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1. pátky v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
V druhé polovině XVII. století se Pán Ježíš zjevil francouzské mystičce
Markétě Marii Alacoque a předal ji poselství, které v našem životě víry může
mnohé změnit. Této světici, sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial,
Ježíš ukázal své srdce a řekl: „Toto je srdce, které tak milovalo lidi, že jim
dalo vše, co mělo.“ Zároveň jí ale tlumočil svou stížnost - stěžoval si na
nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou lásku odpovídají chladem a nezájmem
nebo dokonce neúctou. Jinak řečeno - je mnoho lidí, kteří, přestože mají víru,
nechápou význam Kristovy lásky. Nechápou, že sám lidský život není nic
jiného než láska. Nechápou zvláště to, že Kristova přítomnost v Nejsvětější
Svátosti je vrcholem lásky, a že na světě není nic důležitějšího než milovat
Ježíše v Eucharistii, přijímat Ho a uctívat.
Během zjevení se pak Kristus obrací na Markétu s otázkou: „Chceš alespoň
ty patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát mi náhradou za nevděk
lidí své přátelství?“ Poselství, které se šíří z Paray-le-Monial, je tedy výzvou
k přátelství s Bohem, k přátelství s Kristem. Kristus se stal člověkem - a lidé
potřebují lásku a přátelství druhých lidí. I On přijal skutečnost, že bude
potřebovat své přátele. V Getsemanské zahradě názorně vidíme, že Mu Jeho
přátele nebyli takovou oporou, jakou by právě v té chvíli potřeboval. Tak
jako kdysi oslovil Markétu Marii, ptá se nás všech, jestli stojíme o Jeho
přátelství. Je to naléhavá výzva zaznívající z Paray-le-Monial. Chceme i my
být Kristovými přáteli? Během setkání Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii
sliby nasměrované ke ctitelům Jeho Srdce. Byly popsané v dopisech. Už po
její smrti rozptýlené informace byly sebrány a sestaveny ve známých 12
slibů: Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.
•
•
•
•

Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře
milosrdenství.
• Duše vlažné se stanou horlivými.

•
•
•
•
•
•

Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.
Budu žehnat domům, kde bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci.
Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k Svatému
Přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou
ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

Zaslíbení, především poslední z nich, nelze chápat jako pověru či jako laciný
recept, jak „spolehlivě dosáhnout nebe“. Máme je chápat a vykládat na
základě Písma svatého a učení církve. Zaslíbení jsou součástí božské
pedagogiky: Ježíš chce tímto způsobem k sobě přitahovat lidská srdce. To,
co Pán žádá, je naše láska, celý náš život, naše předsevzetí k hlubokému
křesťanskému životu.
Církev teprve po přísných a důkladných vyšetřeních dovolila slavení svátku
a také uctívání obrazů Ježíšova Srdce v dnes všedně přijatých formách.

Svědectví:
Mám potřebu se podělit o jednu věc, ke které mě maminka vedla a co mi
víru dodnes uchovalo. Byly to takzvané první pátky. V rámci úcty k Srdci
Ježíšovu byla jedné duši svěřena jistá přislíbení od Pána Ježíše. Stačí pouze
jít ke zpovědi, na mši svatou a ke svatému přijímání, a to vždy v první pátek
v měsíci, a to „pouze“ devětkrát po sobě. Když jednou vynecháš, můžeš začít
znovu. Možná to zní jednoduše, ale mě se to povedlo přes veškerou snahu
tak jednou, možná dvakrát za těch několik desítek let, co se o to snažím.
Vždy se najde nějaký důvod sérii přerušit...
Je mi přes čtyřicet let a v životě jsem měl dvě příčiny, při kterých člověk
obyčejně přichází o víru. Zmíním jednu. Potkal jsem „ženskou, která by stála
za hřích“. Skutečně jsem to svým kamarádům takto hloupě řekl, když jsem
jim povídal o pohovoru do nového zaměstnání, kde mě ta ženská nabírala.
Do nového zaměstnání jsem nastoupil a skutečně k tomu hříchu došlo, a to
i přesto, že jsem krom své manželky s jinou ženou nikdy nic neměl a
manželku si bral v čistotě. Vztah s touto ženou, „co stojí za hřích“, byl
čarokrásný, a zdálo se, že se nic krásnějšího k tomu nedá přirovnat. Pokud
to někdo někdy zažil, ví, o čem mluvím. Úplná ztráta povědomí o realitě.
Žádná šance z toho vyskočit. Nic, nic a zase nic, jen ta jediná. Pokud se toto
stane, nemáte šanci se svými silami se z toho dostat. Fakt ne. Vím, o čem
mluvím. U mě nastal obrat až jednou před vánoci, kdy jsem „musel“ jít s
rodinou, jak se chodívá během zpovědního dne farnosti, ke zpovědi. Co

tomu knězi řeknu, ptal jsem se sebe, a stál v té řadě, která se pomalu
posouvala dopředu. Můj problém byl ten, že jsem se neměl z čeho vlastně
zpovídat, protože jsem si byl jist, že se nedopouštím hříchu. Takto je mozek,
svědomí a srdce zpracováno. Ale věděl jsem přece, že se píše, že cizoložství
hřích je. No a tak jsem tomu knězi na rovinu řekl, že se přicházím vyzpovídat
pouze z poslušnosti k církvi, že necítím, že bych se dopouštěl hříchu, že
mám svědomí čisté, ale že vím, že církev to vidí jinak. Kněz zachoval
chladnou hlavu a suše a také na rovinu mi řekl, že jsou mi hříchy odpuštěny
a že pokud to ještě zvládnu, ať se pomodlím za pokání dva desátky. To je
vše, nic víc?? - říkal jsem si. Ale ty dva desátky jsem se musel modlit na
několikrát. Fakt to nešlo. Pak, jak bývá někdy sled zvláštních událostí a jako
když otec za ucho vytáhne zlobivé děcko z bryndy, tak i já byl vytáhnut a za
nepříliš jednoduchých okolností od vztahu odstřihnut. V těch přislíbeních
prvních pátků je totiž krom jiného napsáno, že kdo je absolvuje, tak jeho
rodina bude mít zvláštní ochranu. Je toho mnohem více, ale i za to, že se
rodina našich dětí nerozpadla, vděčím oněm prvním pátkům. Toto je moje
svědectví o milosti Boží a prvních pátcích. Všem je vřele doporučuji i jako
cvičení v sebepřekonávání pro Krista a z úcty k Jeho Srdci. Je skutečné
dobrodružství upřednostňovat první pátek před vším, co vám Nepřítel pošle
do cesty, abyste tu sérii nedokončili. Často jsou to věci, u kterých jste si jisti,
že musí mít přece větší prioritu. Nejkrásnější na tom všem je, že Bůh drží
své slovo i mnoho let poté, co se vám to povede, a vlastně až do smrti.

Zprávy z farnosti:
Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února
Na úterý 2. února připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté s
liturgií svátku bude v našem kostele v 18.00 hodin.
1. pátek v měsíci – 5. února
První pátek v měsíci připadá na 5. února. Mše svatá bude od 18.00 hodin, od
17.00 hodin pak bude výstav Nejsvětější Svátosti a též příležitost k přijetí
svátosti smíření.
Popeleční středa – 10. února
Popeleční středou dne 10. února vstoupíme do postní doby, času příprav na
velikonoční svátky, při kterých 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.
Světový den nemocných, přijetí svátosti nemocných – 11. února

Ve čtvrtek 11. února je den památky Panny Marie Lurdské a současně i
„Světový den nemocných“. Svátost nemocných v naší farnosti bude
možné přijmout při bohoslužbě od 18.00 hodin.
Postní duchovní obnova – 13. února
V sobotu 13. února se od 14.00 hodin uskuteční postní duchovní obnova,
kterou nás provede P. Vladimír Málek. Od 17.00 hodin ji završíme
slavením mše svaté. K účasti jste všichni zváni!
Přijetí katechumenky mezi čekatele křtu
Při liturgii 1. neděle postní 14. února od 9.30 hodin bude mezi „čekatele
křtu“ přijata naše katechumenka paní Jarmila Enžlová. V průběhu postní
doby ji budeme doprovázet svými modlitbami až k přijetí svátostí křtu,
biřmování a eucharistie o velikonoční vigilii.
Sbírka „Svatopetrský haléř – 21. února
V neděli 21. února se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“, jejíž výtěžek
bude zaslán na podporu zvláště misijních a humanitárních aktivit Svatého
stolce. Všem dárcům děkujeme.
Modlitba křížové cesty
V době postní se bude v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie konat v
pátek od 17.30 hodin a v neděli od 15.00 hodin pobožnost „křížové cesty“.
Páteční výstav Nejsvětější Svátosti v postní době nebude.
Příprava na přijetí svátosti biřmování
Také v v měsíci únoru (v sobotu 6.2. a 20.2. od 9.00 hodin) bude na faře
pokračovat příprava na přijetí svátosti biřmování. Tu bude v naší farnosti
udílet biskup Václav Malý v neděli 1. května 2016.
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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: 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 2015 - 2016:
Úterý
1.- 2. třída
3.- 4. třída
5.- 6. třída

Čtvrtek
15.30 – 16.15
16.20 – 17.05

16.30 – 17.15

Vyučuje
D. Feranc
D. Feranc
M. Krejčová

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.

Farní matrika (kronika)
Křty: V lednu přijali ve farnosti křest Ludmila Horáková a Jakub Horák.
Pohřby: V lednu jsme doprovodili na věčnost pana Antonína Malinu, pana
Josefa Orloviče, paní Marii Kvasničkovou, paní Annu Bílkovou.

Modlitba měsíce:
„Za naše nemocné“

Z vikariátu a odjinud:
Vikariátní konference – 16. února

Setkání kněží našeho III. pražského vikariátu, při kterém se též modlíme za
naše farnosti, se koná v úterý 16.2. na Lhotce.
Rok Božího milosrdenství – pěší pouť 30. dubna
V předstihu přinášíme první
informace o pěší pouti, kterou
plánujeme spolu s dalšími
farnostmi, a zveme k účasti na ní.
Pěší pouť do kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně na náměstí Jiřího z
Poděbrad se uskuteční v sobotu 30.
dubna. V plánu je vyrazit ráno od
modřanského kostela a odpoledne
ji završit mší svatou, kterou bude
sloužit P. M. Němeček ředitel
Pastoračního střediska. V rámci
Roku milosrdenství je také možné
získat plnomocné odpustky. Celá
pouť měří 12,7 km a většinu cesty
se půjde zelení. Na cestě budou tři
zastávky - kostel na Lhotce, na
Habrovce (s možností občerstvení
a využití toalety) a jedna menší v
kostele v Michli. Na těchto
místech také budou moci pouť
zahájit méně zdatní poutníci, pro
které by celá trasa byla příliš
dlouhá (délky tras: Modřany 12,7
km, Lhotka 8,8 km, Habrovka 5,6
km a Michle 4,2 km). Pokud byste se k pouti rádi přidali, poznačte
si do Vašich kalendářů datum 30. dubna. Další informace o pouti
zveřejníme později.
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: 191195305/0300.

K

