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Milí Spořilováci,
náš svatý bratr František říká, že my, františkáni, máme
být „poutníci a cizinci na tomto světě“. Ale občas se stane, že když vám někdo uvízne v srdci, že už ho „odtamtud“ nedostanete. A můžu říct, že se mi to stalo se spořilovskou farností a s vámi milými lidmi,
se kterými jsem se v ní setkal. Přirostli jste mi
za těch pět let k srdci a rád vás v něm ponesu dál. Moc děkuji za krásné chvíle lidského odpočinkového slavení, liturgie i spolupráce. Sám jsem obohacen mnohými pěknými přátelstvími i darem umění, který jsem byl
rád nucen v sobě trochu rozvinout. Mám vás moc rád
a prosím vás o modlitbu za mě i moji novou službu
pro bratry!! Na Spořilově se ještě do konce prázdnin budu objevovat.
Prosím vás také, abyste i bratra, který přijde
od září po mně, přijali se stejnou láskou,
jako jste přijali mne. Omlouvám se také
vám všem, které jsem nějak zklamal
nebo jsem nebyl tím, kterým jsem
měl být, a nebo nezvládl být blízko
vám, kteří jste to potřebovali.
Přeji vám hezký čas dovolených
a prázdnin a žehnám vám všem
ze srdce a těším se na další
setkání.
bratr Jakub +
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Učitelky církve: Svatá Kateřina Sienská

Domenico Becafumi: sv. Kateřina Sienská

Svatá Kateřina Sienská (1347–1380) byla jmenována učitelkou církve papežem Pavlem VI.
dne 4. října 1970. Je považována za jednu z nejvýznamnějších žen církevních dějin.
Kateřina, vlastním jménem Caterina Benincasa, se narodila jako 24. dítě do početné rodiny
sienského barvíře. V severní Itálii se v té době vedly četné místní války, panovaly rozbroje
mezi šlechtickými rody. Křesťanská víra se dostávala na vedlejší kolej, upadala moc i prestiž
papežů, kteří se v době avignonského pobytu dostali do závislosti na francouzských králích.
Od šesti let mívala Kateřina mystická vidění. O rok později složila slib panenství a začala žít
v asketickém odříkání, navázala kontakty s dominikány. Když bylo Kateřině dvanáct, odmítla se vdát. Poté její otec spatřil, jak se nad Kateřininou hlavou vznáší bílá holubice, a rozhodl, že ji nechají žít, jak si přeje. Ve svém pokoji v ústraní rodičovského domu se celé dny
modlila a konala mnohá pokání za druhé. Roku 1363 vstoupila proti vůli svých rodičů mezi
terciáře dominikánského řádu, začala též obětavě pečovat o chudé a nemocné. Aby mohla
studovat Bibli, učila se číst. Velký vliv na ni mělo setkání s dominikánem Raimundem z Capuy, který se stal jejím zpovědníkem a později generálem řádu. S ním odjela do Avignonu
k papeži Řehoři XI., kde posílila papežovo rozhodnutí přesídlit do Říma. Když vypuklo velké schizma – dvojpapežství, Kateřina odešla do Říma, aby pomohla dalšímu papeži Urbanu VI. bojovat za jednotu církve. Usídlila se v domě nedaleko dominikánského kostela Santa Maria sopra Minerva, kde psala dopisy vysoce postaveným duchovním osobám. Vyjadřovala se v nich k různým náboženským otázkám. Protože neuměla psát, diktovala své listy
písařům (minimálně třem najednou).
Přeji si, abych vás zřela, jak nejžhavější touhou a hlubokou pokorou a péčí vítáte našeho Krále, který k nám přichází skromně a mírně, sedě na oslici, píše v jednom ze svých listů, které svědčí o hluboce niterném, upřímném vztahu k náboženským otázkám i o silném
osobním charismatu.
V literární pozůstalosti Kateřiny Sienské se dochovalo 381 dopisů a náboženské spisy (například Dialog
s Boží prozřetelností), které adresovala církevním představitelům, řeholnicím i panovníkům. Svůj ideál vyjádřila ve vlastní modlitbě: Bože, dej, abych mohla vždy být
milovnicí a hlasatelkou pravdy a kvůli pravdě mohla také
zemřít …
Kromě „Listů sv. Kateřiny Sienské“, které vyšly již v roce
1930, bych zmínila v posledních letech dvakrát vydanou
knížku s názvem „Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti“.
Kateřina Sienská zemřela roku 1380 ve 33 letech. Papežem Piem II. byla svatořečena roku 1461. Její dlouholetý zpovědník Raimund z Capuy napsal životopis budoucí světice, který patřil v pozdním středověku mezi
nejoblíbenější četbu. Od roku 1939 je sv. Kateřina Sienská považována za patronku Itálie, patronku Říma
a ovšem svého rodného města Sieny. V roce 1999 byla
prohlášena za spolupatronku Evropy.
Markéta Hlasivcová
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David Maria Turoldo
Církev
Jako tělo bez duše je mrtvolou,
tak je to s tvou církví bez eucharistie, Pane;
a jako tělo je zhmotněním světla,
tak je komunita zhmotněním tvé přítomnosti v této Svátosti.
Pane, učiň ze své církve
a z našich komunit živé eucharistie.

Jsem tulák jako vítr,
svoboda je mým chrámem i mým domem,
dýchat znamená dýchat tebe,
žít znamená zjevovat tebe,
milovat znamená milovat tebe,
tehdy půjdeme lehcí ve větru,
tak překročím poslední práh,
s tančící duší.

Žalm 8
Jak září, Pane, náš Bože,
tvé jméno po vší zemi.
Nech mi i v hrobě štěrbinu,
abych mohl ještě vidět
slunce, jež vychází,
oblak ze zlata.
Západ, který plane večer
na průzračném nebi.
A nikdy ať nemá konce vědomí,
jež obsáhne nezměrná nebesa,
a více odlesku z tebe,
který ozdobíš božskou září;
Není, není zde hlasu, jenž by ti zpíval.
Připravil bratr Regalát
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Františkánská pouť seniorů do kláštera v Hájku

Farní víkend v Hájku

Místní společenství Sekulárního františkánského řádu jako každý rok uspořádalo
pouť seniorů do kláštera Navštívení Panny Marie v Hájku. Putování začalo na Bílé
hoře v klášteře u Panny Marie Vítězné u benediktinek z opatství Proměnění Páně.
Je zajímavé, že bitva u Bílé Hory 1620 s hájeckým klášterem souvisí. Již tři roky
po té 12. června 1623 položil hrabě Florián Jetřich Žďárský, pán na Kladně-Újezdě základní kámen pro Loretu v lesíku u Červeného Újezdu, nazvaném Hájek. Široká rodina Žďárských se zapletla do bitvy s vojsky vítěznými i poraženými. Loreta
v Hájku sloužila jako usmíření znepřátelených šlechtických rodů.
Připomíná Svatý dům (Casa Sancta) v italském městě Loreto, o kterém se věřilo,
že v něm žila v Nazaretě Panna Maria a že jej přenesli z Galileje do Itálie andělé
po vítězství islámu ve Svaté zemi.
Stará poutní cesta z Bílé hory do Hájku měla dvacet kapliček. Senioři šli pěšky posledních 4,5 km z Litovic s modlitbou radostného růženec kolem dvou neupravených kapliček. Klášter Panny Marie Hájecké obklopený lesem poskytl asi padesáti poutníkům duchovní zastavení v slunném počasí. Po prohlídce ambitů a stářím poničených oltářů kaplí sv. Františka, Antonína a sv. Kříže čekalo na poutníky překvapení. Na volném prostranství u původního oltáře P. Marie Pasovské sloužil mši polský františkán Kalist Mryka, který již sedmnáct let působí jako farář ve Starém Bohumíně. Původně ohlášený Jan Maria Vianney mši
koncelebroval. Otec Kalist končil duchovní obnovu u Panny Marie Sněžné, pouť vzal za svoji a moc si ji pochvaloval. V Hájku byl poprvé. V homilii navázal na slova Lukášova evangelia o obětování Páně v chrámu, kde
byli také senioři Simeon a Anna. Nezapomněl na sté výročí od Zjevení Panny Marie Fatimské. Mši doprovázeli mariánskými písněmi výborní zpěváci. Po mši svaté přicházeli poutníci
do kaple Lorety k hlavní motlitbě celé
pouti, k Panně Marii Hájecké. Odpoledne poseděli a občerstvili se. Vzpomněl jsem si na otce Řehoře Marečka,
který novodobé poutě seniorů zavedl.
Pavel Roček

Již od pátku se začali sjíždět farníci v klášteře u Hájku a během sobotního dopoledne přijížděli další. Pracovalo se již od sobotního rána, někdo zpracovával
dřevo, jiní ho pálili, děti měly zábavný program a naše maminky se staraly o to,
abychom měli co obědvat nebo večeřet. Po krátké siestě po obědě jsme dodělali rozdělanou práci a připravili se na večerní mši, po které následovalo posezení u ohně až do pozdních hodin. U ohně byla příležitost si pořádně popovídat nebo zazpívat. Některé děti neúnavně skákaly až do tmy na trampolíně a už
za rozbřesku byly připraveny opět skákat. Zpěváci se během dopoledne rozezpívali a doprovodili mši svatou, na kterou dorazila část naší farnosti autobusem. Po krásné nedělní mši jsme se nasytili třemi druhy výtečných polévek (rajská, čočková a bramboračka) a během odpoledne jsme se postupně loučili. Víkend byl zároveň hezkým rozloučením s otcem Jakubem, kterého ani děti nechtěly nechat odejít, ať už z postu faráře nebo jen z trampolíny. Věříme, že si to
všichni užili, počasí nám přálo, atmosféra byla přátelská, udělali jsme kus práce
a navzájem se zase o kousek více poznali.
Anežka Čáslavková, Dorotka Tučková

Farníci při bohoslužbě v Hájku, foto Dan Čáslavka

Poutní cesta do Hájku, foto M. Martinovská
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Matouš Pěruška se narodil do hudební
rodiny Jana Pěrušky, významného violisty, člena Stamicova kvarteta, profesora
violové hry na AMU a viloncellistky Marcely Pěruškové, která se kvůli dlouholeté péči o dceru hudební profesi systematicky nevěnuje. Má tři sourozence a spolu se svou rodinou je nepostradatelnou
součástí naší farnosti.

KOLEM
NÁS

FARNÍCI

Jak vzpomínáš na své dětství ve farnosti.
Co se ti vybaví?
Vybaví se mi, jak nás rodiče „separují“ v levé
části kostela (pohledem na oltář) od kamarádů v pravé části kostela. Pamatuji si, že tu

ROZHOVOR
S MATOUŠEM PĚRUŠKOU

chybu, kdy nás spolu s Němcovými a ostatními dětmi nechali sedět spolu v jedné lavici, udělali pouze jednou. Podle toho, jak já si
to pamatuji, se nedivím, že už tu chybu nikdy neopakovali. Také si samozřejmě vzpomínám na otce Řehoře a jeho specifická
kázání, když „sestoupil“ od ambonu přímo
k nám. Jak to dělá dneska na dětských Klára. To upoutalo i naši dětskou (ne)pozornost.
Kdy a kde jsi začal hrát na housle? Kde
jsi pokračoval ve studiu a co bylo pro
tebe zvlášť formační?
Když jsem byl malej, tak jsem chtěl dělat
všechno stejně, jak starší bratr Jenda. Takže se zeptejte jeho, kdy on začal hrát, a odečtěte rok. Každopádně nás rodiče svěřili
do spořilovské zušky k panu profesoru Sha-

buovi, který se zasloužil o to, že jsme brzy
s Janem mohli tahat první tóny na housličky. Zároveň nás naučil hudbu milovat, což
je něco, čeho si cením nevíce, protože bez
toho by nešlo hudbu dělat.
Pak jsme oba přešli k paní profesorce Štětinové, která učila i na konzervatoři, kde jsem
s ní pokračoval až do absolutoria. Teď jsem
na AMU u prof. Čepického a zároveň ve Vídni u prof. Pospíchala. Každý z nich byl pro mě
zásadní a důležitý, ani bez jednoho bych nemohl být absolutně tam, kde teď jsem (doma
na gauči po výborném obědě od babičky).
Co tě baví kromě hraní?
Dřív jsem hrával pravidelně fotbal, ale to bylo
před dvaceti kily. Takže teď je fotbal opravdu
ten koníček v pravém slova smyslu, nebo jak
někdy říkáme s kluky, hrajeme proto, abychom měli „žízeň“. To říkám s nadsázkou.
Fotbal je určitě můj koníček. Ale když tak
o tom přemýšlím, rád sekám dříví, vykopávám kořeny ze země, a obecně dělat Bořka
stavitele případně ničitele mě opravdu hodně baví a asi nejvíc si u toho odpočinu psychicky. Takže kdyby někdo potřeboval pokácet strom, posekat trávu a podobně, neostýchejte se mi zavolat, to je moje hobby.
Máš nějaký vzor, či kdo tě nejvíc ovlivnil?
Vzorem jsou pro mě rodiče dnes a denně.
Absolvoval jsi finále houslové soutěže
Pražského jara, jaká to byla pro tebe zkušenost a co ti dala?
Soutěž Pražské jaro je především pro Čecha
velice prestižní záležitost. Koná se „doma“,
lidi mají určitá očekávání. Takže bych ji nikdy znovu nepodstoupil. Celá příprava mi
sebrala tolik sil, že jsem se z toho dva týdny
vzpamatovával. Zároveň mi to ale dalo příležitost zahrát si se skvělým SOČrem a Leošem Svárovským v Rudolfinu. Takže mám
obrovskou motivaci cvičit dál, abych si tam
třeba s nimi mohl ještě někdy zahrát.
Používáš nějaké techniky, jak ustát stres
před vystoupením?
Já spíš pořád nevím, z čeho přesně jsem
někdy nervózní. Ale před každým koncer-
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tem potřebuji klid a koncentrovat se jen
na ten okamžik, ve kterém se právě nacházím, na tu chvilku na pódiu, co mě čeká. Pak
těsně před vstupem na něj zavřu oči a na nic
nemyslím, jsem maličkou chvilku jen sám se
sebou a snažím se vnímat energii, která je
kolem mě. Když se mi tohle podaří, nervózní nejsem.
Jak se vůbec zvládneš naučit takové těžké party nazpaměť, máš nějakou metodu?
Žádnou speciální taktiku nemám. Dokud to
nemám v hlavě, hraju z not. První týden je
vždycky kritický, nejde mi to zahrát ani z not.
Tak se na to pak na pár dnů vykašlu, a když
se k tomu vrátím, jde to tak nějak samo. Důležité je pro mě si skladbu uložit do hlavy
tak, aby v případě zaváhání nastoupila mechanická paměť. Trénuju ji tak, že si otevřu
notebook, pustím si nějaký film nebo seriál a skladbu cvičím při tom. Když mě takhle
„nachytají“ rodiče, tak se děsí a diví, ale já to
tak mám už zažité.
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od toho oprostit a ten poslední koncert jsem
si absolutně užil. Každý je rád, když mu
na koncert přijde hodně lidí, ale na Spořilově je to speciálnější. Atmosféra okolo koncertu ze mě vypumpovala poslední zbytky
nervozity, což jsem využil pak během celého
pražsko jarního týdne a před každým kolem
jsem si vzpomněl na to vzácné společenství,
co tu máme a nakoplo mě to pozitivní energií. A nesmím zapomenout na vlnu modliteb,
která mi pomohla dojít až do finále.
Co tě v nejbližší době čeká?
Zrovna se balím do Grazu, kam odjíždím
s pár přáteli, se kterými tvořím uskupe-

Asi se někdy stalo, že jsi měl výpadek paměti, co v takové situaci děláš?
Ano, stalo se to třeba ve finále Pražského
jara. Pak dělám, že se to vůbec nestalo, nesmím na sobě dát nic znát, protože někdy
se to dá dobře zakamuflovat. Důležité je ale
na výpadek okamžitě zapomenout a dál se
soustředit, nevypadnout z té koncentrace.
Je výhodou pocházet z hudební rodiny?
Má to své výhody i nevýhody. Zmíním ale
jen tu možnost už od mládí se pohybovat
v okruhu muzikantů, máte pak spoustu strejdů a tet, které vás ale nepoznají, když máte
sto kilo a vousy jak poustevník.
Vnímáš obrovskou spořilovskou podporu, a co pro tebe znamená? Tvůj poslední
koncert v našem kostele měl vyloženě rodinnou a neformální atmosféru.
Samozřejmě ji vnímám a obrovsky mě motivuje. Dřív jsem měl maličko problém hrát
koncert v Anežce, býval jsem nervóznější
než kdekoli jinde. Nedokážu vysvětlit, čím
to bylo (asi domácí prostředí, snaha zahrát lépe, než umím), ale dokázal jsem se

ní Haydn ensemble. Musím teď dost pendlovat mezi Vídní a Prahou, protože tu mám
určité závazky a zároveň musím v Rakousku ukončit semestr. Takže plán je jasný a to
hlavně přežít do prázdnin a pak posbírat
energii do dalšího roku. Ještě bych se rád
připravil na konkurz na koncertního mistra Gustav Mahler jugendorchestru, který je
na začátku července a byla by to pro mě další cenná zkušenost.
Na co se můžeme těšit při vašem koncertě na Noci kostelů?
Zahrajeme určitě věci, co už jsme hráli, ale
každopádně atmosféra kolem celé Noci kostelů je tak přívětivá, že už jen pro to stojí
za to přijít. Zvlášť k nám do kostela!
Připravila Michaela Tučková
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Křesťanští uprchlíci z Iráku u nás ve farnosti –
dobré zprávy
Začátkem května se doktor Ryan, jeden z křesťanských uprchlíků, který již rok bydlí v blízkosti našeho kostela, dozvěděl skvělou novinku – jeho vzdělání bylo uznáno LF UK za platné v ČR pod podmínkou složení finálních zkoušek v českém jazyce. Ačkoli může 27letý Ryan díky nedostatku doktorů začít s výkonem své profese
v mnohých nemocnicích již nyní, setrvá zatím ještě nějakou dobu na svém původním místě v nemocnici Milosrdných sester pod Petřínem. Velkou výzvou je pro něj
zdokonalování se v českém jazyce, zejména v odborné medicínské češtině.
Další příjemnou zprávou je spokojenost pana Imada a jeho manželky s prací v pekárně, stejně jako školní úspěchy jejich dvou dětí na základní škole a gymnáziu.
Rodině se bydlí velmi dobře na blízkém Chodově, jejich děti vítají pomoc kamarádů a dobrovolníků s doučováním. Dále proběhla přestěhování dvou rodin, které občas navštěvují náš kostel – pan Alan s manželkou se přestěhoval z Pankráce
do levnějšího podnájmu na Šeberov a pan Waad se přemístil s rodinou ze Stodůlek na Vysočanskou. V pomoci křesťanským uprchlíkům je za naši farnost stále vydatně angažovaná Martina Bejšovcová, rodina paní Raslové, bratři Regalát s Jakubem, další příležitostní dobrovolníci a finanční přispěvatelé. Křesťanští uprchlíci
všem za pomoc velmi děkují!
Jiří Mataj
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Zpráva o dvanáctém setkání pastorační rady
Pastorační rada se sešla v úterý 9. května na svém pravidelném jednání ve složení Jakub Sadílek OFM, Regalát Beneš OFM, Klára Kudrnová, Tomáš Holas, Irena
Karlová, Radim Koběrský, Klára Konvalinová, Magdaléna Martinovská, Marie Myslilová, Jan Pěruška, Vilma Petrusová, Markéta Štromerová a Michaela Tučková.
Na začátku setkání přivítala rada tři hosty: Jiřího Čížka a Jakuba Myslila, kteří radu
informovali o stavu rekonstrukce elektřiny v kostele, a Pavla Čížka, který radu seznámil s projektem na stavbu nových varhan.
Rekonstrukce elektřiny v kostele zatím probíhá podle předběžného plánu a v období letních prázdnin by měla být kompletně dokončena její druhá fáze. Rada
se vyslovila pro to, aby byl dokončen celý hlavní prostor kostela včetně malování, a to dříve než bude započata další fáze rekonstrukce (tedy věž). V období letních prázdnin se budou všechny mše svaté, ale i další aktivity odehrávat výhradně
v podzemí kostela, kde již v té době bude rekonstrukce dokončena.
V současné době také probíhají jednání ohledně stavu varhan: současné varhany
jsou repasované, jejich stav už není uspokojivý, a tak se nevyplatí jejich oprava.
Proto dojde v následujících letech k výrobě a stavbě nových varhan.
Tradičně se také rada vrátila k období, které uplynulo od posledního setkání. Dále
rada probírala plánované duchovní události jako je první svaté přijímání dětí, biřmování, podzimní farní pouť a další. Prostor dostaly další plánované kulturní a společenské akce, jako např. farní víkend v Hájku, Den dětí, Noc kostelů, farní dovolená a další letní aktivity.
Podrobnosti ohledně bohoslužeb, duchovních a kulturních akcí se vždy včas objeví v nedělních ohláškách, ve farních novinách, na internetových stránkách a na facebookovém profilu. Podrobnosti jsou součástí zápisu z jednání rady. Další jednání proběhne 27. června.
Klára Konvalinová, kontakt: FarniRada@farnost-sporilov.cz

Iráčané v našem kostele

Setkání seniorů
Nejprve děkujeme našim spolufarnicím, které po „elektrikářském řádění“ vzorně
uklidily učebnu pod kostelem. Mohli jsme na svátek Jana Nepomuckého usednout
do voňavé místnosti a vyslechnout vyprávění Ing. Pavla Ročka o historii i současnosti
mariánského poutního místa Hájek. Mnozí z nás si poté o farním víkendu v neděli
28. května mohli poutní místo prohlédnout a společně zde slavit mši svatou.
Touto poutí jsme zakončili setkávání v tomto školním roce. Po prázdninách se
sejdeme v úterý 19. září v 15 hodin. Na tomto setkání se dohodneme o náplni
schůzek. Další měsíce se budeme setkávat vždy první a třetí úterý v měsíci.
Anna Zikešová

10. strana

farní noviny červen 2017

farní noviny červen 2017

V Ý S TA V Y B Ě H E M N O C I KO S T E L Ů
Ve S p o ř i l o v ě k o s t e l

9.6.

Pod jednou střechou. Češi, Němci a jejich domy

Františkánské kostely
v Praze
Iniciátorem a autorem námětu výstavy, která byla připravena v minulém roce u příležitosti Noci kostelů pro farnost u Panny Marie
Sněžné, je františkánský kněz Michal František Pometlo. Autorem fotografií je Petr Mazanec a adjustaci provedla Tereza Skalová.

Kostel P. M. Sněžné, foto Vitvit, Vikipedie.cz

Putovní výstava sdružení Antikomplex bude v sále pod kostelem k vidění během
Noci kostelů a následující neděli 11. června. Na několika stolech leží pár věcí: čajový šálek, porcelánový jelen, fotoalbum, sešit s textem. Je zde možnost prohlédnout
si fotografie nebo přečíst příběhy lidí, kteří se vrátili do domů, z nichž pocházejí, ale
kde už žije někdo jiný. Výstava ukazuje příběhy rodin z obou stran hranic, které se
spřátelily, a vypráví o tom, co toto přátelství znamená pro ně samotné i pro jejich obce a okolí. Každé
obci je věnován jeden stůl.
V našem kostele si chceme v rámci akce Smíření
v listopadu 2017 připomenout bývalé sousedy, kteří byli v červnu 1945 internováni přímo v prostorách
kostela.
Přijďte se podívat také na stůl obce Spořilov s informacemi o některých nalezených sousedech, které
se nám dosud podařilo získat.

NOC
K

O

S

T

E

L

Ů

16:45

Žehnání zvířátek
Naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu převedete.

17:00

NAOKO - Pět velmocí
Na motivy stejnojmenné povídky Karla Ewalda z knihy Pohádky přírody upravil
Oldřich Janeba. Hraje divadelní soubor Naoko.

18:00

Mše svatá

19:00

Koncert
Smyčcový koncert v podání rodiny Pěruškovy.

20:00

Prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela. Provázejí Michaela Tučková a Vít Michalec.

21:00

Frangula chorus
Ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Zuzany Krušinové.

22:00

ArpaDua
Koncert dua harfenic B. Váchalové a I. Pokorné.

23:00

10men
Koncert v podání mužského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Marka
Rajnocha.

23:45

Varhanní hudba k rozjímání
Na varhany hraje Marek Rajnoch.

24.00

Závěrečná modlitba

Výstavy

Plakát sbírky na kostel

U příležitosti 80. výročí posvěcení kostela sv. Anežky
České a patronů českých byla připravena výstava fotografií a doprovodných textů přibližující vznik a stavbu kostela na Spořilově. Událost posvěcení proběhla 27. října
1935 při slavné mši svaté na svátek Ježíše Krista Krále,
kterou sloužil kanovník svatovítské katedrály ThDr. Jaroslav Kulač, pozdější mnohaletý vězeň komunistických kriminálů. Za větrného počasí a za hojné účasti věřících se
tak započala historie kostela na Spořilově.

s t r a n a 11

Františkánské kostely v Praze
Výstava fotografií. Námět P. Michal Pometlo OFM, foto Petr Mazanec,
instalace Tereza Skalová. V boční lodi kostela.
Pod jednou střechou: Češi, Němci a jejich domy
Putovní výstava sdružení Antikomplex. V suterénních prostorách kostela.
Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Ve věži kostela.

Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu, za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.
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Jaký byl letošní oddílový rok u Šnečků?
I letos nám bylo svěřeno mnoho. Je až neuvěřitelné, že dalším, již 23. rokem, proudí „šnečí“ zástupy dětí čtvrtek co čtvrtek směrem ke kostelu,
do klubovny Šnečků. Přivítali jsme staré známé,
ale i nové přírůstky. Děkujeme všem, kdo nám děti
svěřujete, kdo se za nás modlíte, kdo nám uklízíte klubovnu nebo nás podporujete či nám pomáháte nebo nám nyní rekonstruujete klubovny. Těšíme
se na naše schůzky po prázdninách, na náš letní
tábor a v září i na nové členy našeho oddílu. Všem
přejeme pěkné léto.
Vedoucí Kája, Pája, Hanka, Bára, Klárka,
Adam, Veronika, www.snecci.cz
Zápisky dětí z oddílové kroniky Šnečků
Na schůzce jsme si s chutí zakřičeli náš pokřik!
Oblíbená hra je hra „ouško“ = tichá pošta
Soutěžíme z hledání, skákání, běhání, … trénujeme paměť a všechno si patřičně
užíváme!
Nejlepší částí schůzky je jednoznačně SVAČINA!!!!!!!!
Hledali jsme v mapě, pak jsme přenášeli víčka a stejné barvy skládali na mapu …
bylo to fajn.
Vyráběli jsme šiškouna.
Dělali jsme labyrint a vydlabávali si dýně, každý si mohl třikrát dlábnout.
Poznávali jsme planety v planetáriu a hledali poklad na Vyšehradě, já
jsem našel jeden dopis.
Z pokladu jsme si každý odnesli podkovičku.
Ochutnávali jsme a vyráběli ježka.
Hráli jsme hry. A potom jsme hráli
na pohádky. Někdo vypráví pohádku,
a když se řekne „blesk“, ňák v té pohádce, musíš si lehnout na zem.
Měli jsme se jako vždycky
kráááááááááááásně!

farní noviny červen 2017
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8. – 12. 6. návštěva z Estonska
Milí farníci ze Spořilova!
Srdečně zdravíme a děkujeme, že už léta podporujete naši estonskou misii. Ve dnech
8. až 12. června navštíví vaši farnost dvacet tři hostů z Estonska. Někteří jsou učitelé katolické školy, jiní hledající nebo konvertité a přijedou i manželé s dětmi. Důvodem
návštěvy je kurz Sapientia Christiana, který probíhá již třetím rokem v rámci celoživotního vzdělávání při Katolické teologické fakultě UK ve spolupráci s univerzitou v Tartu.
Kurzy vedou otec Prokop Brož a otec Angelo Scarano. Účelem je prohloubení katolické nauky s praktickým dopadem na osobní duchovní život, proto ke kurzu patří každoročně duchovní cvičení. Z větší části kurz probíhá v Tartu, ale nyní podruhé jsou přednášky v Praze proto, aby účastníci zakusili, jak žije církev v naší zemi ve srovnání s jejich zkušeností malé katolické obce.
Po příjezdu hosté navštíví teologickou fakultu, Karolinum a prohlédnou si kostel Panny Marie Sněžné. Ubytováni budou v pěti rodinách vaší farnosti a věříme, že to bude
ke vzájemnému obohacení a radosti. Přednášky budou probíhat na Vyšehradě v pátek
a sobotu, tentokrát je povede otec Prokop Brož. V pátek dvě skupiny mladých z farnosti povedou dvě trasy při Noci kostelů.
Srdečně zveme všechny farníky na společnou večerní modlitbu v sobotu 10. června
v 19 hodin spojenou s modlitbami Taize ve vašem kostele sv. Anežky, při které budeme zpěvy a díky oslavovat Boha. Po modlitbě bude příležitost ke sdílení a neformálnímu setkání při agapé. Drobné pohoštění bude vítáno.
V neděli se někteří hosté rozloučí a jiní již podle vlastního programu navštíví, co by rádi
v Praze viděli. Děkujeme za vaši otevřenost a těšíme se na setkání s vámi.
Za sestry františkánky s. Benedikta

11. 6. dvě představení nejen pro děti
Srdečně vás zveme v neděli 11. června od 16 hodin do sálu kostela na dvě představení v podání spořilovského souboru Naoko a soubor absolventů ZŠ Dědina.
Divadelní představení Pět velmocí na motivy stejnojmenné povídky Karla Ewalda z knihy Pohádky přírody upravil Oldřich Janeba. Hraje divadelní soubor Naoko.
Jednoaktová bajka je o tom, že kdo je malý, nemůže být zároveň velký, a že ješitnost
není výsadou pouze lidí. Kdysi mocní staří bacilové, jejichž svět pomalu zaniká, si pozvou bacily z nového světa, aby jim poradili, jak se mají udržet na živu.
V nastudování Věry Janebové zahrají absolventi
ZŠ Dědina situační komedii Éra Kubánková.
Polozapomenutá fraška českého klasika Františka
Ferdinanda Šamberka z přelomu století, která ani
po letech neztratila nic na své aktuálnosti, vypráví
o továrníkovi, který by rád vstoupil do politiky, aby
mohl řídit nejenom veřejný život, ale i diktovat, jak
mají žít jeho blízcí. Dobrovolné vstupné bud epoužito na opravu elektřiny v kostele.
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15. 6. FilmAČ

12. – 19. 8. farní dovolená

v 19 hodin uvede španělský film podle scénáře a v režii Emilia Esteveza. Dramatický děj s komediálními prvky se odehrává během cesty do Santiaga, poutě známé také
jako Cesta svatého Jakuba. Americký doktor přijíždí do Francie, aby převzal ostatky
svého syna, který zemřel v bouři během cesty do Santiaga. Otec se rozhodne tuto pouť
za svého potomka dokončit. Nezkušený Tom naráží na omezenost dosavadním životem a setkává se také s dalšími poutníky z celého světa a jejich osudy a trápeními.

Pojeďte prožít týden prázdnin společně i s našimi duchovními otci, bratry Jakubem
a Regalátem. Stále jsou ještě volná místa, po domluvě je možné přijet i na část pobytu.
Co nejdříve kontaktujte organizátorky. Bára Čáslavková, 775 720 751, barbora@
caslavka.cz, Andy Matajová, 773 560 466, andrea.matajova@gmail.com

18. 6. slavnosti na závěr školního roku
Školní rok se pomalu chýlí ke konci, čeká nás závěrečná slavnost – první svaté přijímání dětí.
Ve středu 14. června proběhne poslední hodina náboženství v tomto školním roce,
od 16.45 hodin bude pro děti svátost smíření. Nejprve půjdou děti, které se připravují
k prvnímu svatému přijímání, pak ostatní děti a jejich rodiče.
V neděli 18. června v 10.30 při mši svaté půjdou k prvnímu svatému přijímání: Eva Ragačová, Julie Hyšková, Martin Holík, Lukáš Hřebíček, Jakub Laipold a Josef Dimitrov.
V neděli 18. června od 15 hodin proběhne v sále pod kostelem tradiční odpolední koncert a oslava. Chystáme hudební vystoupení větších dětí, koncert farní scholy pod vedením Vilmy Petrusové a bohaté občerstvení. Prosím děti, které by chtěly na koncertě
vystoupit, aby mne kontaktovaly. Všichni jsou srdečně zváni.
Po prázdninách začne vyučování náboženství ve středu 20. září. Příprava na první svaté přijímání bude probíhat 16–16.45, ostatní děti 16.45–17.30.
Klára Kudrnová, 777 699 486

21. 6. oslava význačných životních jubileí
a rozloučení s bratrem Jakubem
V březnu letošního roku jsme si připomněli kulatá výročí narození některých našich farníků. Pan Eduard Marek oslavil své neuvěřitelné sté narozeniny, paní Anna Zikešová osmdesáté a Josef Bauer padesáté. Jelikož nám opravy elektroinstalace sálu pod
kostelem nedovolily společně slavit, máme možnost se společně sejít a slavit až nyní
na konci června. Všichni jsou srdečně zváni.

Oslavou se také rozloučíme s naším milým knězem, bratrem Jakubem, který nastupuje do funkce provinciála bratrů františkánů. Vyprošujeme mu Boží požehnání
a v modlitbách zůstáváme nadále.
2. 8. porciunkule v kostele sv. Anežky
je výroční církevní slavnost konaná 2. srpna ve františkánských (a kapucínských) kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí. Slovo porcinkule je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2.
srpna. V našem kostele proběhne pod záštitou místního společenství františkánských
terciářů. Program: 17 hodin adorace a možnost zpovědi, 18 hodin mše sv. (podle počasí venku) a poté bratrsko-sesterské posezení

16. 9. farní pouť do Číhošti
Srdečně zveme všechny (nejen) farníky na další farní pouť – v sobotu 16. září do Číhošti ke hrobu umučeného faráře Josefa Toufara. Tentokrát se k nám přidá i skupina
poutníků z františkánské farnosti ve Kbelích.
Ze Spořilova vyjedeme cca v 7.30, první zastávkou bude kostel sv. Víta v Zahrádce
na břehu přehradní nádrže Švihov, kde bylo první působiště P. Toufara. V únoru letošního roku zde byla odhalena socha P. Toufara od Olbrama Zoubka. Poté popojedeme
autobusem a budeme asi 8 až 10 km putovat pěšky. Kdo se na pěší cestu necítí, může
pokračovat autobusem. V Číhošti se naobědváme, podíváme se na geografický střed
České republiky a především navštívíme kostel Nanebevzetí Panny Marie s ostatky
P. Toufara, kde budeme mít přednášku a oslavíme mši svatou.
Dobrodružnější povahy mohou vyrazit již v pátek a strávit večer v nedaleké chalupě našich farníků Myslilových. Veškeré detaily budou upřesněny na začátku září, datum si ale
v diáři rezervujte již nyní! Pokud jste na farní pouti ještě nebyli, tak je ideální čas to napravit, pokud jste už byli, tak je nejvyšší čas si dát další.
Za organizátory se na viděnou těší Irena Karlová

Sbírka na rekonstrukci
elektroinstalace
Děkujeme všem dárcům za finanční
podporu. Účelová sbírka 21. května
na rekonstrukci elektřiny vynesla
96 540 Kč.
Během prázdnin bude pokračovat další
fáze rekonstrukce – v hlavním prostoru
kostela – a pravděpodobně se bude
malovat. Mše svaté se budou konat v již
zrekonstruovaném sále.
Sbírka stále pokračuje.
Číslo účtu farnosti 68349399/0800,
variabilní symbol: 44444.

Podzemí –
v květnu
hotovo

16. strana

farní noviny červen 2017

4.6. dětská kytarová mše pod
vedením Radima Koběrského,
zkouška v 9 hodin

STANE
SE

4.6. přijmou někteří naši farníci
svátost biřmování v 10 hodin
v katedrále na Pražském hradě
4.6. lekce Školy kontemplativní
modlitby od 15.30 do 17.30
5.6. v 19 hodin setkání vysokoškoláků
na faře
9.6. Noc kostelů

19.6. v 19 hodin setkání
vysokoškoláků na faře

21.6. po mši svaté vzpomínkový
a rozlučkový večer

25.6. poslední nedělní mše pro rodiny
s dětmi v 10.30 před prázdninami
25.6. lekce Školy kontemplativní
modlitby od 15.30 do 17.30
27.6. v 19 hodin setkání pastorační rady
28.6. ve 20 hodin modlitby mužů

10.6. v 19 hodin setkání s hosty
z Estonska, agapé a povídání v kostele
sv. Anežky, slavnostní modlitby Taize

2.8. v 18 hodin mše svatá v kostele sv.
Anežky, slavnost Porciunkule od 17 hodin

11.6. v 10.30 bude při mši svaté přijat František Kudrna mezi kandidáty jáhenství.

17.8. mše sv. za otce Aloise Moce
v 18 hodin u Panny Marie Sněžné.

Po mších svatých bude možno zhlédnout
výstavu Pod jednou střechou. Češi, Němci
a jejich domy.

1.9. setkání františkánských terciářů
od 16.00 v učebně náboženství

11.6. od 16 hodin dvě představení
souboru Naoko nejen pro děti

3.9. dětská kytarová mše pod vedením
Radima Koběrského, zkouška v 9 hodin

11.6. lekce Školy kontemplativní
modlitby od 15.30 do 17.30

7.9. v 17.30 tichá adorace

14.6. poslední hodiny náboženství
v letošním školním roce

19.9. v 15 hodin setkání seniorů

14.6. ve 20 hodin modlitby mužů

Pravidelný úklid kostela v pátek v 8 hodin
9.6. a 23.6.

14.6. ve 21 hodin společenství manželů
15.6. v 19 hodin FilmAČ uvede v sále film
Pouť
18.6. Pojďme společně oslavit zpěvem
našeho Pána při dětské mši svaté!
Zkouška 17.6. od 17.30 hodin.
V neděli tradičně generálka od 9 hodin.
vilma.petrusova@seznam.cz
18.6. při mši v 10.30 slavnost prvního
svatého přijímání, v 15 hodin proběhne
koncert a oslava na závěr školního roku.

16.9. farní pouť do Číhošti

Pořad bohoslužeb o prázdninách:
St, čt, pá . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Ne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30
Poslední mše v 10.30 pro rodiny s dětmi
před prázdninami 25. června.
Po prázdninách se poprvé uskuteční 3. září.
Mše svaté se budou během léta konat
v již zrekonstruovaném sále.

číslo účtu farnosti 68349399/0800, variabilní symboly:
22222 – uprchlíci
44444 – elektřina

55555 – varhany
777 – na potřeby farnosti

stránky farnosti
www.farnost-sporilov.cz
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