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Ať Bůh pošle svého Syna do všech lidských srdcí i našich domovů! 
Požehnaný advent a vskutku plně křesťanské Vánoce! 

 

Zprávy z farnosti: 
 Roráty v našem kostele 

Při bohoslužbách ve čtvrtek (7.12., 14.12., 21.12.) a v sobotu (9.12., 
16.12., 23.12.) zazní oblíbené adventní roráty. Čtvrteční bohoslužby 
budou vždy od 6.00 hodin(!), sobotní pak v 8.00 hodin. 

 1. pátek v měsíci – 1. prosince 
První pátek v měsíci připadá na 1. prosince. Mše svatá je od 18.00 hodin, 

od 17.00 hodin pak bude výstav Nejsvětější Svátosti a též příležitost 
k přijetí svátosti smíření. 

 Setkání se sv. Mikulášem – 5. prosince 
Setkání se sv. Mikulášem začne v úterý 5.12. bohoslužbou slova v 

kostele v 16.30 hodin, pokračovat pak bude na faře od 17.00 hodin. 
 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – 8. prosince 

Mše svatá s liturgií této mariánské slavnosti bude v našem kostele v 
pátek 8. prosince v 18.00 hodin. 

 Adventní duchovní obnova – 16. prosince 
V sobotu 16. prosince od 14.00 hodin zveme k adventní duchovní 

obnově, kterou nás provede P. Aleš Opatrný, vyšehradský farář a 
probošt vyšehradské kapituly. Kromě přednášek bude příležitost ke 
ztišení a k přijetí svátosti smíření. Duchovní obnova bude završena 
mší svatou v našem kostele v 18.00 hodin. 

 Zvláštní příležitost ke slavení svátosti smíření – 21. prosince 
Ve čtvrtek 21.12. od 17.00 – 20.00 hodin bude v našem kostele 

Nanebevzetí Panny Marie příležitost k přijetí svátosti smíření. 
 Úklid kostela a příprava vánoční výzdoby – 23. prosince 

V sobotu 23.12. od 9.00 hodin prosíme o pomoc při úklidu kostela a 
přípravě výzdoby na vánoční svátky. Prosíme zvláště mládež, aby 
přišla v dostatečném počtu pomoci k rychlému zvládnutí přípravy. 

 Vánoční vigilie – 24. prosince 
Noční vigilie se zpěvem koled v našem kostele Nanebevzetí Panny 

Marie začne ve 22.00 hodin. 
 Slavnost Narození Páně – 25. prosince 

Bohoslužby v den slavnosti Narození Páně budou jako v neděli, tedy v 
8.00, 9.30 a v 18.00 hodin. 



 Svátek sv. Štěpána – 26. prosince 
Při sváteční liturgii ke cti sv. Štěpána (26.12. v 9.30 hodin) zazní v 

podání Modřanského chrámového sboru vánoční zpěvy a pastorely. 
 Svátek Svaté Rodiny – 31. prosince 

V neděli 31. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, prožijí manželé 
obnovu svých manželských slibů. Při večerní mši sv. poděkujeme 
Bohu za vše dobré, co jsme mohli v uplynulém roce prožít. 

 Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. ledna 
Novoroční liturgie slavnosti Matky Boží Panny Marie budou v našem 

kostele slouženy dvě: v 9.30 a 18.00 hodin. Při večerní mši svaté 
přednese Modřanský chrámový sbor vánoční mši Jakuba Jana Ryby 
„Hej, Mistře“. 

 Slavnost Zjevení Páně – 6. ledna 
Mše svatá o slavnosti Zjevení Páně, při které budeme žehnat vodu, sůl, 

křídu a kadidlo, bude v sobotu 6. ledna od 9.30 hodin. 
 Svátek Křtu Páně – 7. ledna 

V neděli 7. ledna završíme vánoční dobu liturgickým svátkem Křtu 
Páně. Mše svaté budou v řádném nedělním pořádku. Po tomto svátku 
následuje „liturgické mezidobí“. 

 Tříkrálová sbírka 
Na začátku nového roku 2018 se uskuteční již tradiční „Tříkrálová 

sbírka“, ke které se připojí i naše farní charita, resp. naše farnost, a 
to od středy 3. ledna do středy 10. ledna. Žádáme rodiče a děti naší 
farnosti, aby se přihlásili a pomohli k jejímu zdárnému průběhu. 
Farní koordinátorkou je paní Olga Koprová: 776 700 054. 

 Tříkrálový koncert u jesliček – 7. ledna 
V neděli 7. ledna od 15.30 hodin se v našem kostele Nanebevzetí Panny 

Marie uskuteční tradiční „Tříkrálový koncert u jesliček“. Společně 
si s dětmi naší farnosti nejen poslechneme vánoční zpěvy, ale také si 
i zazpíváme vánoční koledy. Prosíme rodiče dětí, které by chtěly 
zpívat, či něco zahrát o kontakt v sakristii, abychom se domluvili a 
mohli s dětmi začít včas koledy nacvičovat. 

 Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů: 18.1. – 25.1. 
V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se modlitební setkání s 

křesťany jiných církví uskuteční ve čtvrtek 18. ledna v 18.00 hodin 
v modřanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ke společným 
modlitbách i k setkání jste všichni srdečně zváni. Večerní mše svatá 
se z tohoto důvodu v našem kostele nekoná! 



 Farní ples – 20. ledna 
Farní ples se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018, opět v kulturním domě 

v Pískové ulici. Zatím máme objednaný a zajištěný sál a hudební 
skupinu (Fenix). Prosíme o pomoc s přípravou, programem a 
organizací. Informace u paní Vernerové: tel. 604 346 385. 

 
 

FARNÍ ZPRAVODAJ V NOVÉM! 
Po delším čase, milí farníci, držíte v rukou farní zpravodaj naší farnosti, 
který by nyní měl vycházet čtvrtletně. 
 Farní zpravodaj, stejně jako farnost, není jenom pan farář, aby 
nám vše servíroval a my si z nabízeného menu vybírali a vyzobávali. Je 
to společenství, kterého jsme každý součástí. Tedy výzva a prostor pro 
nás všechny, abychom se zapojili a nebyli pouze a vždy jen strávníky, 
ale také těmi, kteří někdy pomyslný stůl prostřou a pozvou ostatní k 
hostině. 
 A jak se to týká zpravodaje? Bylo by hezké, aby se vždy našel 
někdo, kdo přispěje článkem, pozváním na událost, reflexí prožitého, 
případně jinak. Nicméně aby bylo o čem psát, je třeba něco připravit, 
někam jít, něco prožít a sdílet to spolu s ostatními. Přijměte tedy tento 
list jako jeden z možných prostředků a místo společného setkávání. 

                  
Lukáš Porcal 

 
FARNÍCI FARNÍKŮM 
Když jsme se s manželkou před více než třemi lety přestěhovali do 
Hodkoviček, změnili jsme nejen bydliště, ale i farnost. Přirozeně jsme 
se rozkoukávali po okolí. A mnohé jsme i hledali, sháněli a zařizovali. 
 Protože vím, že v tomto ohledu nejsme jediní, chtěli bychom vám 
všem touto rubrikou usnadnit hledání řemeslníků, lékařů, učitelů i 
dalších profesí, které dříve či později sami sháníte. 
 Proč to psát ve farním zpravodaji? Protože jsou mezi námi šikovní 
a ochotní farníci, kteří rádi poradí, přiloží ruku k dílu nebo jinak 
nabídnou své odborné znalosti. Učíte angličtinu, jste zubařem, malířem, 
truhlářem, majitelem pekárny...? Podělte se o to s námi! 
 E-mail je farni.list.m@seznam.cz. 
 
                                                                                           Lukáš Porcal



ROZHOVOR S FARNÍKEM 
 
S novým formátem zpravodaje přícházejí i nové rubriky. Jednou z nich je 
Rozhovor s farníkem. Rádi bychom v každém čísle tímto způsobem 
představili někoho z našeho středu, který/á se věnuje určité oblasti, aktivitě 
ve farnosti. 
 
Již delší čas slýcháme pozvání o nedělních mší svatých na Biblickou 
hodinu. O čem taková setkání jsou a kdo je vede, vám v nasledujících 
řádcích prozradí jejich autor, pan Robert Müller. 
 
Mohl byste se nám představit? 
Narodil jsem se v Praze v roce 1974, ve dnes již neexistující porodnici 
na ostrově Štvanice. Dětství jsem prožil hlavně na Letné, poté si naše 
rodina vyzkoušela bydlení na sídlišti v Horních Měcholupech. Po 
maturitě na Gymnasiu Jana Keplera jsem vystudoval teologii na 
Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, obory judaistika a 
psychosociální vědy. Prošel jsem pár zaměstnání, třeba jako učitel na 
výše zmíněném gymnáziu, teď se živím jako novinář v agentuře 
Reuters. S mojí ženou Magdalenou vychováváme v rodinném domě v 
Hodkovičkách dva kluky a děvče, letos poslední rok všechny  na 
základní škole. 
 
Jaké byly vaše začátky v naší farnosti? 
Zajímavé. Když jsem poprvé přišel za tehdejším farářem, P. Jerzym 
Gapskim, někdy zkraje roku 2004, že bych se asi chtěl nechat pokřtít, 
napoprvé to nedopadlo, protože jsem sám ještě neměl jasno. 
Napodruhé už jsem se pak stal čekatelem křtu, který mi P. Jerzy udělil 
na Velikonoční vigilii v roce 2005, takže jsem ještě těsně stihl 
pontifikát svatého Jana Pavla II. Hovory s P. Jerzym během přípravy 
mě velmi silně a hluboko zasáhly, věřím, že Pán věděl, ostatně jako 
obvykle, proč mi jako prvního průvodce vybral právě jeho. 
 
Ve farnosti se věnujete biblickým hodinám... Co vás k tomu vedlo? 
Moc rád o víře, Písmu a dalších věcech s někým hovořím, navíc jsem 
bývalý učitel, a tak mi přišlo přirozené něco takového zkusit ve 
farnosti. Středeční hodina je pro mě taková duchovní vzpruha mezi 
nedělemi. 



Mohl byste ve stručnosti přiblížit farníkům náplň setkání nad 
Písmem? 
Setkání se střídavě zaměřují na Písmo a katechismus, přičemž ani jedno 
z obou nechybí každý týden, proměňuje se pouze důraz. Čteme z textů 
vždy nadcházející neděle, a pak se je pokoušíme trochu rozebrat, k tomu 
se pak přidává společné studium katechismu, buď k oněm textům z 
Písma nebo k tématu, jež je zrovna aktuální. Také si představujeme 
světce a světice podle kalendáře, čteme z breviáře, popřípadě něco z 
papežových promluv nebo dalších významných událostí. 
 
Pro koho jsou tato setkání určena? Jaké je složení a kolik se vás 
schází? 
Setkání jsou pro dospělé, jiné vymezení z mé strany není. Zatím se 
scházejí spíše farníci ve víře zkušenější, ovšem několik mladších se 
také najde. Obvykle nás kolem stolu v přízemní čítárně na faře sedí 
kolem osmi. 
 
Jak dlouho u nás toto běží? 
Hm, tak to si nemapatuji, ale myslím, že už to skoro bude deset let... 
 
Z čeho máte ve farnosti radost? 
Z plného kostela, který je navíc krásně opravený a vymalovaný. Ještě 
víc z toho, že se mi naše společenství jeví jako živoucí a aktivní. 
 
Co vám naopak chybí, z čeho třeba jste smutný? 
Teď mě zrovna nic nenapadá. 
 
Jaké je vaše přání farnosti? 
Přeji naší farnosti, aby rostla ve víře, naději a lásce, abychom měli 
všichni svá srdce tak připravená pro Pána jako náš krásný kostel. 
 

Za rozhovor poděkoval Lukáš Porcal 
 

 

 

 



Z vikariátu a odjinud: 
 Slavnostní mše svatá na hradě Karlštejně – 26. listopadu 

O slavnosti Krista Krále (26.11.) bude od 14.00 hodin v kapli sv. 
Mikuláše na hradě Karlštejně u příležitosti výročí smrti Karla IV. 
sloužena mše svatá. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat vikář I. 
pražského vikariátu a kanovník Metropolitní kapituly u katedrály sv. 
Víta, Vojtěcha a Václava P. Vladimír Kelnar. Zpěvem bude mši sv. 
doprovázet pěvecký sbor „Josef“ z Malostranského gymnázia. 
Přijměte pozvání k účasti! 

 
Rozpis bohoslužeb: 

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota 

8.00      8.00* 

9.30       

18.00 ----- ----- 18.00 18.00 18.00  
 = V 1. sobotu v měsíci jsou mše svaté v latinském jazyce 

 

 Úřední hodiny na faře: 

Středa 14.00 – 16.00 
Čtvrtek 14.00 – 16.00 

Kontakt s knězem je možný také v kostele po bohoslužbách, 
případně i jindy podle možností a dohody. 

  

 Kontakty: 
Farář: P. Mgr. Josef Pecinovský 

Mobil: 733 741 505; e-mail: j.pecinovsky@seznam.cz 
Adresa fary: K dolům 31/5, 143 00 – Praha 4 
Internetová adresa: www.modranskafarnost.cz 

Číslo farního účtu: 191195305/0300 

  
 Svátost smíření: půl hodiny před každou mší, jinak dle domluvy. 
 

Návštěvy nemocných: obvykle ve čtvrtek dopoledne, v nutných 
                          případech je pak možné volat kdykoli na 733 741 505. 



Příprava dospělých ke křtu: ve školním roce ve středu od 16.00 
hodin ve farní kanceláři (o prázdninách po předchozí domluvě). 

 
 Biblické hodiny: pravidelně každou středu od 19.00 hodin 
            v přízemí fary. Setkání vede pan Robert Müller. 
 
 Výuka náboženství ve školním roce 2017 - 2018: 

 Čtvrtek Vyučuje 

1.- 2. třída 15.30 – 16.15 Daniel Feranc 

3.- 4. třída 16.20 – 17.05 Daniel Feranc 

5.- 6. třída 16.00 – 16.45 M. Krejčová 

7.- 9. třída 16.30 – 17.15 P. Josef Pecinovský 

  
 Modřanský chrámový sbor: 

Sbormistr Mgr. Pavel Polášek, tel. 602 441 064 
Zkoušky sboru se konají obvykle v pondělí od 19 hodin na faře. 

  

 Farní charita: 
Charita je otevřena vždy ve čtvrtek mezi 16.00 – 17.30 hodinou v 
ulici Zátišská 1914/1, Praha 4 – Modřany (poblíž otočky autobusu 
č. 117, v suterénní garáži, pod družstvem Spektra) 
Bližší informace podá paní Milada Vernerová, tel.: 604 346 385. 

    

 Modlitba měsíce: 
 „Za pokoj v našich rodinách“. 

 Farní matrika (kronika) 

Křty: Na podzim přijala v naší farnosti křest Stela Anna Vernerová. 
 Svatby: Na podzim v naší farnosti žádná církevní svatba nebyla. 
 Pohřby: Od září do listopadu jsme do rukou Božího milosrdenství 

svěřili pana Zdeňka Philippa a Pana Rudolfa Kopřivu. 
  
 Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie,         K 

dolům 31/5, 143 00 Praha 12, a to výhradně pro svou vnitřní potřebu. 
 V elektronické podobě je uložen na stránkách farnosti www.modranska.farnost.cz 
 Příspěvek je dobrovolný, číslo účtu farnosti: 191195305/0300.  


