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Slovo čtenářům: 
Milí farníci! 

Prožili jsme právě Svatý týden, velikonoční oktáv, ale Velikonoce tím 
za sebou rozhodně nemáme. Právě naopak! Máme před sebou celou 
velikonoční dobu, a to je čas, kdy máme možnost se nechat proměnit 
vším, co nám události Velikonoc přinášejí... 
Promiňte mi jistou vzpomínku na mé dětství. Pocházím z malé vesnice 
na Vlašimsku, a když jsem byl malý chlapec, tak jsme žili s rodiči a 
sourozenci v domku spolu s tatínkovými rodiči a mojí prababičkou, 
která se dožila 97 let..! Ke stavení mých prarodičů patřilo i malé 
hospodářství včetně vepřů a krávy ve chlévě. Jednou jsem sledoval naši 
kravičku, jak si po vydatném obědě lehla a vše pozřené důkladně 
přežvykovala. Babička mi vysvětlila, že to je pro ní ten nejdůležitější 
čas, kdy ji nesmím nijak rušit, protože právě teď všechno v naprostém 
klidu tráví... 
Často si na tuto scénu z mého dětství vzpomenu, a napadá mne přitom, 
že i ten dobytek je na tom dnes lépe, než člověk v dnešním uspěchaném 
moderním světě! Vždyť kdo z nás si dnes může dovolit si „lehnout a v 
klidu vše strávit“? 
Tak jako při nezdravém a uspěchaném stravování může mít člověk brzy 
vážné žaludeční potíže, tak při uspěchaném životě bez odpočinku a 
neustálého stresu člověk dříve nebo později kolabuje, ztrácí tak 
potřebný nadhled nad smyslem své činnosti (nedokáže to „strávit“)! 
Vztahy s Bohem i s nejbližšími jdou „do háje“, neboť s nimi vlastně už 
ani nežijeme. Jen se potkáváme a „strávit“ jejich podněty, sdílet jejich 
radosti, bolesti a starosti..? Jen nás to „tlačí v žaludku“ a nejraději 
bychom to vše ze sebe nějak dostali... 
A tak někdy závidím naší kravičce čas a klid na to, aby vše strávila. 
Závidím jí, že vše, co přijala, ji nakonec vydatně posílilo a dalo 
schopnost dávat i něco ze sebe (mléko) ve prospěch ostatním... 
          J. Pecinovský 



Zprávy z farnosti 
 1. pátek v měsíci – 1. dubna 

První pátek v měsíci připadá na 1. dubna. Mše svatá bude od 18.00 
hodin, od 17.00 hodin bude výstav Nejsvětější Svátosti a příležitost 
k přijetí svátosti smíření. 

 Slavnost Zvěstování Páně – 4. dubna 
Na pondělí 4. dubna připadá slavnost Zvěstování Páně. Obvyklé datum 

(25.3.) v letošním roce připadlo na Velký pátek, z tohoto důvodu 
slavíme slavnost až po velikonočním oktávu. Mše svatá s liturgií 
slavnosti bude v našem kostele slavena od 18.00 hodin. 

 Příprava na přijetí svátosti biřmování 
Též v měsíci dubnu (v sobotu 9. dubna od 9.00 hodin a ve čtvrtek 28. 

dubna od 19.00 hodin) bude na faře pokračovat příprava na přijetí 
svátosti biřmování. Tu bude v naší farnosti udílet biskup Václav 
Malý v neděli 1. května. 

 Příprava dětí na 1. svátost smíření a na 1. svaté přijímání 
Slavnost 1. svatého přijímání dětí plánujeme v naší farnosti na neděli 

29. května při bohoslužbě od 9.30 hodin. Děti jsou na tuto 
významnou událost naším katechetou panem Ferancem již delší 
dobu připravovány v hodinách náboženství. Je však pastoračně 
důležité, aby děti měly možnost získat i bližší kontakt se svým 
knězem. Proto by se finální přípravná setkání dětí (již za účasti kněze) 
uskutečnila místo jejich hodin náboženství ve stejném čase, vždy ve 
středu od 15.30 hodin ve farní kanceláři, a to v termínech: 5., 12., 
19., a 26. května. V sobotu 28. května od 9.00 hodin bychom v našem 
kostele slavili s dětmi jejich 1. svátost smíření. 

 Sbírka na „Svatou zemi“ 
Na Velký pátek jsme se připojili ke sbírce pro věřící křesťany ve Svaté 

zemi. Sbírka vynesla 5.680,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 
 Změna v pořadu bohoslužeb 

Bohoslužby od 11.4. - 16.4. (ve všední dny) se z důvodu dovolené v 
našem kostele nekonají! 

  

Z vikariátu a odjinud 
 Vikariátní konference – 19. dubna 

Setkání kněží našeho III. pražského vikariátu, při kterém se též 
modlíme za naše farnosti, se koná v úterý 19.4. na Karlštejně. 



 Rok Božího milosrdenství – pěší pouť 30. dubna 
Pěší pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z 

Poděbrad se uskuteční v sobotu 30. dubna. V rámci Roku 
milosrdenství je možné získat plnomocné odpustky. Start je v 9.00 
hodin od modřanského kostela. 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. Přijměte pozvání! 

 

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 2015 - 2016: 

 Úterý Čtvrtek Vyučuje 

1.- 2. třída  15.30 – 16.15 D. Feranc 

3.- 4. třída  16.20 – 17.05 D. Feranc 

5.- 6. třída 16.30 – 17.15  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 březnu přijala v naší farnosti křest Jarmila Milada Enžlová. 
Svatby: V měsíci březnu v naší farnosti svatba nebyla. 

 Pohřeb: V březnu jsme Pánu Bohu svěřili paní Dagmar Kopřivovou. 
  
 Modlitba měsíce: 

 „Za všechny nově pokřtěné “ 
  
  
 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. 


