
Slovo čtenářům:

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019
„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“

(Řím 8,19)

Drazí bratři a sestry!
Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat se ve
zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…) v nichž
rosteme k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První
preface postní). Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke druhým smě-
rem k naplnění spásy, kterou jsme již získali díky Kristovu velikonočnímu
tajemství, „neboť naše spása je předmětem naděje“ (Řím 8,24). Tajemství
spásy v nás během našeho pozemského života už působí a je dynamickým
procesem, který zahrnuje také dějiny všeho stvoření. Svatý Pavel dokonce
říká: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů“ (Řím 8,19).
V této perspektivě bych chtěl nabídnout několik podnětů k úvaze, jež by nás
během nastávající postní doby doprovázela na naší cestě ke konverzi.

1. Spása stvoření
Slavení velikonočního tridua Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol
liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na ně
s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným
darem Božího milosrdenství.

Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud
se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvá-
dět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do
přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Pro-
to si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se projevily Boží děti,
tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova velikonočního tajemství, naplno pro-
žívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné zralosti vykoupením samotného
lidského těla. Když Kristova láska promění život svatých – ducha, duši i tělo –
oni vzdávají Bohu chválu a modlitbou, kontemplací a uměním do ní zapojují
i tvory, jak to podivuhodně ukazuje Píseň bratra slunce sv. Františka z Assisi
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(srov. encyklika Laudato si’, 87). Avšak harmonie vytvořená vykoupením je
na tomto světě stále ještě ohrožována negativní silou hříchu a smrti.

2. Zničující síla hříchu
Když totiž nežijeme jako Boží děti, často se chováme vůči bližnímu i vůči
ostatním tvorům – ale také vůči sobě – zničujícím způsobem a více či méně
vědomě akceptujeme, že je můžeme využívat ke svému potěšení. Převláda-
jící nestřídmost pak vede k životnímu stylu, který překračuje hranice res-
pektu k našemu lidství i k přírodě. Řídíme se neovladatelnými touhami, které
jsou v Knize moudrosti připisovány bezbožníkům, anebo těm, kdo při svém
konání nedbají na Boha ani na budoucí naději (srov. 2,1–11). Pokud nejsme
trvale zaměřeni na Velikonoce, na horizont Zmrtvýchvstání, je jasné, že se
nakonec prosadí logika mít všechno hned a mít stále více.

Víme, že příčinou všeho zla je hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi objevil,
přerušil naše spojení s Bohem, s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž jsme
spjati především prostřednictvím svého těla. Jakmile se přerušilo spojení
s Bohem, byl narušen i harmonický vztah lidských bytostí s prostředím,
v němž jsme povoláni žít, a zahrada se proměnila v poušť (srov. Gen 3,17–18).
V důsledku hříchu se člověk považuje vůči stvoření za boha, cítí se být jeho
naprostým pánem a neužívá jej pro cíle stanovené Stvořitelem, ale k vlast-
nímu zájmu, na úkor stvoření a druhých lidí.

Když opustíme zákon Boží, zákon lásky, prosadí se zákon silnějšího proti
slabšímu. Hřích, který sídlí v srdci člověka (srov. Mk 7,20–23) a projevuje se
jako nenasytnost, touha po přehnaném blahobytu, nezájem o dobro druhých
a často i o své vlastní, vede k vykořisťování tvorstva, lidí a životního prostředí
s nenasytnou chtivostí, jež považuje každé přání za právo a dříve či později
zničí i toho, kdo je jí ovládán.

3. Ozdravná síla pokání a odpuštění
Tvorstvo proto naléhavě potřebuje, aby se ukázali Boží synové a dcery, kteří
by se stali „novým stvořením“: „Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením:
to staré zaniklo, je zde to nové“ (2 Kor 5,17). Tím, že se oni projeví, i samotné
stvoření může „slavit Velikonoce“; může se otevřít novým nebesům a nové
zemi (srov. Zj 21,1). Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu naší tváře
a našeho srdce křesťanů skrze pokání, konverzi a odpuštění, abychom mohli
prožívat celé bohatství milosti velikonočního tajemství.

Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva dojdou svého naplnění, až se pro-
jeví Boží děti, tedy až křesťané a všichni lidé s rozhodností podstoupí „ná-
mahu“ konverze. Celé stvoření je spolu s námi povoláno, aby „i ono bylo
osvobozeno od poroby porušenosti a vešlo pak do svobody a slávy Božích
dětí“ (Řím 8,21). Postní doba je svátostným znamením této konverze. Vyzývá
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křesťany, aby s větší intenzitou a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství
do svého osobního, rodinného a společenského života, zvláště za pomoci
postu, modlitby a almužny.

Postit se znamená učit se proměňovat svůj postoj k ostatním lidem a tvo-
rům: přecházet od pokušení všechno „pohlcovat“, abychom nasytili svou
chamtivost, ke schopnosti trpět z lásky, která může naplnit každou prázdnotu
našeho srdce. Modlit se, abychom se dokázali zříkat modloslužebnictví a po-
citu soběstačnosti svého já a abychom prohlásili, že potřebujeme Pána a jeho
milosrdenství. Dávat almužnu, abychom se zbavili pošetilosti, že můžeme žít
a shromažďovat všechno pro sebe s iluzí zabezpečit se pro budoucnost, která
nám nepatří. Tak budeme nacházet radost z plánu, který Bůh vložil do stvo-
ření i do našeho srdce, plánu, jenž znamená milovat jeho, své bratry i celý
svět a v této lásce nacházet pravé štěstí.

Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího Syna spočívala v tom, že vstou-
pil na poušť stvoření, aby se znovu stala onou zahradou společenství s Bo-
hem, jakou byla před prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Kéž během
naší postní doby projdeme stejnou cestou, abychom přinesli Kristovu naději
také tvorstvu, které doufá „že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti
a vejde pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Nedopusťme, aby
tato příznivá doba uplynula bez užitku! Prosme Boha, aby nám pomohl vydat
se na cestu pravé konverze. Zanechme sobectví, nehleďme jen na sebe
samotné a obraťme se k Ježíšovým Velikonocům; staňme se bližními pro
bratry a sestry v těžkostech a sdílejme s nimi svá duchovní i hmotná dobra.
Když takto konkrétně přijmeme do svého života Kristovo vítězství nad hří-
chem a nad smrtí, budeme na celé stvoření přitahovat jeho proměňující sílu.

František

Zprávy z farnosti
� Popeleční středa – 6. března

Popeleční středou dne 6. března vstoupíme do postní doby, času příprav
na Velikonoce, kdy budeme obnovovat své křestní sliby, a v mnoha koste-
lech budou katechumeni přijímat iniciační svátosti (křest, biřmování, eucha-
ristie). 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 pobožnost „křížové cesty“. Páteční výstav
Nejsvětější Svátosti v postní době nebude. Pobožnost křížové cesty plánuje-
me i v některé postní neděle od 15.00 hodin, a to venku v areálu pod Zvonicí.
Termíny budou včas ohlášeny.
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� Slavnost sv. Josefa – 19. března
Na úterý 19. března připadá slavnost sv. Josefa. Mše svatá s liturgií slav-

nosti bude v našem kostele slavena od 18.00 hodin.
� Slavnost Zvěstování Páně – 25. března

V pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá s liturgií
slavnosti bude v našem kostele slavena od 18.00 hodin.
� Postní duchovní obnova – 30. března

V sobotu 30. března se uskuteční postní duchovní obnova, kterou zahá-
jíme na faře ve 14.00 hodin. Setkání pak završíme v 17.00 hodin slavením
mše svaté v kostele. K účasti jste všichni zváni!
� Farní pouť – 6. dubna

V sobotu 6. dubna se uskuteční farní pouť. Tentokrát navštívíme poutní
místa ve východních Čechách: Neratov a Liberk. Zájemci o společné puto-
vání nechť se přihlásí u pana Lukáše Porcala, tel: 736 432 013.
� Úklid kostela před Velikonocemi – 13. dubna

V sobotu 13. dubna od 9.00 hodin prosíme o pomoc při úklidu našeho
kostela před Velikonocemi. Za Vaši pomoc děkujeme.
� Zvláštní příležitost ke slavení svátosti smíření – 15. dubna

V pondělí 15. dubna bude příležitost k přijetí svátosti smíření, a to od
17.00–20.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
� Pozvání do chrámového sboru

Chrámový sbor by velmi rád přivítal nové členy, zájemce o zvláště o litur-
gický zpěv. Zkoušky chrámového sboru jsou vždy v pondělí od 19.00 hodin
na faře.

Tříkrálová sbírka
Každý dnes asi zná tuto celonárodní sbírku vzhledem k masivní propagaci,
která ji provází v televizi, rádiu i jinde. To, že potkáme skupinu koledníku je
v čase svátku Tří králů velmi pravděpodobné, řekl bych skoro jisté. A pokud
má člověk v sobě alespoň nějaké sociální cítění, pak koledníkům přispěje do
kasičky, ať už drobnou mincí či papírovou bankovkou dle svého uvážení. Jak
jednoduché a časově nenáročné.

Ovšem tato dnes již tradiční sbírka by nemohla existovat bez dobrovolníků,
dětí i dospělých, kteří se převlečou za tři krále a vyrazí s kasičkou do ulic
a hlavně také těch co si vezmou na starost kompletní organizaci v jednotlivých
farnostech. I ta naše modřanská se letos opět zapojila.

Už si ani nepamatuji, kdy jsem byl poprvé koledovat se svými dětmi nebo
jako dospělý doprovod dětí z farnosti, je to opravdu dávno. Děti byly hodně
malé. Po několika letech koledování jsme v období sbírky začali s rodinou
jezdit na hory, proto jsme se jí neúčastnily. Poté, co starším dětem školou
povinným nevyhovoval tento termín dovolené těsně před koncem pololetí,
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nastala možnost se opět zapojit do Tříkrálové sbírky. Nevím zda to bylo
věkem, ale mě už se popravdě nechtělo chodit po ulici v královském obleku
s korunou na hlavě a prosit lidi o peníze. Ovšem moje hodná manželka Katka
mi to domluvila (k mé velké nelibosti) bez mého vědomí. Že prý budu mít
určitě radost a půjdu s dětmi ochotně vybírat. Nerad, ale šel jsem. Kam? Na
naše osvědčené místo k Makru do Průhonic. Pocit trapnosti mě opustil při
prvním „zákazníkovi“ a dokonce mě to začalo i bavit. A tak to zůstalo. Takže
i letos bylo Makro jasnou volbou! Paní květinářka, která má obchod hned
vedle vchodu nás každý rok očekává, až ji přijdeme popřát hezký nový rok
zazpívat koledu a nalepit na dveře novou samolepku. V případě mrazivých
dnů nás nechávají ohřát v zádveří Makra. Ostraha nás ani nekontroluje, berou
nás v čase Tří králů už jako samozřejmost. I s prodavačem občerstvení,
který je pro změnu u východu, jsme uzavřeli obchodní dohodu, že nebude-
me pořád u jeho stánku, abychom mu prý nebrali zákazníky, a také aby ho
z toho našeho zpěvu nebolela hlava. A tak jsme chvíli u vchodu, a pak zase
u východu, prostě jinam než k Makru nechodíme. Letos nám přispěli i po-
kladní kteří nás viděli přes sklo prodejny. Stojíme sice na jednom místě, ale
kasička se zde plní poměrně rychle, tak nám to zas tolik nevadí.

Opravdu velká většina kolemjdoucích, když nás vidí se zastaví, přispěje,
usměje se, poděkuje a někdo s námi prohodí i pár slov. Dokonce nás jeden
pán pozval k místnímu stánku na párek v rohlíku a kávu a to jsme stihli
probrat politickou situaci, a tak se člověk při tom koledování nenudí. Druhá
skupina lidí nás zaregistruje, třeba i poděkuje, ale pokračuje dál, aniž by
přispěla. Třetí skupina dělá takzvaného mrtvého brouka – nevidí, neslyší.
Opravdu negativních reakcí je naprosté minimum! Otázkou na příští rok pro
mne zůstává možnost platby kartou přes mobilní terminál, protože odpověď:
„mám pouze kartu“ je u Makra velmi častá.

Jsem tedy nakonec rád, že se naše rodina Tříkrálové sbírky aktivně účast-
ní. S dětmi se vždy snažíme kasičku naplnit až po okraj a máme velikou
radost pokud se nám to podaří. Popravdě hlavně děti jsou zvědavé kolik
peněz se jim podařilo vybrat.

Takže příští rok neváhejte, obětujte trochu svého času a jděte vybírat. Je to
radost!

František Holík

Tříkrálová sbírka 2019
Letošní Tříkrálová sbírka se vydařila. Letos se vybralo 69 816 Kč, takže byla
úspěšnější než vloni, kdy částka činila 68 984 Kč.

Ale kolika lidem letošní koledníci udělali radost, to je těžko změřitelné
a dohledatelné. Z toho, co mi vyprávěli po návratu „z terénu“, je naprostá
většina obyvatel naší městské části ráda potkala. I mě samotnou vždycky
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překvapí, když se na mne někdo obrátí s nějakým „příspěvkem na tříkrálovku“
a se stížností: „U nás koledníci nebyli!“ Negativní reakce několika málo lidí
jsou opravdu výjimkou.

Na již tradičním tříkrálovém charitativním koncertě konaném 6. 1. 2019
v našem kostele se sešlo tolik posluchačů, že kostel přímo praskal ve švech
a i kůr byl přeplněn. Do sbírky bylo darováno téměř 11 tisíc Kč.

Koledníci byli vlídně přijati a obdarováni také na radnici naší městské části,
letos jsme totiž byli pozváni přímo na pondělní zasedání rady městské části
Praha 12 a nejenom pan starosta a ostatní radní, ale téměř všichni její zaměst-
nanci k nám byli štědří.

Samostatnou kapitolou je návštěva u starších lidí, kteří příchod koledníků
vnímají jako příjemnou společenskou událost.

Letos koledníci potěšili klienty sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově
ulici, které provozují Sociální služby městské části Prahy 12. Jedna skupin-
ka našich koledníků uspořádala ve společenské místnosti přímo malý kon-
cert s doprovodem klavíru a obyvatelé centra si pak na závěr koledy s chutí
zazpívali spolu s dětmi. Děti pak se zpěvem obešly i ty, kteří byli upoutáni
na lůžko.

Těžko tedy sbírku přesně popsat. Vybrané peníze, z nichž většina pomůže
Farní charitě Modřany plnit svůj úkol, jsou potřeba, ale lidský kontakt, usmě-
vaví malí koledníci a připomenutí křesťanského smyslu vánočních svátků je,
myslím, důležitější hodnotou.

Proto děkuji mnohokrát svým spolupracovníkům, kteří s velkým nasazením
obcházeli na začátku letošního roku Modřany a Komořany, a prosím, aby se
k nám příští rok přidali další. Stačí třeba obejít jen své sousedy a známé.
Je u nás ještě hodně míst, kde může být někdo rád za návštěvu a rád si po-
slechne, že tři králové mu přejí štěstí a zdraví a nechá si napsat na dveře:
„Ať Kristus žehná tomuto příbytku“ (K+M+B).

Olga Koprová

Farní pouť
Milá farní rodino,
přestože máme zimu v plném proudu, přicházím již nyní s pozváním na tra-
diční farní pouť. Oproti rokům minulým pojedeme již 6. dubna společně s mi-
chelskou farností.

Sraz bude v 6:45 na Obchodním náměstí u stejnojmenné stanice auto-
busu, odjezd v 7:00. První zastávkou bude Neratov. Mši svatou budeme
slavit v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po prohlídce nás čeká oběd
v místní restauraci či z vlastních zásob. Po obědě navštívíme obchůdek
s výrobky zdravotně postižených z místních chráněných dílen, pivem Neratov
a bude tak možnost přispět na potřeby Sdružení Neratov.
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Druhým místem bude kostel sv. Petra a Pavla v Liberku. Těšit se můžete
na malebný dřevěný kostelík ze 16. století.

Předpokládaný návrat v 19:30. Cena poutního zájezdu je 350 Kč. Hlásit se
můžete u mě telefonicky: 736 432 013.

Těším se na společně prožitý den! Lukáš Porcal

Farní volejbal
Z našeho farního společenství jsme před několika roky založili skupinu hrající
rekreačně volejbal. Scházíme se v tělocvičně Základní školy Angel, Angelo-
vova 3183/15, ve čtvrtek ve 20 hodin.

Rádi přivítáme další hráče, kterých máme nedostatek, úroveň je mírně
pokročilá, ale bereme i začátečníky. Máme velmi výhodný pronájem, který
nezatíží ani početnou křesťanskou rodinu.

Přihlašujeme se elektronicky do středy, aby ve čtvrtek bylo vidět, kolik se
nás sejde.

Kontaktní osobou je Martina Řejhová, mail: martina.rejhova@gmail.com.
Přístup do přihlašovací tabulky:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uorNtarbQJtkk8KzRdIVjzy

OJAzVAvzvwKB-8t330Tg/edit?usp=sharing
Pro první přihlášení se stačí napsat jako host.
Moje jméno je Jiří Kopr, mobil: 723 301 664.

Z vikariátu a odjinud
� Slavnostní bohoslužba na hradě Karlštejně – 24. března

V neděli 24. března se u příležitosti výročí založení místní kapituly usku-
teční od 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně
slavnostní bohoslužba, které bude předsedat pražský arcibiskup Dominik
kardinál Duka. Ještě před mší svatou budou do karlštejnské kapituly instalo-
váni dva noví kanovníci: P. Josef Ptáček a P. Milan Badal. K slavnosti jste
všichni srdečně zváni.

Rozpis bohoslužeb:
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

8.00 8.00*
9.30
18.00 –– 18.00 18.00 18.00 18.00
* V 1. sobotu v měsíci jsou mše svaté v latinském jazyce.
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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: 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 2018–2019:
Čtvrtek Vyučuje

1.– 2. třída 15.30 – 16.15 D. Feranc
3.– 4. třída 16.20 – 17.05 D. Feranc
5.– 6. třída 16.00 – 16.45 M. Krejčová
7.– 9. třída 16.30 – 17.15 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.
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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: 5210258379/0800.




