LASTURA
Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.Jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice
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ČÍSLO
Vánoce 2005

Slovo do vínku.

Takže LASTURA. Zajímavé. To mě tedy nenapadlo. To já bych navrhoval spíš
KRUNÝŘ, když se tak každý den dívám na tu svou Žofii („farní“ želvička – pozn.redakce).
Ale LASTURA se asi hodí víc, když je i na našem oltářním obraze. Prý je to tvar
značek na poutních cestách ke hrobu sv.Jakuba v Santiagu. A poutníci ji mívají
připnutou na klobouku, jako ten náš, na obraze. A my jsme tady na světě vlastně
všichni poutníci.
Je to originální. Typicky petrovické. Žádný jiný farní zpravodaj od kostelů sv.Jakuba (po
Praze je jich 5: na Starém Městě u minoritů, na Zbraslavi, ve Stodůlkách, v Kunraticích a
u nás) se tak nejmenuje.
A přestavte si, jak se ten měkkýš, ve dvou lasturových "křídlech" uzavřený, dokáže také
otevřít. To je skoro tak pěkné, jako když Žofka vystrčí hlavu a nohy, které v ohrožení schová
do krunýře. To je dobré, občas si zalézt dovnitř, jindy povylézt, odkrýt i slabší místa a
vykouknout na svět a světu se trochu ukázat. Případně se dát do pohybu. To taky můžeme
jako farnost i jako její "údy".
Leckdo to své křesťanské svatojakubské poutnictví neskrýváme, snažíme se být svědky
Kristovými, lidmi zbožnosti, milosrdenství a zdravých mezilidských vztahů. Komunikace
k tomu pomáhá. Potřebujeme se sdělovat, jsem rád, že k tomu teď máme svůj
NOVÝ PROSTOR. Tak by se ten náš zpravodaj mohl také jmenovat, jenže to už
si vybrali bezdomovci. Třetí pátek v prosinci jsme si o nich a s jedním z nich
(vlastně teď už ne, on našel svou cestu domů) na faře povídali.
A třetí pátek v lednu již dvoutisícího šestého léta Páně budeme nabízet - i zájemcům mimo
farníky - povídání právě o pouti do Compostelly, za sv.Jakubem. To by mohlo být takové
pootevření té naší lastury pro veřejnost. A takových a jiných setkání může být ještě mnoho.
Pár týdnů Vás již zavaluji spoustou ohlášek. Kdo si to má pamatovat. Je dobře, že si teď
každý můžete vzít domů stručný přehled těch hlavních plánů na pár příštích týdnů. A třeba se
Vám někdy, právě v ten den či hodinu, nebude chtít zůstat doma. Třeba Vás něco z těch
nabídek bude zajímat...
A možná se budete někdy chtít o nějaký svůj prožitek rozdělit. Možná Vás o to někdy budeme
přímo prosit. Snad nebude LASTURA trpět nedostatkem potravy - hezky poskládaných
písmenek, slov, obrázků. Kéž by netrpěla jednostranností stravy - přísunem textů jen od těch
samých dodavatelů (buď obětavců nebo chronických psavců). Kéž by jí netlačily
v lastuřím žaludku nestravitelné kamínky ze kterých nelze čerpat sílu. Kdyby
bylo potřeba psát o věcech špatných, pišme o nich co nejlépe, obalme je něčím
kvalitním. Vzpomeňme na chytrou horákyni, jak ze sekyrky uvařila skvělou
polévku. Bylo jen třeba sehnat na vylepšení hodně dobrých přísad.
A taková lastura, mořský mlž, umí stejně jako říční perlorodka obalit vniklé zrnko písku
krásnou perletí. Místo bolestivého rýpání a napětí - hladivé, smířlivé, krásné řešení.
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Navrhuji tedy, aby do příloh, které asi budou do naší jednoduché dvouchlopňové LASTURY
vkládány, jako třeba KUBÍK (od maminek s dětmi, od dětí, pro děti, o dětech) nebo OŤÍK
(o nouzi a pomáhání, charitě - podívejte se na pomníček petrovického
bezdomovce za kostelem) a podobně, v případě potřeby vyšla občas i příloha
PERLA o našich závažnějších problémech k řešení. I když, to řešení přece není
jen na nás.
A k tomu: perla je v Ježíšových ústech podobenstvím nalezeného Božího
království.
A o to nám přeci jde. Že?!
Děkuji ing.M.Nedomovi, Martinovi Miňovskému a ostatním, kteří nám připravili tento hezký
dárek. Děkuji Vám všem, kteří pro lásku k Bohu a k bližním a pro radost v naší farnosti
sloužíte. Děkuji všem, kdo se za ni modlíte. Zvláště zdravím ty, kdo jsou upoutáni ve svých
domovech nebo jinde, odkud nemohou dojít do kostela či na faru. Ať i Vám je tento
zpravodaj pro potěšení. Prosím Vás všechny, vezměte ho za svůj a za společný.
Přeji Vám Všem radostné chvíle vánočních setkání s Tím, v němž se naše lidství spojuje
s nebem.
Kristův kněz, Váš bratr František

Proč právě Lastura ?
Snad každý, kdo se někdy procházel po mořské pláži a našel nějakou pěknou lasturu,
neodolal a přiložil si ji k uchu. A najednou uslyšel úplně jiný svět. Jakoby moře náhle zaznělo
více ze své hloubky i z dálky, jakoby začalo vyprávět více ze svých tisíciletých tajemství.
I tato naše Lastura by se ráda stala takovým reproduktorem a vypravěčem všech těch událostí,
radostí i starostí, tedy veškerého šumu a hukotu toho našeho farního mikrosvěta.
Lastura je ale především také jedním z nejvýraznějších atributů patrona naší farnosti –
sv.Jakuba Staršího (Většího). Údajně jako pomůcka a základní výbava poutníků, pomocí které
mohli na své pouti nabrat vodu a svlažit své vyprahlé rty. Takže i petrovická Lastura by měla
kromě informací a poučení poskytovat i něco osvěžení.
Skromný spisek, který právě držíte v rukou, je zhmotněním už více než desetiletých
představ a přání mnohých z nás. Potřeba farního zpravodaje se porůznu objevovala a zase
ztrácela, vždy ale zatím chyběl ten rozhodující krůček k realizaci. Nyní inspirováni blížícím
se desátým výročím obnovy naší farnosti a povzbuzeni podporou a snahou P.Františka jsme
tedy konečně tento rozhodující krůček udělali a doufáme, že s pomocí Boží a Vás všech
nezůstane jenom u něj. Všichni teď potřebujeme vytrvalost a trpělivost lovců perel. Vždyť
kolikrát je třeba se ponořit a kolik lastur je třeba otevřít, než se najde jediná perla?
za redakci MN

Lasturu až do domu?
Proč ne? 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 pultíku v kostele. Na stejné emailové adrese nebo
písemně (možno nechat v sakristii) rádi uvítáme i jakékoliv připomínky a nabídky
příspěvků i jiné pomoci při tvorbě zpravodaje. Uzávěrka dalšího čísla: 10.1.2006.
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Co se všechno ve farnosti děje:
•
•
•
•
•
•
•
•

náboženská výchova dětí - v pondělí a ve středu na faře, ve škole a v bytě - přihlášování
u o.Františka
Maminec - setkání maminek s dětmi - středy dopoledne - zatím vždy na faře
setkání starších věkem, i když mladých duchem - 3.čtvrtek v měsíci v 16.30 hod. - na faře
hovory o víře, nad Katechismem katolické církve - každý 2. a 4. pátek v měsíci po mši sv.
veřejná setkání nad zajímavými tématy souvisejícími s křesťanstvím - každý 3.pátek
v měsíci od 19.30 hod.
setkání mládeže - ve čtvrtek po mši sv. na faře, s nácvikem zpěvu , hry apod.
Mariina legie - v úterý po mši sv. na faře
Agapé - každou 3.neděli - neformální setkání po druhé mši sv.- na faře nebo okolo ní

Pravidelné bohoslužby:
Neděle: 9.00 a 10.30 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek a sobota: 18.00 hod.
Výstav Nejsvětější svátosti - každý čtvrtek a každý 1.pátek - po mši sv., do 19.30 hod.
Příležitost k svátosti smíření - přede mší svatou, při adoraci a několikrát za rok po společné
kající bohoslužbě s několika zpovědníky

Pozvání na vánoční bohoslužby do petrovického kostela
sv.Jakuba Staršího
24.12.2005, Štědrý večer
16.30 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi
24.12. po mši sv. do 18.00 a oba následující dny- 25. a 26.12. po mši sv. a během
odpoledního otevření zde bude možno připálit si betlémské světlo, které do naší farnosti
donesou skauti
25.12.2005, slavnost Narození Páně
0.00 půlnoční mše sv.
9.00, 10.30 mše sv.
kostel otevřen též 12.00-17.00 hod
26.12.2005, sv.Štěpána
10.30 mše sv.
kostel otevřen též 12.00-17.00
27.12.2005, sv.Jana Evangelisty
18.00 mše sv. se svěcením vína
28.12. 005, sv.Mláďátek betlémských.
7.30 mše sv
29.12.2005
18.00 mše sv.
30.12.2005, sv.Rodiny
31.12.2005
1. 1. 2005, Matky Boží Panny Marie

18.00 mše sv. s obnovou manželských slibů
16.30 děkovná mše sv., Te Deum
10.30, 18.00 mše sv.

a dále bohoslužby v obvyklém pořádku, včetně:
6. 1. 2005, Zjevení Páně - Tří Králů
18.00 mše sv.s žehnáním vody, kadidla a křídy
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ NA LEDEN 2006
8.1. - neděle, svátek Křtu Páně, poslední den vánočního období
11.1. - středa, 19.30 schůzka pastorační rady farnosti
14.1. - sobota, 10.30 slavnostní mše sv., odpoledne od 14.00 oslava 10.narozenin farnosti
v sále u Čouků v Horních Měcholupech, Holoubkovská ul.
20.1. - pátek, 19.30 v ZŠ Edisonova - farnost pro sebe i pro veřejnost (možno zvát i
"nevěřící" přátele) - pěší poutníci ke hrobu našeho patrona sv.Jakuba v Santiago de
Compostella se rozdělí o své zkušenosti a promítnou fotografie
18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů - naše farnost pro naplnění Ježíšova odkazu
"Aby jedno byli"
23.1. - pondělí, 18.00 ekumenická bohoslužba slova a následné setkání na faře s bratry a
sestrami z jiných křesťanských církví

Redakce Lastury Vám přeje klidné a
opravdové prožití svátků narození
našeho Spasitele
a hodně požehnání
do roku 2006.

LASTURA, vydává Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice
kontakt: lastura@email.cz
redakční rada nultého čísla: P.M.F.Převrátil, M.Nedoma, M.Miňovský,M.Jakš
Poděkování Mgr.Jiřímu Vonešovi za poskytnutí grafiky sv.Jakuba a pí Miňovské a panu V.Obrátilovi
za tisk a kompletaci čísla
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