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Slovo čtenářům:
Neděle, dovolená, prázdniny?
Čas prázdnin a dovolených nám pomalu, ale jistě končí a začíná nám
nový školní rok. Začíná téměř všem, nejen dětem školou povinným,
studentům a pedagogům, ale také rodičům, prarodičům, a nakonec i
nám kněžím, katechetům... Pro někoho je to nepříjemná zpráva, pro jiné
je to návrat do „normálního života“. Ano, „normálního“, protože
prázdniny, dovolená a neděle, to je přece úplně něco jiného, než čas
plný povinností, starostí a shonu, kdy nevím, co mám dělat dřív...
Myslím, že český jazyk je skutečně nádherný a oproti jiným jazykům i
nesmírně bohatý, co se týče vyjadřování a popisu nejrůznějších
skutečností, věcí a okolností života člověka. Přesto mne vždy znovu
výrazy „dovolená“, „neděle“ a „prázdniny“ svým způsobem rozčilují a
současně i provokují k hlubšímu zamyšlení nad časem, který takto sice
nazýváme, ale na který se asi jinak všichni vždy velmi těšíme.
• Neděle: Je to čas, kdy nemáme nic dělat? Znamená to, že dobře
prožitá neděle je ta, kterou „proležíme“? Určitě ne! Bohužel nemám
zrovna talent na jazyky, ale myslím, že nejkrásněji vyjadřuje obsah
tohoto dne jazyk, který se dnes již ve školách prakticky neučí, ale
který my, dříve narození, dobře známe: ruština! Ta má pro tento den
název: „voskresenie“, tedy „vzkříšení“! Neděle je tedy dnem, kdy se
v našem životě uskutečňuje vzkříšení. To znamená, že obnovujeme a
prohlubujeme své vztahy s Bohem a také se sebou navzájem, zvláště
v našich rodinách a s našimi nejbližšími. Tedy ne „nic nedělat“, ale
pořádně „makat“!
• Dovolená: V běžném životě má každý z nás spoustu povinností, a
musíme dodržovat mnohá „pravidla hry“, ať už v zaměstnání, ve
škole, v rodinném životě... Vnímáme toto snad jako „břemena“?
Pokud ano, tak je čas dovolených konečně časem, kdy tato břemena
zahodíme. Konečně si mohu dělat, co chci! A nic nemusím! Vše je
mi dovoleno! Klidně mohu zapomenout na Pána Boha („Cestuji,
takže Pane Bože promiň, jistě to pochopíš, že teď nemám čas...“),

musím maximálně využít všech možností, které mi svět nabízí (např.
letoviska „all inclusive“ s animačním programem, zábavou a
kraválem třeba i hluboko do noci..), abych konečně zapomněl na
každodenní život a nechal si vymýt mozek, ať to stojí, co to stojí....!
• Prázdniny: Tento pojem mi nahání hrůzu snad ze všeho nejvíce.
Znamenají prázdniny, dlouhé dva měsíce, čas “prázdných dnů“?
Mám dojem, že tomu tak u mnohých lidí bohužel skutečně je. Přitom
není nic horšího, než když se člověk ohlédne za sebe, a musí si
přiznat: Toto byl prázdný čas! Jak tomu bylo a je u nás?
Doufám, že jste všichni v kruhu svých nejbližších prožili požehnaný a
nikoli prázdný čas dovolených, prázdnin i nedělí!
J.P.

Zprávy z farnosti
Setkání Pastorační rady farnosti – 30. srpna
Po čase prázdnin a dovolených se uskuteční další setkání Pastorační
rady farnosti, a to v úterý 30.8. od 19.00 hodin na faře.
1. pátek v měsíci – 2. září
První pátek v měsíci připadá na 2. září. Mše svatá bude od 18.00 hodin,
od 17.00 hodin bude výstav Nejsvětější Svátosti a příležitost k přijetí
svátosti smíření.
Požehnání do nového školního roku – 4. září
V neděli 4. září při mši sv. od 9.30 hodin budeme dětem, rodičům i
pedagogům vyprošovat Boží požehnání do nového školního roku.
Farní kafe – 4. září
Počínaje měsícem září, poprvé v neděli 4.9., se bude o 1. nedělích v
měsíci konat na faře po dopolední bohoslužbě „farní kafe“. Za vše,
co přinesete dobrého ke společnému občerstvení, děkujeme!
Farní odpoledne – 11. září
Tradiční „farní odpoledne“ se uskuteční v neděli 11. září od 15.00 hodin
na farní zahradě. Žádáme o pomoc při zajištění občerstvení.
Svátek Povýšení sv. kříže – 14. září
Svátek Povýšení sv. kříže oslavíme v našem kostele ve středu 14. září při mši svaté
v 18.00 hodin.

Slavnost sv. Václava – 28. září
V naší farnosti bude sloužena mše svatá s liturgií slavnosti sv. Václava
ve středu 28. září v 18.00 hodin.

Z vikariátu a odjinud
Pouť ke sv. Ludmile na Tetíně – 17. září

V sobotu 17. září se koná poutní slavnost ke cti sv. Ludmily na Tetíně.
Od 11.00 hodin slavnostní bohoslužba, které bude předsedat
generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdenek Wasserbauer.
Bližší program pouti je na plakátku ve vitrině kostela.
Slavnost sv. Václava – 28. září
Ve středu 28. září budeme prožívat slavnost sv. Václava. Národní pouť
bude probíhat ve Staré Boleslavi. Hlavní mše svatá začíná na
Mariánském náměstí v 10.00 hodin. Slavnostní bohoslužby se konají
i v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava a na Budči. Bližší
program je uveden na plakátku ve vitríně.

Rozpis bohoslužeb:
Neděle Pondělí Úterý
Středa Čtvrtek Pátek
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18.00
--------18.00
18.00
18.00
* = V 1. sobotu v měsíci jsou mše svaté v latinském jazyce

Sobota
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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 2016 – 2017:
Vyučování náboženství školních dětí v prostorách naší fary plánujeme
ve školním roce 2016 - 2017 ve stejných časech jako v minulém
školním roce. První setkání s dětmi se uskuteční v úterý 13. září a ve
čtvrtek 15. září dle pravidelného rozpisu vyučování:
Úterý
Čtvrtek
Vyučuje
1.- 2. třída
15.30 – 16.15
D. Feranc
3.- 4. třída
16.20 – 17.05
D. Feranc
5.- 6. třída
16.00 – 16.45
M. Krejčová
7.- 9. třída
16.45 – 17.30
M. Krejčová
(Drobné změny v časech výuky jsou v případě dohody s našimi
katechety samozřejmě možné. Nezapomeňte své děti včas přihlásit.)

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: Křest přijali Jakub Jan HARANT a Josef Karel PEŠATA.
Svatby: V měsíci srpnu uzavřeli v naší farnosti svátost manželství pan
Ondřej BENEŠ a slečna Magdaléna KAPASNÁ.
Pohřeb: V červnu - srpnu jsme Pánu Bohu svěřili pana Bohumila
Lidmanského, pana Josefa Bintera, paní Zdeňku Dařílkovou, paní
Martu Chlupáčovou, paní Ivettu Bobuskou a pana Miroslava Čontoše.
Modlitba měsíce: Za Boží požehnání do nového školního

roku!
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