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Úvodník 
Moji milí farníci, bratři a sestry, 

již od prvotních dob slaví křesťané Velikonoce jako připomínku smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Záhy si je rozšířili na celý týden, a tento „Svatý 
týden“ začíná Květnou nedělí. Na Zelený čtvrtek odpoledne končí doba postní 
a večerní mší na památku Večeře Páně pak začíná velikonoční třídenní 
(triduum), které vrcholí nedělí Zmrtvýchvstání Páně. 

Jde o zapojení do tajemství Krista, který „zemřel, byl pohřben a vstal 
z mrtvých“. Při každé mši svaté si toto tajemství připomínáme. 

Velký pátek nám připomíná Kristovu smrt na kříži, první stránku 
velikonočního tajemství. 

Bílá sobota nás uvádí do samoty, která vládla v Kristově hrobě 
a připravuje poslední a rozhodující moment Kristových velikonoc, jeho zmrtvýchvstání, které si 
připomínáme a oslavujeme v obřadech velikonoční vigilie. 

Velikonoční třídenní nám tajemně představuje cestu, jíž šel Kristus 
zmrtvýchvstání. 

Křesťan si připomíná tento krok ze smrti ke zmrtvýchvstání a prožívá ho ve svém nitru tím, že ničí vše, 
co v něm zůstalo hříšného, a že se otevírá vůči novému životu. Velikonoční tajemství Kristovo tvoří střed 
a vrchol naší liturgie, je to úhelný bod naší víry. Proto i velikonoční třídenní je střed celého liturgického roku.

Přeji nám všem, ať nás naplní tento nový život Zmrtvýchvstalého Krista, ať p
které od vzkříšeného Ježíše dostáváme. K tomu ať prožijeme požehnané a plodné Velikonoce Vám žehná

P. Leo Červenka, 
Dovolená farnosti ve Valtellině v roce 2017 naposled?

Tato lehce provokativní, ale 
logická otázka je nasnadě. Byl to 
právě Otec Pavel Čáp, kdo musel 
opustit naši farnost, a právě on 
některé z nás v nepočetné skupině 
v roce 2012 přivedl do kouzelného 
údolí La Valtellina v italské 
Lombardii. Začínali jsme tehdy na 
faře ve Verviu a podnikali mnoho 
výletních akcí nejen po alpském 
okolí. Bormio, Sondalo, Mazzo 
di Valtellina (jak nádherné je místní 
starobylé náměstí s útulnou 
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dob slaví křesťané Velikonoce jako připomínku smrti 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Záhy si je rozšířili na celý týden, a tento „Svatý 

odpoledne končí doba postní 
íná velikonoční třídenní 

„zemřel, byl pohřben a vstal 

připravuje poslední a rozhodující moment Kristových velikonoc, jeho zmrtvýchvstání, které si 
Velikonoční třídenní nám tajemně představuje cestu, jíž šel Kristus – kříž, samota hrobu, 
Křesťan si připomíná tento krok ze smrti ke zmrtvýchvstání a prožívá ho ve svém nitru tím, že ničí vše, 

vůči novému životu. Velikonoční tajemství Kristovo tvoří střed 
vrchol naší liturgie, je to úhelný bod naší víry. Proto i velikonoční třídenní je střed celého liturgického roku. 
Přeji nám všem, ať nás naplní tento nový život Zmrtvýchvstalého Krista, ať přijmeme radost a pokoj, 

tomu ať prožijeme požehnané a plodné Velikonoce Vám žehná† 
P. Leo Červenka, SDB, administrátor farnosti  

naposled?  
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vinárnou!), Tirano, Livigno, Treppale
mnoho cest, průsmyků, jezer, ledovců, co jméno, to 
nějaký cíl jízdy či chůze, a hlavně vzpomínky, 
protože v dalších letech 2013, 2014, 2015 jsme se 
tam v různých obměnách

sestavách – vraceli. Díky Pavlovi jsme poznali 
mnoho jeho italských přátel, mezi nimi Itala, Bruna, 
Sandra, u některých jsme spali, ale poznali jsme 
mnohem víc z tohoto kraje naplňovaného prací 
a silnou vírou zdejších pohostinných lidí. A tak tomu 
bylo i v minulém roce 2017.  

Nemá smysl vyjmenováva
a navštívili, kam jsme šlapali, lezli, 
ve skupině anebo sólo, jako třeba Robert K
individuálním výstupem na Monte Scale (2500 m) 
nebo já s Haničkou Jirsákovou 
z Vervia přes Grosotto do mal

Ravoleda, které se v pevném sevření kamenných 
domů vypíná nad Grosiem. Ti, kdo se farních 
dovolených ve Valtellině zúčastnili, vědí své. Tento 
text ale nemá být nostalgický, jen malým ohlédnutím 
za pětiletou tradicí, z níž uchováváme v paměti 
a srdci stovky dojmů, pocitů, zkušeností a na svých 
harddiscích tisíce fotek připomínajících prožité. Možná, že něco skončilo, protože Otec Pavel má mnoho 
nových povinností ve své prostějovské farnosti, jenomže křesťan ví, že každý konec, je jen nový 
A tak, stejně jako ve víře, jen na nás záleží, jaký ten začátek bude, jaké budou příští farní dovolené.
Noc kostelů 

Zveme vás všechny na akci pod názvem Noc kostelů. V letošním roce 
opět proběhne v pátek 25. května 2018 v našem kostele 
Návštěvníci si budou moci vybrat ze dvou koncertů. V
v podání Michaely Břízové a ve 2000 kostel rozezní spirituály v podání 
skupiny Šnek a spol.  

 25. března 2018 
vinárnou!), Tirano, Livigno, Treppale, mnoho názvů, 
mnoho cest, průsmyků, jezer, ledovců, co jméno, to 
nějaký cíl jízdy či chůze, a hlavně vzpomínky, 

dalších letech 2013, 2014, 2015 jsme se 
různých obměnách – a v již početnějších 

Nemá smysl vyjmenovávat vše, co jsme viděli 
navštívili, kam jsme šlapali, lezli, či se plazili, ať už 

, jako třeba Robert Krňávek 
individuálním výstupem na Monte Scale (2500 m) 

Jirsákovou celodenním výletem 
Vervia přes Grosotto do malého a malebného 

že něco skončilo, protože Otec Pavel má mnoho 
aždý konec, je jen nový začátek. 

tak, stejně jako ve víře, jen na nás záleží, jaký ten začátek bude, jaké budou příští farní dovolené. 
Jean Paul 

Zveme vás všechny na akci pod názvem Noc kostelů. V letošním roce 
našem kostele od 1800 do 2200. 
koncertů. V 1830 uslyší šansony 

kostel rozezní spirituály v podání 
Marcela Krňávková 
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Společenský večer počernických farností 2018 jak jsem 
viděla já aneb jak se baví farníci 

Baví se i tancem, moc dobře se baví 
a moc dobře tančí. To jsem věděla 
z předešlých ročníků. A tak jsem již během 
probíhajícího večera nadšeně řekla, že tento 
ples je opět vrcholem plesové sezóny

ačkoliv je teprve začátek ledna… To 
jsem si naběhla, neboť 
vzápětí jsem byla oslovena, 
zda bych o svém zážitku 

nenapsala do 

Bylo nám ctí, být zase u toho. 
v hotelu Svornost. Týden dopředu 
zjistila, že tentokrát není ples jako 
(čili, že výtěžek je určen na nějaký bohuli
tematický. Rok stého výročí republiky si o to
nejlépe oslavit začátek tohoto jubilejního roku než plesem
Jak dobové! Týden jsem tedy vymýšlela, čím dopl
stávající garderobu, kde a co koupit, dohledat
pod kolena mám, dlouhé bílé svatební rukavice mojí mamink
korále (dle obrázků na internetu se nosily s uzlem, což 
nastudovaly mnohé z nás), to se tedy našlo doma. K tomu ještě 
dokoupit krásnou čelenku s pérem a
v železářství vybral půl metru řetězu k
sakem skryl gumičkami stažené rukávy košile, 
padnoucí buřinku…. A alespoň ministerský před
konečně vyrazit…. Krásný prvorepublikový sál hotelu Svornost 
s honosnými bílými sedadly se již plnil dalšími významnými představiteli 
místní honorace. Přítomen byl i hrdinný legionář, slepý Žid až z Jeruzaléma. Úctyhodní mužové ve vestách, 
v saku i ve fraku, krásné dámy v rukavičkách, ve slušivých kloboučcích či s rozvernými čelenkami. Pastva 
pro oči a pro uši, neboť i vedení konverzace, oslovování, políbení ručky dámě, promenáda s dámou 
v závěsu, vše dostalo jiný nádech. Prostě návrat do první republiky, mého oblíbeného historického období, 
byl dokonalý. A to se teprve čekal příchod prezidenta republiky Tomáše G. Masary
Po přivítání a krátkém projevu nám TGM žoviálně povyprávěl, jak se vlastně s Američankou seznámil. 
Dokonce spolu sehráli dramatickou scénku o tom, jak jí tenkrát statečným skokem z lodi do studené řeky 
zachránil život a na sebe ji tímto činem upozornil. Poté bylo možné u prezidentského páru získat za 100
současných téměř skutečnou stokorunu prvorepublikovou, která byla lístkem do tomboly. Ceny byly opět 
lákavé. Úžasné křeslo, historický věšák na kabáty, hodnotné obrazy místních umělců i výborná bábovka 
a další pochutiny k jídlu a k pití. Díky větším i menším darům do tomboly a z ceny vstupného utržili 
pořadatelé necelých třicet tisíc korun, které už byly předány na pomoc konkrétním studentům 
školy v albánském Skadaru.  

 25. března 2018 

2018 jak jsem ho 
Baví se i tancem, moc dobře se baví 

moc dobře tančí. To jsem věděla už 
předešlých ročníků. A tak jsem již během 

probíhajícího večera nadšeně řekla, že tento 
ples je opět vrcholem plesové sezóny, 

ačkoliv je teprve začátek ledna… To 
jsem si naběhla, neboť 
vzápětí jsem byla oslovena, 
zda bych o svém zážitku 

nenapsala do Dolnopo-
černického zpravodaje. 
Proč ne, zněla odpověď. 
Vždyť dobrých zpráv 
není nikdy dost. Takže 
zpět na začátek. 
Tedy tam na sále 
jsem s překvapením 

obvykle pouze benefiční 
bohulibý účel), ale dokonce 
si o to skoro říkal. Jak 
jubilejního roku než plesem. 
vymýšlela, čím doplnit 
dohledat, ušít… Černé šaty 
rukavice mojí maminky, 
nosily s uzlem, což 
našlo doma. K tomu ještě 
a dlouhé cigáro. Manžel si 
k hodinkám cibulím, pod 
košile, na hlavu nasadil 
předseda s chotí mohli 
sál hotelu Svornost 
významnými představiteli 

honorace. Přítomen byl i hrdinný legionář, slepý Žid až z Jeruzaléma. Úctyhodní mužové ve vestách, 
v saku i ve fraku, krásné dámy v rukavičkách, ve slušivých kloboučcích či s rozvernými čelenkami. Pastva 

vání, políbení ručky dámě, promenáda s dámou 
závěsu, vše dostalo jiný nádech. Prostě návrat do první republiky, mého oblíbeného historického období, 

enta republiky Tomáše G. Masaryka s chotí Charlottou. 
jak se vlastně s Američankou seznámil. 

, jak jí tenkrát statečným skokem z lodi do studené řeky 
bylo možné u prezidentského páru získat za 100 Kč 

současných téměř skutečnou stokorunu prvorepublikovou, která byla lístkem do tomboly. Ceny byly opět 
lákavé. Úžasné křeslo, historický věšák na kabáty, hodnotné obrazy místních umělců i výborná bábovka 

alší pochutiny k jídlu a k pití. Díky větším i menším darům do tomboly a z ceny vstupného utržili 
konkrétním studentům salesiánské 
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Prostě benefice. Tančilo, jedlo, pilo, zpívalo a juchalo se dlouho po policejní hodině. Závěrečnou soutěž 
večera družstev farníků z Horních versus Dolních Počernic vyhráli překvapivě farníci z Horních. Obdrželi 
tímto štafetový kolík a příští rok to budou zase oni, kdo si bude lámat hlavu, jaké překvapení pro své přátele 
vymyslí. Určitě si s přípravou dají stejnou práci jako ti letošní. Těm patří můj obdiv i poděkování. A vlastně 
všem přítomným. Protože všichni vložili do společného večera kus svého nápadu a nadšení. Stálo to za to! 
Mám proto velkou radost, že se farníci krásně baví i tancem a že jsme mohli být u
článek byl napsán pro Dolnopočernický zpravodaj odkud byl převzat i s fotografiemi Martina Šíly 
Tříkrálová sbírka a Tříkrálový koncert 

Na začátku nového roku 2018 
jsme v rámci Tříkrálové sbírky chodili 
s koledníky po D
Od úterý 2.
jste zde mohli potkat známé p
tří králů, které vybíraly
kasiček označených
Letošní rok se po druhé v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie konal 
Tříkrálový koncert, jehož výtěžek ze 
vstupného byl věnován na 
Tříkrálovou sbírku. V sobotu 6
2018 vystoupil
Rokytka a JAMM kvartet. Posluchači 
se mohli nechat unést poslechem 
vánočních koled v krásném podání 
malých i velkých zpěváků.

Ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích se díky příspěvkům dárců 
podařilo vybrat 18 420,- Kč. Všem dárcům velice děkujeme. 

 25. března 2018 
jedlo, pilo, zpívalo a juchalo se dlouho po policejní hodině. Závěrečnou soutěž 

v farníků z Horních versus Dolních Počernic vyhráli překvapivě farníci z Horních. Obdrželi 
hlavu, jaké překvapení pro své přátele 

vymyslí. Určitě si s přípravou dají stejnou práci jako ti letošní. Těm patří můj obdiv i poděkování. A vlastně 
všem přítomným. Protože všichni vložili do společného večera kus svého nápadu a nadšení. Stálo to za to! 
Mám proto velkou radost, že se farníci krásně baví i tancem a že jsme mohli být u toho. 

Iva Polochová 

 www.trikralovasbirka.cz  
Na začátku nového roku 2018 

jsme v rámci Tříkrálové sbírky chodili 
s koledníky po Dolních Počernicích. 
Od úterý 2. do neděle 7. ledna 2018 
jste zde mohli potkat známé postavy 
tří králů, které vybíraly příspěvky do 
kasiček označených logem Charity.  
Letošní rok se po druhé v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie konal také 
Tříkrálový koncert, jehož výtěžek ze 
vstupného byl věnován na 
Tříkrálovou sbírku. V sobotu 6. ledna 

vystoupil kostele dětský sbor 
a JAMM kvartet. Posluchači 

se mohli nechat unést poslechem 
vánočních koled v krásném podání 
malých i velkých zpěváků. 

Ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích se díky příspěvkům dárců 
Marcela Krňávková 



 
ročník XVI., 2018/1 

strana 5 z 10  

Adventní koncert 
Dolnopočernický advent ozdobila 

v neděli 10. prosince 2017 skupina 
Spirituál kvintet a Zuzana Navarová. 
Tedy, ne, že by přijeli koncertovat, 
ale v našem krásném kostelíčku 
zazněly jejich písně v podání 
hudební formace Šnek & spol. 
a host. A věřím, že zněly ještě 
dlouho potom v hlavách návštěvníků 
koncertu, kterých bylo opravdu 
hodně, protože aranžmá i provedení 
této party amatérských hudebníků 
bylo opravdu působivé a 
nezapomenutelné. Hudební všeuměl 
Šnek až z daleké Moravy, sólistka 
Draha Kráčmarová, naše dolnopočernická sousedka, její sestra Marcela Královcová i tajemný host Mr. C, 
dokázali všechny strhnout, takže zapomněli na chlad kostela a nechali se unášet hudebně poutavými 
a textově hlubokými písněmi. A v mnoha případech nezpívali jen zpěváci v
přidávalo i publikum, až zpíval celý kostel. Vše doprovázela jen kytara v rukou Šneka a všemožné perkuse 
(včetně smetáčku s plechovou lopatkou) v rukou bručícího hosta. Jedním slovem: krása, třemi slovy: 
nádherný hudební zážitek. A pocit z celého koncertu byl o to více povznášející, že výtěžek byl věnován na 
Adopci na dálku České katolické charity, což je dle mého skromného názoru jeden z
nejpřínosnějších a nejplodnějších způsobů, jak svými penězi pomoci tam, kde je jich třeba více. Potěšení 
tedy nejen na naší straně, ale i v srdci pilného studenta Willyho Busulwy v africké Ugandě, kterému 
farnost již přes 10 let přispívá na studia. 
Svatoštěpánské koupání 2017 

Brrr… tak to by byla moje 
smrt . Koupání otužilců 
v Počernickém rybníku na svátek 
sv. Štěpána bylo doprovázeno 
pož ehnáním otce Lea, aby 
odvážlivci tento čin ve zdraví 
přežili. My, kteří jsme stáli 
v kabátech na břehu, jsme se 
klepali za ně a s obdivem jsme 
těchto šest otužilců sledovali 
a povzbuzovali. Závěrečný potlesk 
si všichni opravdu zasloužili.  

Anna Kvaltinová Poprvé za krátkou historii našich 
svatoštěpánských koupání jsme 
se konečně k vodě museli 
doslova prolámat ledem. Jen ten 
sníh nám chyběl.  (pozn. Havran) 

 25. března 2018 

 www.adopcenadalku.cz 

Draha Kráčmarová, naše dolnopočernická sousedka, její sestra Marcela Královcová i tajemný host Mr. C, 
dokázali všechny strhnout, takže zapomněli na chlad kostela a nechali se unášet hudebně poutavými 

mnoha případech nezpívali jen zpěváci v presbytáři, ale živelně se 
rukou Šneka a všemožné perkuse 

ho hosta. Jedním slovem: krása, třemi slovy: 
celého koncertu byl o to více povznášející, že výtěžek byl věnován na 

Adopci na dálku České katolické charity, což je dle mého skromného názoru jeden z nejušlechtilejších, 
jak svými penězi pomoci tam, kde je jich třeba více. Potěšení 

africké Ugandě, kterému naše 
Havran 
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Pouť farnosti na Želiv a do Číhoště 
Na sobotu 16. června 2018 je plánována pouť na Želiv a do Číhoště. Na pouť pojedeme společně 

autobusem z Dolních Počernic v 715 od fary. První místo, které navštívíme, bude premonstrátský klášter 
v Želivě, kde máme na 900 objednanou prohlídku. Vstupné pro dospělého je 120 Kč pro děti a důchodce 
70 Kč. Potom navštívíme Číhošť a kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se udál t
zázrak“. Zde bude poutní mše svatá v 1100 a okolo 1200 bychom odjížděli do Želivu, kde bychom se 
naobědvali. Ve 1400 bychom šli na procházku a shlédli zajímavosti v okolí kláštera. Odjíždět ze Želivu 
budeme okolo 1600. Cena za dopravu je 250 Kč pro dospělého a 100 Kč pro studenty a děti. Podrobnější 
informace budou k dispozici v kostele na začátku května. 
SKAM 2018 605 967 136, matous.jakubec@seznam.cz, www.iskam.cz
Zdravím celou farnost 
Dolní Počernice! 

Následující moje řádky 
nebudou nepodobné těm 
loňským, předloňským… 
Z jedné akce pro mládež totiž 
vznikla pěkná tradice každý 
rok se opakující.  

Tak tedy… 
Jako každý rok, i letos se 

bude konat sportovní akce 
SKAM (Setkání Křesťanské 
Aktivní Mládeže), a to 
od pátku 22. do soboty 23. 
června 2018.  

 
SKAM BUDE JIŽ TŘINÁCTÝ! 

Jedná se o sportovní den, kdy mladí z různých koutů ČR poměří své síly ve florbalu, volejbalu a fotbalu. 
Vítězové z každého sportu si odnášejí putovní pohár. Během dne je také možné lámat rekordy v
Sportovní den završí bohoslužba a předání pohárů vítězům. Poté se pokračuje volným programem na 
zahradě fary. 

Rádi bychom Vás, milí farníci, požádali o pomoc. SKAM je nevýdělečná akce, tak budeme rádi za 
jakoukoli podporu! Ať to je pomoc… 

… duchovní: Když si budete povídat s nebeským Tatínkem, přimluvte se za zdárný průběh SKAMu. 
Bez ochrany a pomoci Boží marné bude naše namáhání.  

… materiální. Během sportovních výkonů se rychle tráví. Pokud byste měli čas a chuť třeba něco upéci, 
budeme moc rádi. Jsme si vědomi toho, že dolnopočernická farnost je pro některé farníky trochu z
Máme proto zajištěnu možnost pro případné voňavé dary přijet k Vám domů. 

… v neposlední řadě i finanční. Budeme rádi za jakýkoli příspěvek! K
mládežnické nástěnce zelená kasička, jejíž obsah do konce června bude sloužit pro potřeby SKAMu.

Srdečně zveme i Vás a Vaše rodiny! Staňte se fandícím publikem, staňte se přirozenou součástí 
SKAMU. Třeba Vás potěší jen tiché sledování hemžení mladých, třeba si 
třeba se do mimosoutěžního sportování zapojíte i se svými rodinami. 

Předem moc děkujeme!!!  
Za organizátory SKAMu

 25. března 2018 

je plánována pouť na Želiv a do Číhoště. Na pouť pojedeme společně 
bude premonstrátský klášter 

objednanou prohlídku. Vstupné pro dospělého je 120 Kč pro děti a důchodce 
anny Marie, ve kterém se udál tzv. „číhošťský 

bychom odjížděli do Želivu, kde bychom se 
bychom šli na procházku a shlédli zajímavosti v okolí kláštera. Odjíždět ze Želivu 

Kč pro studenty a děti. Podrobnější 
Marcela Krňávková 

136, matous.jakubec@seznam.cz, www.iskam.cz 

různých koutů ČR poměří své síly ve florbalu, volejbalu a fotbalu. 
každého sportu si odnášejí putovní pohár. Během dne je také možné lámat rekordy v atletice. 

Sportovní den završí bohoslužba a předání pohárů vítězům. Poté se pokračuje volným programem na 
ás, milí farníci, požádali o pomoc. SKAM je nevýdělečná akce, tak budeme rádi za 

nebeským Tatínkem, přimluvte se za zdárný průběh SKAMu. 
. Během sportovních výkonů se rychle tráví. Pokud byste měli čas a chuť třeba něco upéci, 

pro některé farníky trochu z ruky. 
. Budeme rádi za jakýkoli příspěvek! K tomu slouží v kostele na 

zelená kasička, jejíž obsah do konce června bude sloužit pro potřeby SKAMu. 
aše rodiny! Staňte se fandícím publikem, staňte se přirozenou součástí 

ás potěší jen tiché sledování hemžení mladých, třeba si s mnohými popovídáte, 

Za organizátory SKAMu 
Matouš Jakubec 
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Příměstský tábor na faře 
V termínu od pondělí 23. července do pátku 3. srpna 

2018 bude probíhat pro děti od 5 do 11 let příměstský tábor, 
který se bude pořádat opět na faře. Kapacita je 15 dětí. 
Tábor bude na faře každý den kromě sobot a nedělí od 8
do 1700. Cena je 350 Kč/den za dítě, které bude na táboře 
pouze1-2 dny. Při přihlášení na 3 a více
Kč/den. Sourozenci, kteří se tábora účastní společně, mají 
cenu 300 Kč/den za jednoho, i kdyby se účastnili jen
Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete na konci 
dubna na našich webových stránkách 
pocernice.cz pod názvem příměstský tábor. Místa si můžete 
už teď rezervovat na emailu: tabor.fara@seznam.cz.

Na všechny děti se těší Marcela, Gábina a Katka!!!  
Mám rád jaro 

S velkou chutí si čtu každé číslo DoPoLí, které se občasně objevuje v našem kostele. Ale s
velkou chutí jsem si přečetl Moravské okénko od Mirka Bully v loňském listopadovém, tedy posledním, 
DoPoLí. (A Mirko, vůbec to nebylo trapný! ) Když jsem si četl jeho humorně pojaté vzpomínky, doslova 
jsem se přenesl do svého dětství, do své rodné vesnice ve východních Čechách. Jako Mirek, i já zažil 
nemálo pohřbů „z domu smutku“, zažil otevřené rakve nebožtíků obložených svatými obrázky, s
jsem kráčel před smutečním kočárem taženým koňmi, i u nás k prvnímu svatému přijímání přistoupila skoro 
celá třída… A vůbec, moc rád na dětství vzpomínám, byť nebylo jednoduché, když nás doma bylo sedm 
kluků a každý měl ještě jednu ségru…  

Onehdy na pastorační radě nás Havran nabádal, ať do DoPoLí nepíšeme jen o tom, co se ve farnosti 
stalo nebo chystá, ale ať někdy napíšeme „jen tak“. No a ten Mirkův příspěvek, myslím, zrovna takovým 
článkem byl. Tož, také bych rád přispěl troškou do mlýna. 
MÁM RÁD JARO  

Již od dětství se těším na každou změnu ročního období. Proti zimě nic nemám, ale jaro je jaro. Když 
konečně slunce začne silněji hřát, krajina vymění bílý sněhový kabát nejprve za kabát jakýsi bezbarvý, šedý, 
který se ale brzy blýskne svěžími a sytými barvami jara, cvrlikání ptáčků nebere konce, je slyšet bzučení 
prvních včel a dalšího hmyzu, vzduch se prohřeje a je nádherně cítit něčím novým… Potůčky z tajícího 
sněhu nás cestou ze školy lákaly ke stavbám minihrází a minipřehrad, pro což maminka nemíva
pochopení. Pro mě osobně přišlo jaro definitivně až tehdy, když jsem kolem našeho domu nenašel žádný 
sníh. Proto jsem poslední zbytky špinavého a tvrdého sněhu nosil na slunce, aby to jaro bylo už opravdu 
definitivní… 

Mám rád jaro nejen pro tyto vzpomínky a radostnější náladu, kterou přináší slunce, teplo a delší den, 
ale jaro znamená NOVÝ ŽIVOT! Vše, co spalo, se probudí k novému životu…  

Mám rád jaro. Jaro totiž s sebou vždycky přivede VELIKONOCE.  
Užijme si Velikonoce v jasu Hospodinově a bez špinavých zbytků studeného sněhu ve svých srdcích…
A nebojme se! Jak nám připomíná svatý Jan Pavel II: Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší 

než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům 
a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila 
jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska… Jen on se 
může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.  

 25. března 2018 

od pondělí 23. července do pátku 3. srpna 
bude probíhat pro děti od 5 do 11 let příměstský tábor, 

který se bude pořádat opět na faře. Kapacita je 15 dětí. 
na faře každý den kromě sobot a nedělí od 800 

za dítě, které bude na táboře 
í na 3 a více dní je cena 300 

Kč/den. Sourozenci, kteří se tábora účastní společně, mají 
i kdyby se účastnili jen 1-2 dny. 

Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete na konci 
dubna na našich webových stránkách www.farnost-dolni-

příměstský tábor. Místa si můžete 
na emailu: tabor.fara@seznam.cz. 

Marcela Krňávková 

našem kostele. Ale s obzvlášť 
loňském listopadovém, tedy posledním, 

) Když jsem si četl jeho humorně pojaté vzpomínky, doslova 
jsem se přenesl do svého dětství, do své rodné vesnice ve východních Čechách. Jako Mirek, i já zažil 
nemálo pohřbů „z domu smutku“, zažil otevřené rakve nebožtíků obložených svatými obrázky, s křížkem 

prvnímu svatému přijímání přistoupila skoro 
celá třída… A vůbec, moc rád na dětství vzpomínám, byť nebylo jednoduché, když nás doma bylo sedm 

astorační radě nás Havran nabádal, ať do DoPoLí nepíšeme jen o tom, co se ve farnosti 
stalo nebo chystá, ale ať někdy napíšeme „jen tak“. No a ten Mirkův příspěvek, myslím, zrovna takovým 

Již od dětství se těším na každou změnu ročního období. Proti zimě nic nemám, ale jaro je jaro. Když 
konečně slunce začne silněji hřát, krajina vymění bílý sněhový kabát nejprve za kabát jakýsi bezbarvý, šedý, 

barvami jara, cvrlikání ptáčků nebere konce, je slyšet bzučení 
je nádherně cítit něčím novým… Potůčky z tajícího 

sněhu nás cestou ze školy lákaly ke stavbám minihrází a minipřehrad, pro což maminka nemívala moc 
pochopení. Pro mě osobně přišlo jaro definitivně až tehdy, když jsem kolem našeho domu nenašel žádný 
sníh. Proto jsem poslední zbytky špinavého a tvrdého sněhu nosil na slunce, aby to jaro bylo už opravdu 

omínky a radostnější náladu, kterou přináší slunce, teplo a delší den, 

avých zbytků studeného sněhu ve svých srdcích… 
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší 

než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům 
: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila 

jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska… Jen on se 
František Jakubec st. 



 
ročník XVI., 2018/1 

strana 8 z 10  

Nesnažme se si dokázat, že něco dokážeme 

 V sobotu 10. března 2018 se někteří farníci zúčastnili tradiční duchovní obnovy, tentokrát zaměřen
na téma „půst“, kterou nás provázel přemýšlivý a k lidským slabostem shovívavý páter Petr Košák
Sebranice. A právě máme půst a v něm snahu zříci se alespoň na chvilku toho, co cítíme buď jako zlozvyk, 
navyklý stereotyp anebo jako jinou slabůstku, o které sice víme, že je příjemná, nicméně není příliš 
prospěšná. Pro co a pro koho není prospěšná? Buď pro Pána, protože v ní porušujeme něco, co bychom 
směrem k Otci neměli, anebo není prospěšná pro tělo, což je vlastně totéž. To znamená, že se věřící 
nevyhne Bohu žádnou kličkou, de facto neexistuje nic, co by nevěděl a co by nám skrze vnitřní h
svědomí nepřipomněl. Volba je na nás. A jak tedy volit mezi menším a větším zlem, protože platí, že stále 
jsme a budeme do konce života hříšníci? 

Někdo si slíbil, že v době půstu nebude dělat to či ono, že po dobu půstu se zřekne něčeho, co má r
nebo nemá rád, a prostě to jen dělá, jinými slovy: přinese oběť, svoji malou a snadno realizovatelnou, 
protože tu velikou a největší, kterou si budeme připomínat na Velký Pátek, už přinášet nemusí. Jenomže 
jaký je vlastně smysl půstu, tedy zřeknutí se něčeho ve prospěch Pána? Nezříkáme se často něčeho jenom 
proto, abychom svému Jáství dokázali, že to dokážeme? A co pak naše Já, které v
udělá? No ano, je pyšné, je na sebe hrdé, naše Já se bije v prsa, a křičí: dokázal jsem to, já to doká
jo, to je sice hezké, ale kde je v tu chvíli Bůh? Kde je ten, který má tu největší moc a mnohem větší sílu než 
my? Kde je ten, který může – řečeno obrazně – ukázat palcem nahoru anebo dolů? Kde je Pán
vítězné samolibosti? Samozřejmě, že nás nikdy neopustí, jen jaksi trochu posmutní. Takže přátelé, bratři 
a sestry v Kristu, opatrně s těmi předsevzetími, abychom pro dobrou věc Bohu nepřinesli nakonec méně, 
než jsme původně zamýšleli. Takže o tomto tématu byla naše duchovní obnova
sepsal u skvělé kávy, lahodného zákusku a voňavého viržínka. 
Budoucnost naší farnosti cs.wikipedia.org/wiki/Farnost

 Vážení přátelé, 
po čase bych rád zrekapituloval situaci související s

z Dolních Počernic a informoval vás o aktualitách a dění v
skupině, která se touto situací zabývá. 

Salesiáni definitivně opustí naši farnost v polovině příštího roku. Protože 
jsme farnost živá a máme relativně hodně farníků, nemusíme se bát, že 
bychom zůstali v neděli bez mše svaté. Budoucí kněz může, ale nemusí 

v Dolních Počernicích bydlet – může k nám dojíždět odjinud. Zda zůstanou 
v neděli dvě mše svaté, to nevím. Všechno se teprve ukáže.

 25. března 2018 

 

se někteří farníci zúčastnili tradiční duchovní obnovy, tentokrát zaměřené 
lidským slabostem shovívavý páter Petr Košák z farnosti 

něm snahu zříci se alespoň na chvilku toho, co cítíme buď jako zlozvyk, 
že je příjemná, nicméně není příliš 

ní porušujeme něco, co bychom 
Otci neměli, anebo není prospěšná pro tělo, což je vlastně totéž. To znamená, že se věřící 

a co by nám skrze vnitřní hlas 
jak tedy volit mezi menším a větším zlem, protože platí, že stále 

či ono, že po dobu půstu se zřekne něčeho, co má rád, 
o nemá rád, a prostě to jen dělá, jinými slovy: přinese oběť, svoji malou a snadno realizovatelnou, 

protože tu velikou a největší, kterou si budeme připomínat na Velký Pátek, už přinášet nemusí. Jenomže 
ve prospěch Pána? Nezříkáme se často něčeho jenom 

proto, abychom svému Jáství dokázali, že to dokážeme? A co pak naše Já, které v nás zvítězí silou vůle, 
: dokázal jsem to, já to dokázal! No 

e ten, který má tu největší moc a mnohem větší sílu než 
nahoru anebo dolů? Kde je Pán v naší 

opustí, jen jaksi trochu posmutní. Takže přátelé, bratři 
těmi předsevzetími, abychom pro dobrou věc Bohu nepřinesli nakonec méně, 

ématu byla naše duchovní obnova a já jsem toto zamyšlení 
Jean  

cs.wikipedia.org/wiki/Farnost 
situaci související s odchodem salesiánů 

informoval vás o aktualitách a dění v naší pracovní 
polovině příštího roku. Protože 

elativně hodně farníků, nemusíme se bát, že 
neděli bez mše svaté. Budoucí kněz může, ale nemusí 

nám dojíždět odjinud. Zda zůstanou 
šechno se teprve ukáže. 
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MALÝ EXKURZ DO KANONICKÉHO PRÁVA: 
„V římskokatolické církvi je farnost podle kanonického práva i českého práva samostatnou 

právnickou osobou. Statutárním orgánem farnosti je farář nebo administrátor farnosti
pověřen duchovní službou pro danou oblast či skupinu osob. Farář na rozdíl od administrátora farnosti smí 
být biskupem odvolán pouze z důvodů vymezených církevním právem, v praxi však tato omezení 
v podmínkách české církve nebývají biskupy příliš respektována. Farář je chápán jako stabilní a řádný 
duchovní správce farnosti a má povinnost sídlit ve farnosti. Administrátorem 
farnosti sídlící jako její provizorní správce, ale v českých podmínkách je jím častěji kněz do této farnosti 
dojíždějící - administrátor excurrendo ("přijíždějící administrátor"), který je zároveň farářem jiné blízké 
farnosti, v níž sídlí. Farář i administrátor mají odpovědnost jak za samotnou náboženskou duchovní s
(in spiritualibus), tak za ekonomickou správu (in materialibus).“ 

zdroj: Statutární orgán farnosti (tedy farář nebo administrátor) jedná samostatně, k
potřebuje souhlas zřizovatele právnické osoby, kterým je Arcibiskupství pražské (detaily jsou dostupné 
v rejstříku evidovaných právnických osob www3.mkcr.cz/cns_internet – 
Arcibiskupství pražské – Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Dolní 
Počernice). 

Z uvedeného vyplývá, že pravomoc rozhodnout o tom, co se bude na faře dít, má farář nebo 
administrátor farnosti, a to ať už bude na faře bydlet, či nikoliv. 

Cílem, který jsme si vytkli, je rozběhnout na faře takovou novou aktivitu, která by nám jednak pomohla 
při jednání na arcibiskupství, až se bude rozhodovat o budoucím knězi, a za druhé by snad mohla být 
zajímavá i pro salesiány natolik, že by nám přidělili delegáta (kněze, který má k
a který by se u nás občas objevil). 

Rádi bychom si i po odchodu salesiánů udrželi možnost využívat faru tak, jak jsme zvyklí. Může přijít 
takový kněz, že všechno půjde nadále beze změny a nebude žádný problém. Ale může se stát, že nový 
kněz nebude nakloněn nejen novým aktivitám, které nyní hledáme, ale ani těm stávajícím 
„obyčejným“ aktivitám. Vždycky bude záležet na tom, jak si s novým knězem padneme do oka, jak se s
spřátelíme, jak ho dokážeme naladit na naši strunu nebo jak on dokáže naladit zase nás. Ta nová aktivita 
by nám mohla pomoci dostat od arcibiskupství kněze tomu nakloněnému. Salesiáni (SDB) nám
nám v jednání na arcibiskupství pomůžou. Ta aktivita se může/nemusí nějak smluvně ošetřit. Vždycky to 
bude zejména o domluvě s novým farářem či administrátorem. 

Dále bychom rádi v Dolních Počernicích udrželi salesiánského ducha. Vnímáme to 
aktivity, které v Dolních Počernicích probíhají, vyrostly na přítomnosti salesiánů, resp. na práci lidí se 
salesiánstvím nějak spojených. Ve farnosti je opravdu hodně lidí, kteří mají k salesiánskému hnutí nějaký 
užší vztah, ať už se jedná o salesiány spolupracovníky ASC (www.ascczech.cz
mládeže SHM (www.shm.cz). (Nejen) tito lidé jsou motory mnoha současných aktivit. Nechci říct, že by to 
po odchodu salesiánů Dona Bosca – SDB (www.sdb.cz) mělo jít v Dolních Počernicích z kopce, ale zkrátka 
máme zájem o nějakou formu přítomnosti SDB u nás. Povšimněte si, prosím, rozdílu mezi ASC, SHM 
a SDB. Zatímco bratři salesiáni (SDB) z Dolních Počernic odcházejí, členové ASC a SHM zde zůstávají 
a budou nadále pracovat jako dosud nebo i jinak. Formou přítomnosti někoho ze
provinciálem přislíbený delegát, jenž nebude sice v Dolních Počernicích vykonávat službu 
farnosti, ale bude nám k dispozici svojí invencí, radou, prací (na rozsahu bychom se museli domluvit). 
Abychom delegáta SDB mohli mít, museli bychom ale v činnost uvést něco víc, než máme dnes 
nějakou tu novou aktivitu, kterou hledáme. 

Na našem posledním setkání, které proběhlo na faře 22. února 2018 večer, jsme nějaké nové aktivity 
naťukli. Návrhů se od Vás – farníků sešlo více a my za ně moc děkujeme. Během diskuze se některé 
návrhy ukázaly jako velmi nadějné. Detailněji se jimi ale budeme zabývat až na příští schůzce, která se 
bude konat v úterý 27. března 2018 od 1900 na faře (přeložená schůzka z 20. března 2018). Na schůzku 

 25. března 2018 

je farnost podle kanonického práva i českého práva samostatnou církevní 
administrátor farnosti, který je biskupem 

pověřen duchovní službou pro danou oblast či skupinu osob. Farář na rozdíl od administrátora farnosti smí 
být biskupem odvolán pouze z důvodů vymezených církevním právem, v praxi však tato omezení 

tována. Farář je chápán jako stabilní a řádný 
 farnosti může být kněz ve 

farnosti sídlící jako její provizorní správce, ale v českých podmínkách je jím častěji kněz do této farnosti 
("přijíždějící administrátor"), který je zároveň farářem jiné blízké 

farnosti, v níž sídlí. Farář i administrátor mají odpovědnost jak za samotnou náboženskou duchovní správu 
zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Farnost Statutární orgán farnosti (tedy farář nebo administrátor) jedná samostatně, k určitým úkonům ovšem 

potřebuje souhlas zřizovatele právnické osoby, kterým je Arcibiskupství pražské (detaily jsou dostupné 
 Církev římskokatolická – 

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Dolní 
na faře dít, má farář nebo 

Cílem, který jsme si vytkli, je rozběhnout na faře takovou novou aktivitu, která by nám jednak pomohla 
doucím knězi, a za druhé by snad mohla být 

zajímavá i pro salesiány natolik, že by nám přidělili delegáta (kněze, který má k Dolním Počernicím vztah 
, jak jsme zvyklí. Může přijít 

takový kněz, že všechno půjde nadále beze změny a nebude žádný problém. Ale může se stát, že nový 
kněz nebude nakloněn nejen novým aktivitám, které nyní hledáme, ale ani těm stávajícím 

novým knězem padneme do oka, jak se s ním 
spřátelíme, jak ho dokážeme naladit na naši strunu nebo jak on dokáže naladit zase nás. Ta nová aktivita 
by nám mohla pomoci dostat od arcibiskupství kněze tomu nakloněnému. Salesiáni (SDB) nám přislíbili, že 

jednání na arcibiskupství pomůžou. Ta aktivita se může/nemusí nějak smluvně ošetřit. Vždycky to 
Dolních Počernicích udrželi salesiánského ducha. Vnímáme to tak, že současné 

Dolních Počernicích probíhají, vyrostly na přítomnosti salesiánů, resp. na práci lidí se 
salesiánskému hnutí nějaký 

www.ascczech.cz) nebo salesiánské hnutí 
). (Nejen) tito lidé jsou motory mnoha současných aktivit. Nechci říct, že by to 

Dolních Počernicích z kopce, ale zkrátka 
máme zájem o nějakou formu přítomnosti SDB u nás. Povšimněte si, prosím, rozdílu mezi ASC, SHM 

Dolních Počernic odcházejí, členové ASC a SHM zde zůstávají 
budou nadále pracovat jako dosud nebo i jinak. Formou přítomnosti někoho ze SDB by měl být ten 

Dolních Počernicích vykonávat službu administrátora 
dispozici svojí invencí, radou, prací (na rozsahu bychom se museli domluvit). 

činnost uvést něco víc, než máme dnes – právě 
Na našem posledním setkání, které proběhlo na faře 22. února 2018 večer, jsme nějaké nové aktivity 

farníků sešlo více a my za ně moc děkujeme. Během diskuze se některé 
budeme zabývat až na příští schůzce, která se 

20. března 2018). Na schůzku 
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jste srdečně zváni. Budeme dávat na stůl různé aspekty související s danou aktivitou, budeme je vážit 
a nakonec snad budeme schopni říct, zda má ta která aktivita opravdu naději se nejen narodit, ale 
i plnohodnotně žít. Pokud pak budeme chtít takovou aktivitu rozjet ještě před odchodem salesiánů 
pro splnění účelu žádoucí – budeme potřebovat souhlas současného administrátora, kterým je P.
Červenka, SDB. Ten ale bude na schůzce přítomen a tak tento aspekt budeme moci rovněž položit na stůl 
společně s ostatními. 

Věřím, že za krátkou dobu Vás budu moci seznámit s dalšími výsledky naší práce a vyslovit i název či 
popis té aktivity, kterou bychom chtěli rozjet (pokud taková bude). Zatím se omlouvám, že nejsem 
konkrétnější, ale nemá smysl zde rozvádět detaily, když je všechno ještě ve stádiu pouhých teorií. Pokud 
máte zájem se dozvědět více již dříve, přijďte za námi na faru. Opakuji, že nejbližší schůzka proběhne 
v úterý 27. března 2018 od 1900. 

Přeji hluboce prožitý Svatý týden a krásné, obohacující Velikonoce. 
Akce ve farnosti do konce prázdnin www.farnost
 výlet pro děti na zelený čtvrtek: čtvrtek 29. března 2018 
 „pálení čarodějnic“ na farní zahradě: sobota 30. dubna 2018  
 první svaté přijímání: neděle 13. května 2018 
 den farnosti - posvícení: neděle 13. května 2018 
 Noc kostelů: pátek 25. května 2018 
 brigáda farnosti: sobota 26. května 2018 
 pouť farnosti do Číhoště a Želivu: sobota 16. června 2018 
 SKAM: sobota 23. června 2018 
 příměstský tábor: pondělí 23.července – pátek 3. srpna 2018 
 pouť ve farnosti: neděle 19. srpna 2018 
Sbírky v našem kostele 

V našem kostele je přede mší svatou vzadu na stolku s dary košíček, kam 
můžete dávat váš finanční příspěvek na farnost. Je to tradiční způsob vybírání 
finančních prostředků na provoz a opravy fary, kostela a farní aktivity. Možná 
ani nevíte, že peníze nemusíte dávat pravidelně do zmiňovaného košíčku, ale 
můžete je jako pravidelnou platbu zasílat z vašeho účtu na účet farnosti: 
2400040748/2010 a nebo pro platbu použít QR kód, který je na stolku s dary. 
Díky tomuto postupu vám pak můžeme vystavit potvrzení o
lze odečíst ze základu daně z příjmu. 

Farnost a internet www.farnost-dolni-pocernice.c
Připomínám, že mnoho důležitých i zajímavých informací o naší farnosti a dění v

webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz a na facebookové stránce 
nejen všechna již vyšlá čísla DoPoLí ve formátu *.pdf, ale i aktuální ohlášky, úkoly na mše svaté pro rodiny 
s dětmi, informace o bohoslužbách a plánovaných akcích, spousty fotografií (třeba z

občasník farního společenství při kostele Nanebevzetí Panny Marie v
vychází nepravidelně dle potřeby; na žádost můžeme zasílat e
a použití příspěvků rozhoduje P. Červenka, SDB; redakci a
Tomáš V. F. Jirsák Havran; příspěvky dodávejte laskavě 
podobě, a to na adresu DoPoLi@email.cz., jinak předejte 
vyhrazujeme si právo příspěvky redigovat bez vědomí autora

 25. března 2018 
danou aktivitou, budeme je vážit 

nec snad budeme schopni říct, zda má ta která aktivita opravdu naději se nejen narodit, ale 
plnohodnotně žít. Pokud pak budeme chtít takovou aktivitu rozjet ještě před odchodem salesiánů – a to je 

časného administrátora, kterým je P. Leo 
Červenka, SDB. Ten ale bude na schůzce přítomen a tak tento aspekt budeme moci rovněž položit na stůl 

dalšími výsledky naší práce a vyslovit i název či 
popis té aktivity, kterou bychom chtěli rozjet (pokud taková bude). Zatím se omlouvám, že nejsem 

všechno ještě ve stádiu pouhých teorií. Pokud 
máte zájem se dozvědět více již dříve, přijďte za námi na faru. Opakuji, že nejbližší schůzka proběhne 

Jirka Cerman 
www.farnost-dolni-pocernice.cz 

  
  

Marcela Krňávková 

V našem kostele je přede mší svatou vzadu na stolku s dary košíček, kam 
na farnost. Je to tradiční způsob vybírání 

čních prostředků na provoz a opravy fary, kostela a farní aktivity. Možná 
ani nevíte, že peníze nemusíte dávat pravidelně do zmiňovaného košíčku, ale 
můžete je jako pravidelnou platbu zasílat z vašeho účtu na účet farnosti: 

u použít QR kód, který je na stolku s dary. 
Díky tomuto postupu vám pak můžeme vystavit potvrzení o přijatém daru, který 

Marcela Krňávková 
pocernice.cz, fb.me/farnostDP 

Připomínám, že mnoho důležitých i zajímavých informací o naší farnosti a dění v ní najdete na našich 
a na facebookové stránce fb.me/farnostDP – 

ktuální ohlášky, úkoly na mše svaté pro rodiny 
dětmi, informace o bohoslužbách a plánovaných akcích, spousty fotografií (třeba z plesu) a mnoho jiného. 

Havran   
č č ři kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích, 

ě ř ůžeme zasílat e-mailem; o zařazení 
redakci a technické zpracování provádí 

ř ě ě pokud možno jen v elektronické 
předejte osobně administrátorovi; 

ědomí autora, není-li zásadně dotčen obsah 


