Postní doba
2018

Zpravodaj
modřanskéf
arnosti
Slovo čtenářům:
Dar postní doby

Jako dítě jsem postní dobu neměl moc rád. Zdála se mi totiž strašně
dlouhá a hlavně smutná. Pořád jen „křížové cesty“, kázání o smyslu
lidského utrpení, kterým jsem v té době vlastně ani moc nerozuměl,
opakovaná připomínka toho, že jsme hříšní, a proto je nutné se stále a
stále ze svých hříchů zpovídat... Snad ale čas přece jen člověku dává
možnost některé věci alespoň trochu věci pochopit a přehodnotit. Nyní
vnímám tento čas jako mimořádně požehnaný a pro každého z nás jako
velikou šanci.
Ježíšova výzva: „Obraťte se a věřte evangeliu“, je jeho krásným
pozváním k novému prožití našeho křestního slibu, v němž se zříkáme
všeho zlého a plni důvěry vkládáme své životy zcela do Božích rukou.
Činíme tak ale především proto, že jsme se setkali s Kristem, který se
pro nás stal trpícím Božím služebníkem, jenž pro naši spásu jde položit
svůj život v oběti kříže. Postní doba tedy není „smutnou“ dobou našich
sebezáporů, ale především časem, kdy „naše oči jsou upřeny na Krista“,
a to v tichém úžase, že nás má někdo až k smrti rád! Při pohledu do
tváře Krista, ukřižovaného trpícího Božího služebníka se setkáváme s
nekonečnou, nás objímající Boží láskou. Před ní každá lidská vina taje
jako sníh, před ní je každý náš hřích minulostí, ona dává každému
člověku dar nového začátku, jenž naplňuje lidská srdce pokojem a
nadějí...
J. Pecinovský

Zprávy z farnosti
Příprava na přijetí svátosti biřmování
V měsíci únoru (v sobotu 3.2. a 24.2 od 9.00 hodin) bude na faře probíhat příprava
na přijetí svátosti biřmování.

Udílení a přijímání svátosti nemocných – 11. února
V neděli 11. února je „Světový den nemocných“, a pokud by v tento
den nebyla neděle, tak i památka Panny Marie Lurdské. Proto při
ranní bohoslužbě od 8.00 hodin budeme v naší farnosti společně
slavit udílení a přijímání svátosti nemocných. Přípravné setkání
přijímajících bude v sobotu 10.2. od 9.00 hodin na faře.
Popeleční středa – 14. února
Popeleční středou dne 14. února vstoupíme do postní doby, času příprav
na Velikonoce, kdy budeme obnovovat své křestní sliby, a v mnoha
kostelech budou katechumeni přijímat iniciační svátosti (křest,
biřmování, eucharistie). Mše svatá s udílením popelce začíná v
našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin. Od 17.00
hodin pak bude možné přijmout svátost smíření. Připomínáme, že
tento den je dnem přísného postu.
Modlitba křížové cesty
Po celou dobu postní se bude v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie
konat každý pátek od 17.30 hodin a v neděli od 15.00 hodin
pobožnost „křížové cesty“. Páteční výstav Nejsvětější Svátosti v
postní době nebude. Pobožnost křížové cesty plánujeme i v některé
postní neděle od 15.00 hodin, a to venku v areálu pod Zvonicí.
Termíny budou včas ohlášeny.
Přijetí katechumena
Při liturgii 1. neděle postní 18. února od 9.30 hodin bude mezi
„katechumeny“ přijat Boleslav Enžl. V průběhu postní doby jej
budeme doprovázet svými modlitbami až k přijetí svátostí křtu o
slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Sbírka „Svatopetrský haléř“ - 25. února
V neděli 25. února se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“, jejíž
výtěžek bude zaslán na podporu zvláště misijních a humanitárních
aktivit Svatého stolce. Všem dárcům děkujeme.
Postní duchovní obnova – 24. února
V sobotu 24. února se od 14.00 hodin uskuteční postní duchovní obnova.
V 17.00 hodin ji završíme slavením mše svaté. K účasti jste všichni
zváni!
1. pátek v měsíci – 2. března
První pátek v měsíci připadá na 2. března. Mše svatá bude od 18.00
hodin, od 17.30 hodin pak bude modlitba křížové cesty a příležitost
k přijetí svátosti smíření.

Příprava na přijetí svátosti biřmování
Také v měsíci březnu (v sobotu 3.3. a 24.3. od 9.00 hodin) bude na faře
pokračovat příprava na přijetí svátosti biřmování.
Setkání mladších ministrantů arcidiecéze – 10. března
V sobotu 10. března se v naší farnosti uskuteční setkání mladších
ministrantů naší arcidiecéze. Začátek setkání bude v 10.00 hodin,
závěr bude v cca 16.00 hodin.
Slavnost sv. Josefa – 19. března
Na pondělí 19. března připadá slavnost sv. Josefa. Mše svatá s liturgií
slavnosti bude v našem kostele slavena od 18.00 hodin.
Úklid kostela před Velikonocemi – 24. března
V sobotu 24. března od 9.00 hodin prosíme o pomoc při úklidu našeho
kostela před Velikonocemi. Za Vaši pomoc děkujeme.
VIII. Farní ples
8. farní ples proběhl 20. ledna v sále Kulturního zařízení ZUŠ Music
Art v Praze 4 - Modřanech a letos se skutečně vydařil. Ples již
tradičně zahájil náš pan farář P. Josef Pecinovský, společně s
ředitelkou charity MV. Celým večerem nás provázel již osvědčený
konferenciér Eduard Rejthar. Myslíme, že si to farníci, ale i ostatní
Modřaňáci a jejich přátelé skutečně užili. Zatančili si opět při hudbě
kapely FENIX music a v průběhu večera je čekal i další bohatý
program. Předtančení tentokrát mělo folklorní charakter – taneční
skupina MOTÁK ze ZUŠ Music Art Praha 5 – Barrandov předvedla
několik českých lidových tanců. Překvapením večera bylo
dramatické vystoupení z Divadla Pod Petřínem, nebo také vlastní
písně zpěvačky Niki za doprovodu ukulele a kytary či vystoupení
kouzelníka. Večer oživily již tradičně kolové tance pro celý sál či
bohatá a zajímavá tombola, po které následoval soutěžní tanec s
plyšovým slonem... Měli jsme také radost, že jsme mohli spolu s
jednou manželskou dvojicí našich farníků oslavit při jejich sólovém
waltzu jejich zlatou svatbu. Půlnoc tentokrát odtroubil na kravský
roh malý Tobiáš a po zpěvu ponocného pak všem přítomným udělil
požehnání P. MUDr. Jiří Korda ze sousední lhotecké farnosti. Farní
charita děkuje všem, kteří nezištně přispěli ke krásnému večeru, ať
už přípravou, svou prací nebo účinkováním v kulturním programu
večera, ale i všem modřanským a dalším sponzorům tomboly. V
neposlední řadě patří dík i všem návštěvníkům plesu, kteří vytvořili

příjemné a otevřené společenství. Výtěžek plesu je směrován na
sociální účely.
Milada Vernerová
Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka byla v naší farnosti velmi úspěšná. Koledníci
vykoledovali rekordních 68.984,- Kč!!! Poděkování paří všem, kdo
se TKS aktivně zúčastnili.
Pozvání do chrámového sboru
Chrámový sbor by velmi rád přivítal nové členy, zájemce o zvláště o
liturgický zpěv. Zkoušky chrámového sboru jsou vždy v pondělí od
19.00 hodin na faře.

Z vikariátu a odjinud
Vikariátní konference – 20. února a 20. března
Setkání kněží našeho III. pražského vikariátu, kdy se modlíme i za naše farnosti, se konají vždy v úterý: 20.
února v Krči a 20 března v Petrovicích.

ROZHOVOR S FARNÍKEM
Většina z nás v průběhu zimy registrovala několik akcí, na které jsme
byli zvaní a mnozí z nás se jich nejen účastnili, ale třeba i aktivně se
zdárným průběhem pomáhali. Za většinou z nich stála Farní Charita v
Modřanech. Pak tedy i paní Milada Vernerová.
Můžete se nám představit?
Téměř celý život bydlím v Modřanech, považuji se za Modřaňáka.
Mám tři dospělé děti a pět vnoučat. Celý život mě provází hudba. Vztah
k ní se ještě více prohloubil, když jsem se vdala do muzikantské rodiny.
Ten pracovní čas naplňovala zaměstnání v oblasti personalistiky a
pracovního práva. V důchodu jsem pak začala pracovat pro Farní
Charitu ve Starém Kníně, kam jezdíme na chalupu. Dověděl se to
tehdejší modřanský farář, otec Gapski a požádal mě o službu pro
Charitu v Modřanech.
To se již dostáváme k Charitě naší, modřanské. Zde ji vedete.
Farní Charita začala u nás pracovat v roce 1994. Místo ředitelky jsem
přebírala v roce 2010 po MUDr. Philippové.

Co naše Charita nabízí?
Je to především pomoc lidem v nouzi, provozujeme humanitární šatník.
Rovněž spolupracujeme s azylovými domy, LDN. Potřebné
vybavujeme nejen ošacením, ale i základním vybavením pro domácnost.
Organizujeme Tříkrálovou sbírku, farní ples, Tříkrálový koncert.
Humanitární šatník zní zajímavě. Můžete jej blíže popsat. Co se zde
nabízí a jak slouží...
Tento šatník je určen pro veřejnost. Jelikož jsme pouze dobrovolníci,
provozujeme jej jeden den v týdnu. Každý čtvrtek se zde scházíme. Pro
veřejnost, tedy i pro všechny farníky, je otevřen od 16:00 do 17:30. V
tomto čase přichází okolo 25 potřebných. Nachází se na adrese Zátišská
1, Praha 4 – Modřany. Nedaleko zastávky autobusu 117 Tyršova čtvrť.
Střídá se nás sedm až devět dobrovolníků. Je však potřeba naše řady
rozšířit. Moc ráda bych uvítala další pomocníky. Všem, kteří mi s tím
pomáhají bych ráda poděkovala.
Máte někoho konkrétního na mysli?
Zvláště za vedení účetnictví děkuji Ing. Daně Hejhalové a za organizaci
a zajištění Tříkrálové sbírky Ing. Olze Koprové.
Co Vám v obecném vnímání života farnosti dělá radost?
Hezké biblické hodiny. Povedla se vybudovat křížová cesta. A nyní, s
blížící se postní dobou se těším, až se zde opět uskuteční pobožnost
křížové cesty. Vydařil se ples, kam přišli i duchovní odjinud. Rovněž
Tříkrálová sbírka byla úspěšná.
To není málo! Přesto, chybí Vám něco?
Těším se, že se snad časem obnoví dlouholetá tradice zpívaných
půlnočních mší svatých o Vánocích.
Jaké je Vaše přání farnosti?
Popřála bych jí především více dětí a mládeže. Bylo by dobré, aby se
vytvořilo společenství rodin. Aby o sobě navzájem lidé věděli a byla
naděje na další život farnosti. Kontinuita. Přála bych si více akcí, jako
je třeba ples nebo poutní zájezd, kde se farníci společně sejdou a prožijí
spolu více času.
Rozhovor připravil a za něj poděkoval Lukáš Porcal

Ze života svatých:
Sv. Perpetua a Felicita ( 7. březen )
Zápis o utrpení kartaginských mučednic,
nazvaný Passio Perpetuae, který měl
nesmírný vliv na duchovní život v Africe a
podle soudu
mnoha
odborníků
zcela
věrohodný, nás uvádí do dramatu pěti osob:
Ty byly zatčeny roku 203 v Thuburdo
Minus, jež bylo poblíž i nám známého města
Kartága. Důvodem zatčení bylo prosté:
Překročily zákaz
náboženské propagandy,
který byl vydaný
Septomem
Severem.
Zákaz pod těžkým trestem zapovídal stát se křesťanem nebo
židem.
Perpetua, mladá provdaná patricijka, kojila tehdy své první dítě,
otrokyně Felicita byla v osmém měsíci těhotenství. Katecheta Saturnus,
který je připravoval na křest, se dobrovolně přihlásil, že zůstane i ve
smrti se svými svěřenkami. Pokřtěny byly ve vězení. Perpetua,
vzdělaná žena, si psala i ve vězení poznámky o společných prožitcích.
Ty byly předány po jejich umučení. Otec Perpetuy, který za ní docházel
do vězení, se ji snažil přesvědčit, aby se alespoň kvůli dítěti zřekla víry
v Krista. Pokaždé omítla. Dítě ve vězení zprvu Perpetue vzali, ale
později dosáhla toho, že s ním mohla i v hrozných podmínkách být.
Jednoho dne byli zatčení vlečení k dalšímu výslechu na fóru města.
Výslech vedl místodržitel Halarianus. Ten prohlásil: „Měl jsem ohledy
na šediny tvého otce! Ušetři děcko! Přines oběť za blaho císaře!“ „Ne“,
odpověděla. Místodržitel ji položil ještě obvyklou
otázku: „Jsi křesťanka?“ „Ano, jsem křesťanka!“ Halarianus ihned
vynesl rozsudek: „Šelmám!“
Otrokyně Felicita porodila ve vězení děvčátko. To si vzala později její
sestra a vychovala je. Všichni byli předhozeni šelmám. Kult Perpetuy a
Felicity se pak velmi rychle šířil v Africe i ostatním křesťanském světě.
Svatý Augustin jim věnoval tři kázání. Nad jejich hroby byla postavena
bazilika. Jejich jména jsou vzpomínána i tzv. „Římském kánonu“,

neboli 1. eucharistické modlitbě, kterou se alespoň občas modlíme při
mši svaté.
Jaký je rozdíl mezi svěcením a žehnáním?
Nedávno jsem dostal otázku: Pane faráři, jaký je rozdíl mezi svěcením
a žehnáním?“ Mohu-li si odpověď pro případné další, které to zajímá,
ulehčit,
tak
si
dovolím
citovat
liturgickou
knihu
„Benedikcionál“ (Kniha žehnání), kde se v úvodu se o žehnání říká:
„Chceme, aby i duchovní síla svátostin pronikala do Církve, a to ve
všech oblastech jejího života: v rodině a v životě osobním, v kostele, v
modlitbě osobní a v úctě svatých, v různých dnech církevního roku, v
prostředích lidského obydlí, na pracovištích, v přírodě, v událostech
společenských a také ve vztahu k věcem, sloužícím jak náboženské úctě,
tak obecně prospěšným cílům. Všechna tato žehnání mají chválit Boha,
Dárce všech dobrých darů, a posvěcovat věřící, aby si lépe uvědomovali
svou vděčnost i odpovědnost za tyto dary. Tak Duch Boží proniká do
rozmanitých, mnohdy samozřejmých skutečností života a inspiruje
věřící k hlubší zbožnosti i pochopení smyslu vlastního života a poslání.
Toto pojetí nepoužívá dřívějšího výrazu „svěcení“, ale žehnání, jehož
prvotním výrazem je chvála a oslava Boha, který uděluje své požehnání
věřícím různými způsoby, ať už jde o dary duchovní, hmotné, přímo
Bohem stvořené nebo člověkem zhotovené..“
Pojem „svěcení“ se dnes používá při udílení svátosti kněžství, a to v
jeho trojím stupni (jáhenské, kněžské či biskupské). Mluvíme též o
svěcení kostela či oltáře, jinak se jedná o žehnání.
J.P.

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
Čtvrtek

14.00 – 16.00
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: farnost.modrany@seznam.cz
Výpomocný duchovní: P. Mgr. Karol Laburda
Mobil: 607 204 605
Adresa fary: K dolům 31/5, 143 00 – Praha 4
Internetová adresa: www.modranskafarnost.cz
Číslo farního účtu: 5210258379/0800

Výuka náboženství ve školním roce 2017-2018:
1.- 2. třída
3.- 4. třída
5.- 6. třída
7.-9. třída

Čtvrtek
15.30 – 16.15
16.20 – 17.05
16.00 – 16.45
16.30 – 17.15

Vyučuje
D. Feranc
D. Feranc
M. Krejčová
J. Pecinovský

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 Muller.

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. 173, v suterénní garáži, pod družstvem Spektra)
Bližší informace podá paní Milada Vernerová, tel.: 604 346 385.

Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie,
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: 5210258379/0800
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