LASTURA 16
Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.Jakuba Staršího,
Praha 10 - Petrovice
Velikonoce 2008

POZOR NA INFEKCI! STARO-NOVÝ VIRUS !
Každý rok zachvátí někoho nového. Ten virus má nové a nové projevy,
vlastně u každého infikovaného je zvláštní provedení. Vývoj bývá různý, ale
vždy má za následek smrt. To ovšem není všechno. Po smrti nastává obnova
života a to v lepších kvalitách než předtím.
První výskyt této infekce před dvěma tisíci lety u Bohočlověka Ježíše
měl obrovskou schopnost šíření (tzv. virulenci): jedenáct apoštolů a
dvaasedmdesát dalších se infikovalo ještě před jeho smrtí. K ní došlo o
židovských svátcích, zvaných Velikonoce (hebr. pesach). Učedníci a učednice
úplně propadli této infekci, když za tři dny vyšel z hrobu a znovu se objevil,
úplně zdravý a projevoval ještě úžasnější schopnosti než předtím, například
procházel zdí. Dalších padesát (řec. pentacosta) dní museli apoštolové
s několika dalšími nejbližšími – s Ježíšovou matkou Marií a několika dalšími
učednicemi a učedníky – strávit na modlitbách v uzavřené místnosti zvané
“večeřadlo“ v Jeruzalémě. To byla něco jako karanténa, inkubační doba
(v našem provedení třeba duchovní obnova). A další, dramatická fáze, opravdu
propukla, jakoby horečka. Učedníci tak hořeli, že se jim až nad hlavami
ukazovaly plameny. To bylo o židovských zemědělsko-náboženských svátcích
zvaných Letnice.
Hned ten den apoštolové infikovali další tři tisíce lidí. Ti jim to neměli
za zlé. Ptali se apoštolů: Co máme dělat? Mluvčí Šimon Petr jim doporučil:
Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly
odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. A v dalších dnech se
infikovali další a další. My se můžeme infikovat na Petrovické letnice (s biřmováním) s o.biskupem Karlem v sobotu 17.května t.r.
V dosavadním popisu této epidemie, resp. pandemie (celosvětové
rozšíření), jsem se vyhýbal slovům jako nemoc, ohrožení, nákaza. Slovo infekce
je z lat. in-ficere, t.j. vnořiti do něčeho. Připomíná to ponoření do křtu. Být
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namočen do téhle infekce od Ježíše, to přeci není nic špatného. I když, jak píše
sv.Pavel, my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme
tím křtem ponořeni do jeho smrti (Řím 6,3-4). Ovšem, jestliže jsme s Kristem
umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus
vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu (Řím 6, 8-9). Což
se nedá říci o těch, kteří se s Kristem nespojují. A já bych přál všem účast na
věčném životě, nad nímž hřích a smrt nevládnou. A proto chci tuto infekci dále
šířit a raduji se z každého dalšího, který „to chytil“ - v moci Ducha Božího (ten
způsobuje virulenci, kde chybí, jsou Kristovi učedníci neschopní infikovat).
Raduji se z projevů šířící se nákazy. Kristovci (řec. christianoi) –
křesťané se u nás scházejí, modlí, rozjímají, sdílejí, snaží o dobročinnost, slaví
liturgii... Dokonce jsou mnozí již v tom stadiu infekce, že už na Velikonoce
neodjíždějí pryč z farnosti (třeba si i berou dovolenou, aby to stihli prožít)
a společně slaví
zpřítomnění „Počátků
infekce“.
Když zpřítomnění,
tak i s tou silou
schopnou zasahovat
(tisíce?). Kdyby to
tak bylo, museli
bychom plánovat
faru aspoň desetkrát
větší. Ale ta misie
dnes
bude
asi
pozvolnější. NicNejnovější oběti zmiňované infekce v naší farnosti (označeni méně stále přicházepísmenem“i“ na levém rukávě – zleva Jan Kryštof, Jan Pavel a jí noví lidé a pokud
Soňa Ida).
foto P.Jarešová
mezi námi vidí ten
život, který začíná znovuzrozením v Ježíšově jménu, také se ptají: „Co máme
dělat?“ - a pak pokračují po cestě, na kterou nastoupili již infikovaní.
„Pozor na infekci!“ znamená – pozor, abyste se jí neubránili, abyste ji
nepropásli.
To Vám přeje Kristův a Váš kněz František.
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redakční okénko

VELIKONOCE VERS. VÁNOCE
Vánoční doba letos skončila v podstatě nejpozději, jak mohla a naopak
Velikonoce si téměř maximálně přichvátly. Není to samozřejmě jediný důvod,
proč toto velikonoční číslo Lastury vychází bezprostředně po vánočním, ale
svou významnou roli to bezpochyby sehrálo. A lze v tom nalézt i určitou
hlubokou symboliku - jak blízko vlastně je od zrození ke smrti. Takže pokud se
vám zdá, že toto číslo má nějak příliš podobnou obálku tomu předchozímu, tak
máte úplnou pravdu. A není to z pohodlnosti nebo z nedostatku jiných obrázků
(těch velikonočních je zrovna ještě pěkná zásoba), ale protože se přímo nabízí
takto zdůraznit, že to betlémské světlo vychází ze stejného zdroje, jako to
z velikonoční noci a že obě předznamenávají stejný příslib spásy. A také to
není jediná shoda mezi oběma čísly. Další stejný (pouze zrcadlově převrácený)
obrázek např. najdete hned v následujícím článku, ale to už vyplývá ze shodné
tématiky. Teď mi vlastně dochází, že oba příspěvky, které obklopují toto
„okénko“, pojednávají o infekcích. Nestává se snad nakonec z Lastury odborné
periodikum pro imunology? Ne, nebojte se. Další písání už je zase o něčem
jiném. Takže hezké velikonoční prožívání i počtení.
Mirek N.

VYMODLENO, VYPROŠENO, „VYŽEBRÁNO“...
I tak by mohl začínat příspěvek o letošní Tříkrálové sbírce v naší farnosti.
Nic jiného, než se modlit, mi totiž začátkem ledna nezbývalo. Z dětí mi účast
na koledování přislíbil jen jediný věrný pomocník – Marcel Adamus - a
nakonec i jeho skolila nemoc. Ale i za ten příslib mu děkuji.
Ohrožena byla i skupinka, jejíž vedoucím býval
v minulých letech p. Žák. I jeho přepadl zákeřný virus
chřipky, ale p. Žáková situaci zachránila, přizvala na pomoc
p. Michalcovou a společnými silami se jim podařilo vybrat
neuvěřitelných 6.844 Kč. Jistě uznáte, že si obě zaslouží
velký dík.
Osud dalších dvou kasiček byl nahnutý. Ale jak říká jedno pravdivé české
přísloví, v nouzi poznáš přítele. Já jej opravdu poznala. Nebo spíše ji v kamarádce Petře, která mi, ač není věřící, se svými dětmi Fandou a Markétkou
a naší Aničkou pomohla k naplnění druhé kasičky úctyhodnými 3.474 korunami
a trochu nepochopitelnými 40 haléři ☺. I jim patří veliký dík.
Do třetí kasičky přispěli účastníci obou nedělních mší a návštěvníci večerního
Tříkrálového koncertu 1.697 korunami a 70 haléři.
Celkem se podařilo vybrat 12.056,10 Kč a všem, kteří přispěli, ze srdce
děkujeme. Pán Bůh zaplať.
Eva Šilerová
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http://petrovice.cestaprirody.cz/
Tak je to konečně tady. Lastura dostala pro šíření farních informací velmi
zdatného pomocníka (nebo pomocnici?). Po cca pětiletém snění a asi dvouletém
přešlapování kolem koncepce a technického řešení jsou farní internetové
stránky na světě. V rodném listě mají datum 16. března 2008 – tedy letošní
Květnou neděli. Asi těžko byl jejich vstup do celosvětové sítě stejně impozantní
jako ten Ježíšův do Jeruzaléma, ale zatím se rozvíjejí docela utěšeně.

Náš webmaster - tak
trochu inkognito ...
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Největší zásluhu na klíčovém zvratu v genezi této
webové prezentace má Tomáš Síbek, kterého jsme dosud
znali především jako vlídného Mikuláše a také
spoluorganizátora některých farních výletů. Byl to on, kdo
navrhl využití ideálního redakčního systému (WordPress)
pro naše potřeby, poskytl zdarma potřebný prostor na
webovém serveru pod svou doménou a hlavně založil
základní kostru farních stránek. A za necelých 7 týdnů (od
Hromnic do Květné neděle) bylo vymalováno.
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Samozřejmě, že je třeba počítat s výskytem jistých dětských nemocí, a proto
prosíme uživatele o přiměřenou míru trpělivosti a shovívavosti. Na obsahu, ale i
uspořádání a vzhledu stránek budeme samozřejmě i nadále pracovat (ostatně, o
kterých webových stránkách lze někdy prohlásit, že jsou definitivně hotové).
Své si k tomu řeknou i osvědčení farní výtvarníci. Tady ovšem je třeba
zdůraznit, že zvolený systém umožňuje rychlé a operativní publikování
textových informací, ale příliš neumožňuje nějaké ohromující výtvarné výboje.
V každém případě je zřejmé, že nyní už s přísunem „čerstvých“ informací
nemusíte čekat na nejbližší číslo Lastury, ale budeme je moci poskytovat
okamžitě a budou k dispozici v podstatě kdykoliv a kdekoliv. A všechny
Lastury tam najdete taky. Tak zůstaňte ON LINE !
MN

PROSBA JENDY ROŠKOTY
Oznamuji tímto všem přátelům a známým, že po zrušení česko-moravské
provincie řádu Milosrdných bratří a jejím připojení k Rakousku jsem tuto
skutečnost a povinnosti z toho vyplývající neakceptoval a po zralé úvaze z řádu
vystoupil.
V době žádosti o přestup do jiného řeholního společenství prosím o modlitbu.
S pozdravem Jan Roškota ml.

Při obláčce 8.prosince
se zdálo vše zřejmé.
Teď však Jenda stojí
před dalším rozhodnutím.
Mysleme na něj a
pamatujme ve svých
modlitbách.
(red)
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12 LET BEZ ZTROSKOTÁNÍ
Tak už 12 let brázdí škuner naší farnosti zdejší vody – tu trošku rozbouřené,
tu zas přítulně šplouchající. Ta námořnická alegorie není tak úplně samoúčelná,
protože jedním z výrazných momentů letošního výročního setkání (i jeho
příprav) se stala dramatizace příběhu „prvního známého mořeplavce“ Noema,
jeho rodiny i veškeré spřátelené zvěře, jejichž zpodobnění se ochotně a
v některých případech i s nadšením ujala naše mládež a hlavně děti. Výsledný
útvar sice vyzněl více jako improvizační happening než jako standardní
divadelní hra, ale určitě nepostrádal poučné ani zábavné momenty a všichni
zúčastnění mají určitě zase chvíli na co vzpomínat.
Noemova rodina

Podívejte,
to je vody !
Žabák Vojta s kamarádkou

… a zase všichni šťastně na suchu

Archa značky KOPLEN
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Ústřední rekvizita této performance – umně poskládaná archa – se neplánovaně
dostala do centra dění slavnosti ještě jednou. To když se jeden z našich
aktuálních katechumenů (v době, kdy tyto řádky čtete, už spíše novokřtěnců)
Honza Jelínek rozhodl toto
„plavidlo“
vydražit
ve
prospěch konta na výstavbu
farního centra a počínal si
přitom tak obratně a
působivě, že se cena vyšplhala až na závratných
3.335,-Kč, za které tento
vzácný artefakt
získali
manželé Nastulczykovi a to
zcela zaslouženě, neboť si
při dražbě počínali velmi Šťastní vítězové dražby se svým novým majetkem, který
statečně. Uznání jistě za- jim právě připisuje úspěšný licitátor
slouží i jedna z nejmenovaných dražitelek, která svou přihazovanou částku (cca
2.000,-Kč) věnovala na konto, přestože v dražbě nakonec neuspěla.
Skvělou atmosféru na palubě dokonale
podtrhl výkon lodní kapely, tentokrát zase
trochu jinak poskládané z farníků i hostů,
ale opět v osvědčené režii Vlasty Jareše.
Tomuto
námořnickému
veselení,
odehrávajícímu se tradičně v oblíbeném
doku „U Čouků“ předcházela slavnostní
výroční
bohoslužba
řízená jedním
z předchozích
kapitánů
P.Stanislavem
Hráchem za koncelebrace dalších nám
milých kněží P.Vyterny a P.Malého.
Nechyběl samozřejmě ani kapitán současný
– o.František.
Letošní připomínka výročí obnovení
farnosti vyšla na 12.ledna a protože přesně
stejně je datován i zřizovací dekret a navíc
Velké úsilí bylo také věnováno
šlo o výročí dvanácté, byla tato slavnost
všestrannému výcviku plavčíků
číslovkou dvanáct vrcholně poznamenaná.
A to dokonce tak, že mnozí z nás lodníků se posilovali přednostně
dvanáctistupňovým pivem a leckterý náhodný nezasvěcený pozorovatel si začal
vážně myslet, že katolíci neuznávají desítkovou soustavu a počítají svá jubilea
výhradně po tuctech (takový dotaz opravdu padl a zřejmě byl myšlen vážně).
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Nakonec proč ne. Vždyť dvanáctka je jedním z biblických čísel plnosti (12
izraelských kmenů, 12 tzv. malých proroků, 12 apoštolů a symbolem naprosté
naplněnosti a hojnosti je číslo 144 000 – tedy 12x12 000).
Když se však námořníci dají do slavení, nechtějí jen tak přestat. A tak se
pokračovalo i v neděli 13.ledna. Ale co pokračovalo – přímo vrcholilo.
Opravdový punc vyjímečnosti
totiž přidala letošním oslavám
mimořádná konstelace vzácných hostí. Na naši palubu se
totiž po deseti letech aspoň na
chvíli vrátil náš první kapitán
o.Romuald a dokonce se
dostavil i sám admirál –
ostřílený “mořský” Vlk (snad
otec kardinál promine, ale
nešlo odolat), který tu naši
lodičku před dvanácti lety
osobně spouštěl do vln (asi
málokterá farnost
z naší diecéze se může pochlubit, že ji o.kardinál navštívil
už podruhé během 6 měsíců). K tomu ještě musíme připočíst účast otce vikáře
B.Vymětalíka, který předsedal první nedělní mši a zde působil kolem roku 1992
jako jáhen, a také asistenci lodivodů místní radnice v čele s paní starostkou
JUDr. Olgou Hromasovou,
která se mimo jiné blýskla
perfektní polštinou, takže
aspoň měl kdo našim hostům
při obědě překládat jídelní
lístek.
O.Romuald
tedy
napotřetí na naše výročí
dorazil a kromě bezpočtu
svých odzbrojujících úsměvů
a přátelských slov zde darem
zanechal odbornou kopii obrazu Černé Madony z Čenstochové. I Ona tedy bude spolu
s požehnáním našich milých hostů provázet a chránit naši útulnou farní archu na
další plavbě vodami novodobé sekulární potopy. Šťastnou plavbu!
Ahoj!
M.Nedoma
fotografie v článku: M.Ttrnková, p.Abrahám, telefoto z videozáznamu (rodina Riedlbauchova)
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KOLKOLEM ROKOLE
Zataženo. V Orlických horách bude chumelit, či ještě lépe cedit. V takovém
nadšení jsem po jedné lednové nedělní mši nastupoval do Seatu otce Františka,
nedoufajíc v žádnou velkou pozitivní změnu. Nu což, snad se najde i jiná
zábava, když se mi kvůli dešti nebude chtít vystrčit nos. Ale hned jízda autem
napovídá, že i za nepřízně počasí může být náš výlet vzhledem ke kolektivu
příjemný. Tak začala naše cesta do Rokole, poutního místa, kde si centrum
zřídily schınstattské sestry a také do Polska, Kudowy Zdroje, za prvním
farářem naší farnosti paterem Romualdem.
Bylo nás pět. Anička MuTykat či
silová, Anička Šilerová, Tonetykat?
máš Síbek, otec František a
já. Když jsme dorazili na
místo, přivítala nás setra
Petra. Ani byste nevěřili,
jak složité je tykat si
s řádovou sestřičkou. Tedy
alespoň pro mě to byl oříšek
k nerozlousknutí. Jako by
hábit byl samotným královským rouchem, takovou
úctu vzbuzuje. Když se
sestra připomněla, podařilo
se mi jí sotva jednou, dvakrát tyknout a už jsem byl znovu ve starých kolejích.
A nebyl jsem sám, kdo měl takové problémy. Všiml jsem si toho i u ostatních
účastníků výpravy.
Ubytování bylo vskutku luxusní. Jel jsem tam s představou poutního místa pár matrací na podlaze, jinak holé stěny. Teď jsem však vcházel do nového
domu pro padesát hostů se zhruba dvaceti pokoji, z nichž v každém byly nejen
postele, ale i skříně, stůl, židle a vlastní sociální zařízení. Rozdělili jsme si
pokoje. Holky spolu, pak pater František s Tomášem a já. Jakožto dítě paneláku
jsem ocenil vlastní čtyřlůžkový pokoj, kde jsem měl trochu soukromí.
Hoď tam batoh, zamkni a upaluj ven! Tak probíhá ubytování, když toho chce
člověk hodně stihnout. Věřte, že stíhat je skutečně co. Pomalu se šeří a hanba
poutníkovi, který by, ač v časové tísni, nevěnoval chvilku pozornosti malebné
krajině Orlických hor. A tak vyrážíme společně se sestrou Petrou na procházku.
Na krásném místě se sestřičky usadily, jen co je pravda. Sice už je šero, ale i tak
je zde vidět nádhera díla rukou Hospodinových. Vskutku veliký borec je náš
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Bůh a člověka až dojímá, že při vší té nádheře, kterou vidí kolem, Bůh považuje
za vrchol svého stvoření právě jeho.
Nemám rád chození v noci. Dobrodružství a vzrušení tohoto počínání mi
pramálo říká. Radši se dívám kolem sebe, než abych viděl pouze temno. Šeří se
ale rychle a nezbývá nic jiného, než podstoupit i tuto nelibou činnost, pokud
nechci spát někde v talutě (na Táborsku a Pelhřimovsku = příkop podél silnice slangově pangejt, škarpa, rigol – pozn.redakce). Aby toho nebylo málo,
podařilo se nám ztratit se. Chviličku jsme šli po silnici, pak jsme se ocitli
v areálu jakési fabriky. „Uf,“ oddechli jsme si, „hlídací psiska tu ještě
nezavedli. Nač však ještě pokoušet štěstí?! Honem pryč!“ Ubohá sestřička už se
připravuje na podlézání vrat. Takové zvrhlosti však nakonec zapotřebí není.
V plotě je díra, kterou se všichni protáhneme. Tím naše noční dobrodružství
skončilo, páč cesta za fabrikou je už kýženou cestou zpět k ubytovně.
Druhého dne ráno jsme vyrazili na cestu do Polska. Tam, kde ještě nedávno
byla závora se zákazem vjezdu, je dnes volná cesta přes hranice. Už jsem se
účastnil předešlé výpravy za otcem Romualdem, takže už to v Kudowě docela
poznávám. Míjíme místa, kde jsme
při minulé návštěvě strávili
příjemnou noc, parčík s jezírkem,
které jsme obcházeli a hospodu, ve
které jsme byli hoštěni. Před farou
můj pohled jako první utkví na
dodávce značky volkswagen, na
který si rovněž dobře pamatuji. Jak
by taky ne, když v něm jsou místo
sedaček jen volně usazené židle.
Vtom
se
ale
ve
dveřích
s roztaženýma rukama objevuje
pater Romuald, stále se usmívající
a pozitivně naladěný. Já ho ani
jinak neznám. Je pro nás připraven
výšlap do Vambeřic, poutního
místa v Polsku. K mému nadšení
však musíme ze začátku popojet
V oblíbeném vozítku
kousek Volkswagenem.
Hned ze začátku nás čekalo pořádné stoupání. Za námahu se nám však
dostalo patřičné odměny. Ve stráni byla skalka, na jejímž vrcholu stál kříž a ze
skalky byl krásný rozhled po polské krajině. V té chvíli jsem ještě netušil, kolik
tak úžasných výhledů nás cestou čeká. Zároveň jsme byli překvapeni, jak
krásné počasí se udělalo. Snad otec Romuald vyjel v noci rolbou na nebe,
str.10
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taková byla změna proti předešlému dni. Pomodlili jsme se desátek růžence a
namířili si to prudkou strání dolů do údolí. Tam nám otec Romuald slíbil
překvapení, ale ten, kdo už v Polsku za naším prvofarářem byl, si lehce dokáže
představit, jaké to překvapení bude. Jídlo. Menší svačinka v podobě dortu a
čaje. Chviličku jsme pobyli s těmi příjemnými lidmi, kteří, ač nás nečekali, nás
přijali s otevřenou náručí. Pak už nás ale tísnil čas a my vyrazili dále.
Cestou jsme procházeli kolem
místa,
kde
se
zabydleli
buddhisté. „Pojďme je navštívit,
bude legrace!“ žadonil jsem.
„Mohli bychom je třeba zkusit
evangelizovat!“
Ale
otec
František mi připomněl náš
spěch a přidal obavu, že by to
ovlivňování
také
mohlo
dopadnout
obráceně.
„Ani
nápad!“ řekl jsem si v duchu.
„Pryč od vás, mulisáci. Mně
Buddhy zapotřebí není. Nechat
Česko-polská kněžská družba
Lastura č. 16/2008
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se ostříhat dohola, chodit v oranžové zácloně, ještě k tomu bos. Nádherné
vyhlídky. Já mám jiného Boha, Hospodina. Mám ho rád a za žádného Buddhu
ho nevyměním, ani kdyby se vzteky natisíckrát přerazil.“ V takových
myšlenkách jsem uháněl od oné „modlářské“ tvrze.
Otec Romuald nás vedl doslova
cestou necestou. Bylo vidět, že
místo svého působiště skutečně
dobře zná, neboť místa, kterými
jsme se prodírali, určitě nebyla
prošlapanými stezkami. Ale vždy
to stálo za to, protože vždy, když
se objevil další výhled do kraje,
srdce zaplesalo. Navíc je pater
Romuald skutečně člověk do
nepohody, tak nám cesta rychle
ubíhala. Okolo třetí hodiny se
začalo mluvit o dalším „překvapení“.
Zanedlouho (ovšem
s několikakilometrovou pomocí
osvědčeného VW – pozn.red.)
jsme byli ve Vambeřicích, kde
jsme byli pozváni na jídlo do
další rodiny. Tentokráte už jsme
přišli ohlášeni a bylo to znát.
Stoly se prohýbaly a když už jsme
si mysleli, že je konec, zjistili
jsme, že je to teprve začátek. Až
Účastnice zájezdu
se v Česku pro nedostatek zdrojů
(terén byl asi opravdu trochu složitější)
ujmou vlády Poláci, vyšlechtění
otesánci, a začnou po očku nakukovat za hranice, nemyslím si, že bude naším
sousedům zrovna příjemně. Ale tak hrozné to snad nebude. Děkujeme vám, lidé
polští, taková pohostinnost se vidí málokde. Zasloužíte medaili.
Po tomto dlabanci jsme sotva došli k autu. Když jsme se loučili, řekl mi otec
Romuald, že jsem ho zklamal, že prý jsem všechno neochutnal. Nebyla to
pravda a viděl jsem, jak jsem ho potěšil, když jsem mu to řekl. „Co naplat,
musíme domů, ale určitě zase přijedeme,“ slibovali jsme „a nejen kvůli jídlu,
hlavně kvůli vám.“
Jirka Fischer
foto: Tomáš Síbek
Další obrazový materiál na: http://petrovice.cestaprirody.cz/?cat=7
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O Mariině legii
Motto: Cílem Mariiny legie je oslava Boha.
Již třetím rokem se schází v naší farnosti několik věřících ve sdružení „Mariina
legie“. Rádi bychom tímto příspěvkem seznámili naše farníky s tím, co je jejím
posláním a s naší činností.
Mariina legie je mezinárodní katolická organizace laiků, kteří však působí se
souhlasem církve a pod mocným vedením Panny Marie, Prostřednice všech
milostí. Cílem Mariiny legie je prohlubování náboženského života, tj.
posvěcování vlastních členů a apoštolát. V apoštolátu se legionáři snaží působit
na své okolí, hovoří s lidmi o Bohu a o duchovních věcech a snaží se tak
různými způsoby s pomocí Panny Marie
přivádět lidi blíže k Pánu Ježíši.
Navštěvují rodiny, starší občany i mladé
lidi, společně se s navštěvovanými
modlí, rozdávají zázračné medaile
Panny
Marie,
nabízejí
duchovní
literaturu,
navštěvují
nemocné
v nemocnicích i v jiných zařízeních pro
starší občany, zajišťují kontakt věřících
s knězem.
Základní jednotkou Mariiny legie je
presidium, které má do 15ti členů a
kněze jako duchovního vůdce. Vyšší
radou Mariiny legie je pak kurie nebo
komitium, jehož duchovním vůdcem je
Medaile Panny Marie uložená
otec biskup Mons.ThDr.Jaroslav Škarse základním kamenem naší fary
vada. Legionáři mohou být buď aktivní
členové /řádní/, kteří tvoří presidium, nebo pomocní členové /modlící se/, kteří
se denně modlí modlitby Mariiny legie tzv.Teseru na úmysly Panny Marie.
Aktivní členové sdružení v presidiu se společně modlí modlitby k Duchu
svatému, pět desátků posvátného růžence a další modlitby. Na programu
schůzky je též duchovní četba, duchovní studium a krátká promluva kněze.
Jednotliví členové informují o svém apoštolátu. Shůzka končí závěrečnými
modlitbami a požehnáním kněze.
Pomocní /modlící se/ členové jsou velice důležití a nepostradatelní, protože
svými modlitbami pomáhají všemu, co legionáři pod praporem Mariiny legie
konají, i když službu modlitby není nutné obětovat přímo legii. Postačí, když se
modlitba koná ke cti Matky Boží. Je však třeba naléhavě doporučit, aby tato
služba i všechny ostatní služby legie byly nabídnuty Matce Boží jako dar, se
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kterým může podle svých úmyslů volně
nakládat. Modlící se členové se denně
modlí modlitby Mariiny legie již zmíněné
Tesery, která zahrnuje úvodní modlitbu
k Duchu svatému, pět desátků růžence,
Catenu legionis - legionářské pouto, což
je rozšířený Magnificat a závěrečné
modlitby. Modlitbu Tesery je možné
rozdělit libovolně v rámci celého dne.
Ten, kdo se modlí růženec na jiný úmysl,
může se přesto stát pomocným /modlícím
se/ členem legie, aniž by se zavazoval
k dalším desátkům růžence. Tito členové,
ačkoliv jsou srdečně vítáni, nemají
povinnost zúčastňovat se pravidelných
týdenních setkání Mariiny legie a nemají
povinnost vykonávat apoštolát. Jsou však
zvaní na různé akce a poutě, které
Mariina legie pořádá.
Spiritualita Mariiny legie je založena
především na učení sv. Ludvíka Maria Gringiona z Montfortu, podle něhož se
mnoho legionářů zasvěcuje Pánu Ježíši rukama Panny Marie v úkonu tzv.
“úplného odevzdání“ (Totus tuus), které měl papež Jan Pavel II. jako heslo
svého pontifikátu.
Srdečně zveme každého, kdo má lásku k Panně Marii a přál by si ji ještě více
prohloubit, aby tak, jako Ona řekla své „Fiat“, řekl také „tady jsem“ a dal se jí
takto k dispozici, aby mezi nás přišel a mohl při společné modlitbě a apoštolátu
zkoumat, zda právě on nemá povolání pro tuto krásnou službu.
Setkání se konají každou středu po skončení mše svaté od 19,15h.
Elena Cichrová

Jak jsme pokročili s farním centrem?
Vize petrovického farního centra začíná nabývat konkrétních obrysů. 22.ledna
2008 se na odboru Správy majetku Arcibiskupství pražského (dále SM AP)
uskutečnilo první setkání realizačního týmu pro řešení tohoto projektu. Setkání
se za AP zúčastnili: Ing. Karel Štícha – vedoucí SM AP, Ing. Petr Dvořák vedoucí Realitního oddělení SM AP, Ing. Josef Rendl - vedoucí Stavebního
odboru AP (dále SO AP), Ing. Petr Wollner – pracovník SO AP; za farnost:
P.RNDr. M.F. Převrátil, Ing. V.Jareš, Ing.V.Petrášek a Ing.M.Nedoma.
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Především byly formulovány základní charakteristiky výchozího zadání
projektu. Cílem je vybudování farního (tedy nikoliv komunitního) centra, které
by mělo plnit především následující funkce: sál s kapacitou 70 lidí, 2 byty pro
duchovní (dle dispozice cca 45 – 70 m2), učebna (cca 30 m2), kancelář (cca 25
m2 ), rezervní prostora („knihovna“) .
Jako technicky a ekonomicky nejschůdnější způsob realizace byla vyhodnocena
a zvolena demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy v obdobném
půdorysu a výškové dispozici, ve stylu korespondujícím s bezprostředním
okolím, především historickou stavbou kostela.
Na financování akce se AP bude podílet: získáváním darů na tento účel,
příspěvkem ze Svépomocného fondu, zajištěním slevy na stavebním materiálu,
příspěvkem z vlastních zdrojů, popř. poskytnutím půjčky. Nadále se
samozřejmě počítá s finanční spoluúčastí farnosti v rozsahu avizovaných
příslibů.
V návaznosti na toto jednání aktuálně probíhá zpřesňování zadání projektu
v podobě podrobnějšího definování funkcí a s nimi svázaného vybavení i
celkové dispozice centra. Do této etapy se svými podněty postupně aktivně
vstupují všechny zájmové skupiny farnosti a s koordinací a průběžnou
oponenturou nám pomáhá Ing. J.Jelínek – pracovník pro investice SO AP. Tato
fáze vyvrcholí v pátek 25.4.2008 finální prezentací zadání s možností
připomínkování pro všechny zájemce z nejširší farní veřejnosti. Do té doby jsou
pro zasílání vašich podnětů otevřené i všechny obvyklé mailové kontakty.
V návaznosti na takto zpřesněné zadání farnost ve spolupráci s SO AP poptá
projektanta (výběr z více nabídek) pro vypracování studie a následného
projektu.
-rt-

Co se všechno ve farnosti děje:
• náboženská výchova dětí - ve středu od 16.30 v kostele a na faře
• setkání starších věkem, i když mladých duchem - 3. čtvrtek v měsíci
v 16.00 hod. - na faře
• setkání mládeže - ve čtvrtek po mši sv. na faře - povídání, rozjímání, hry,
zpívání apod.- vše sobě i jiným pro radost
• schůzky prezidia Mariiny legie - v úterý v 19.15 hod. na faře
• agapé - 3. neděli - neformální setkání po druhé mši sv.- na faře nebo okolo
ní
• zájemci o společenství - každou středu 18.30 mše sv. nebo bohoslužba
slova, modlitba se zpěvem v kostele a setkání na faře k dalšímu programu
Lastura č. 16/2008
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Neděle: 9.00 a 10.30 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek a sobota: 18.00 hod.
Středa: 18.30, poté v kostele modlitba společenství

PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ
OD DUBNA DO ČERVNA 2008
•

•

•

18.4. - 3. pátek – 19.00 v jídelně ZŠ Bellova - pro farníky i pro veřejnost setkání s vojenským kaplanem, premonstrátem P.Jindřichem Zdíkem
Jordánkem, po jeho misi v Afghanistánu
21.4. - pondělí - 19.30 na faře - společná schůze pastorační a
ekonomické rady farnosti s realizačním týmem výstavby farního centra
25.4. - pátek – 18.45 v kostele – setkání farníků k seznámení se zadáním
požadavků na projekt farního centra, s možností připomínek

•

1.5. - čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně – 18.00 mše sv.
3.5. - sobota – arcidiecézní pouť za povolání na Sv. Horu
10.5. - sobota – svatodušní vigilie – 18.00 mše sv., poté ekumenická
modlitební vigilie
11.5. - neděle - Boží hod svatodušní – slavnost Seslání Ducha svatého
16.5. - 3.pátek – program pro farníky i pro veřejnost
17.5. - sobota - „Petrovické letnice“ - 18.00 mše sv., při které bude
sv.biřmování udělovat o.biskup Karel Herbst, následuje agapé na faře a
v okolí
18.5.- neděle – slavnost Nejsvětější Trojice
22.5. - čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně
30.5. - pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

•

1.6. - neděle – po obou mších sv. - volby do pastorační rady farnosti

•
•
•

•
•
•

•
•
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