pyrénées. V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení
mladé Bernadettě Soubirousové, a brzy poté se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších
římskokatolických poutních míst světa.

Farní zájezd Lurdy 2015
3. týden v červenci 2015
Varianta 1: pobytový
termín: 14-18.7.2015 - 5 dní (úterýsobota)
cena: cca 5 500 Kč
program zájezdu:
3 dny Lurdy (2x nocleh+plná penze)

Varianta 2: poznávací
termín: 11.-19.7.2015 - 9 dní (sobotaneděle)
cena: cca 9 000 Kč
program zájezdu:
Ženeva, La Salette (1x nocleh + večeře),
3 dny Lurdy
(4x nocleh + plná penze)
Arles, Marseille
(1x nocleh),
Monaco, Monte Carlo

Farní zájezd do Lurd 2015 je zatím připraven ve dvou variantách a po uzavření
přihlášek bude zájem vyhodnocen a zvolena nejvhodnější varianta, o které budete
začátkem prosince informováni. Následně bude vybírána záloha.
Autobusová cesta do Lurd trvá asi 18 hodin, ale nemusíte mít žádné obavy, dálkový
autobus je moderně vybaven včetně klimatizace a toalet.

Závazně je možné se přihlašovat do konce listopadu 2014 a to
zápisem do tabulky umístěné v předsíni kostela, nebo kontaktováním Mgr. Ing.
Pavlíny Čančarové či Ing. Renáty Šimkové.
Zapište se prosím k té variantě, kterou preferujete, v případě že Vám vyhovují obě
varianty, zapište se do obou sloupečků.
Těšíme se na společné putování!
Renáta Šimková
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