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Úvodník

Milí bratři a milé sestry,
opět znovu máme příležitost prožít to nejdůležitější pro každého z nás, události
událos
Velikonoc. Po čtyřicetidenní přípravě prožíváme Poslední večeři na Zelený
čtvrtek, události utrpení a ukřižování našeho Pána Ježíše Krista na Velký pátek,
átek,
tajemství mlčení Bílé soboty a po západu slunce radost ze Vzkříšení
zkříšení Hodu
Božího velikonočního. Toto vše se velmi aktuálně dotýká každého z nás osobně.
Za mě Kristus trpěl, za mě Kristus umírá na Golgotě, mně svou smrtí získává nový
život, život věčný, život Boží.
Přeji nám všem, ať nás naplní tento nový život Zmrtvýchvstalého Krista, ať
přijmeme radost a pokoj, které od vzkříšeného Ježíše stále znovu denně
dostáváme.
K požehnanému prožití Velikonoc Vám žehná †.
Váš administrátor Leo Červenka, SDB

Adventní duchovní obnova 2018

Ticho. Uklidňující Ticho, protiklad řevu zbytečností, které si uzurpují naši pozornost. Ticho,
T
které otevírá
uši a oči. Ticho, které tiší, posiluje a léčí, bylo hlavním tématem loňské prosincové adventní
duchovní obnovy, která se konala na naší faře 1. prosince 2018. Salesián Jožka Kopecký
K
ml. provedl
necelou třicítku přítomných různými zamyšleními a podobenstvími,
benstvími, kde ztišení, tichost hraje významnou roli
v pochopení Božího díla.
Dobrou příležitostí k vzájemnému
seznámení
známení byla i přítomnost několika
členů místního společenství Sdružení
salesiánů spolupracovníků
spolupraco
(to je
jedna z laických větví salesiánského
díla,
více
na
webu
www.ascczech.cz).
Děkujeme Jožkovi a všem, kteří
se podíleli na přípravě
sobotního adventního dopoledne –
upekli sladkosti ke kávě nebo
připravili dobrý oběd.
Pár myšlenek ke ztišení:
Z 1. Knihy Královské, kapitola 19,12:
„Po
Po zemětřesení oheň, ale
Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas
tichý, jemný.“
jemný.
Z Liturgie hodin 1. neděle adventní: „Dívám
Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako oblak
zahalující celou zemi – vyjděte mu naproti a řekněte:
e: pověz nám, jsi to Ty, který
kte má kralovat izraelskému
lidu. Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý – vyjděte mu naproti a řekněte:
e: Slyš Izraelův pastýři, který
vodíš Josefa jako ovce, pověz nám, jsi-li to Ty. / Zdvihněte brány své klenby,
nby, zvyšte se prastaré vchody, ať
vejde Král slávy, který má kralovat izraelskému lidu.“
Jana Tereza Čiháková
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Fara v Kostomlatech začíná ožívat!

14. dubna 2019

www.pocernice.shm.cz

I přes všechny komplikace,
kompl
které
bývalý lovecký
loveck zámeček rodu Šporků
skýtá (zasypaný vstup do sklepa,
zazděná trubka ve stěně bez jasného
účelu, chyběějící trámy ve stropě apod.)
se dostáváme do fáze, kdy začínáme
vidět světlo na konci tunelu (alespoň při
stavbě nové koupelny). A to vše díky
pomoci všech
všec možných dobrovolníků,
pomocníků
níků a donátorů. A také díky
modlitbám za toto dílo!
Rád bych tímto krátkým dopisem
pozval i vás. Pokud dorazíte do
Kostomlat nad Labem, zažijete skvělou
skv
atmosféru starého místa a ještě si
zdarma zaposilujete a zlepšíte kondičku
kondičk
 A každá modlitba
mo
za toto dílo
rozhodně pomůže zdárnému dokončení.
doko
Pokud byste se chtěli dovědět více,
najdete termíny
term brigád (27. dubna a 18.
května
2019
2019)
a
fotky
na
www.pocernice.shm.cz a případně vám
rád osobně
bně sdělím zážitky, zkušenosti či
informace z tohoto zajímavého
zaj
projektu.
Přeji požehnaný čas 

Pouť farnosti do Skok a kláštera Teplá

František ml. Jakubec

www.skoky.eu

Díky velkému množství zájemců se bude konat v sobotu 11. května 2019 pouť farnosti. Pojedeme
společně autobusem navštívit významné poutní místo Skoky a premonstrátský klášter v Teplé v západních
Čechách. Určitě stojí za zmínku zajímavý
jímavý článek od našeho farníka Standy Dvořáka, který vyšel v listopadu
2018 v našem farním občasníku pod názvem „Putování
utování po skokovské stezce“. Velmi dobře popisuje místo,
kam pojedeme a pro mnohé z vás, kteří váhají, zda s námi jet, může být inspirací k tomu, přidat se k nám.
Zčlánku připomeňme:
Ve Skocích stojí velkolepý barokní chrám
hrám Zvěstování Panny Marie. V době největší slávy putovalo do
Skoků ročně přes 40 tisíc poutníků. Velké poutě byly spojeny s dobou baroka, později poutníků ubývalo, ale
zánik poutního místa nastal až po válce, vyhnání původních
vodních obyvatel a odříznutí Skoků od světa žlutickou
přehradou. … Bez přátel Skoků by toto magické místo už dávno zaniklo. Skupina dobrovolníků se stará o
kostel a jeho údržbu, ale hlavně o to, aby místo zůstalo živé. V létě zajišťují průvodcovskou službu,
organizují mše a koncerty. … Navštívit
tívit Skoky a projít skokovskou stezku ale stojí za to i kdykoliv jindy.
Poznáte krásnou krajinu, přírodu a památky. … Vice informací, také jak je možné skokovskému dílu pomoci,
najdete na webu www.skoky.eu. (celý článek naleznete na www.farnost-dolni-pocernice.cz/dopola
pocernice.cz/dopola - pozn.
red.)
Můžete na putování s námi pozvat vaše přátele a známé. Bližší informace ohledně podrobného
programu a ceny budou zveřejněny v ohláškách a na webových
vých stránkách farnosti koncem dubna.
Marcela Krňávková
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Noc kostelů

www.nockostelu.cz
Zveme vás všechny na Noc kostelů, která se bude pořádat v
letošním roce opět i v dolnopočernickém kostele. V pátek 24.
května 2019 od 1800 do 2200 si budete moci prohlédnout novou
prezentaci o činnostech v naší farnosti, podívat se na výstavu
liturgických předmětů, ale hlavně si přijít poslechnout, jak zní
harfa v našem kostele. V 1830 vás pozveme na malý harfový
koncert. Na tento krásný nástroj vám zahraje Anežka Jablonská,
která před dvěma lety hrála na Noci kostelů v Dolních
Počernicích s velkým úspěchem. Krátké harfové vstupy budou až
do 2200, takže pokud nestihnete koncert, můžete se přijít potěšit
poslechem tohoto strunného nástroje i později.
Marcela Krňávková

První svaté přijímání

Rok se s rokem sešel a dalšíí děti se připravují na svoje první setkání s Kristem v eucharistii. Toto
setkání se uskuteční v neděli 26. května 2019 při bohoslužbě v 1000, kdy Anička Rybánská,
Rybánská Josífek
Nožička a Honzík Hořánek završí svoji přípravu a přijmou poprvé Tělo Páně.
Páně Přijďte je doprovodit
a společně oslavit tento jejich mimořádný den na cestě víry a intenzivnějšího
nějšího přátelství s Kristem.

Pozvání k příslíbům salesiánů spolupracovníků
Bude to již víc než pět let, kdy jsme se jako
a objevovat Salesiánského ducha, život
přípravy a rozhodování o vstupu
měl různá období a oproti
protáhl. Díky Bohu tuto
přísliby,
které
15. června 2019
Nanebevzetí Panny
Počernicích. Budeme
slavnosti zúčastníte
a stanete se svědky
Zdá se nám
v čase, kdy Salesiáni
z Počernic odcházejí,
laikové… Přišlo nám
pomyslný začátek a
kruhu
společného
dovolili pozvat bratry
faře během let působili a
Věříme, že i pro ně je důležité
svoji energii a čas, vzkvétá a

Za budoucí salesiány spolupracovníky, dá-li
Markétu a Karla Švejdovi
Renatu a Jiřího Cermanovi

Marcela Krňávková

www.ascczech.cz
skupina pěti manželských párů začali scházet
Dona Bosca a jeho dílo. Proces naší
k salesiánům
spolupracovníkům
zvyklostem se poněkud
naši cestu završíme
proběhnou v sobotu
v kostele
od 1100
Marie
v Dolních
rádi, pokud se této
spolu
s námi
našeho rozhodnutí.
symbolické,
že
po dlouhých letech
přicházíme nově my
vhodné
propojit
konec
do jednoho
setkání. Proto jsme si
Salesiány, kteří na
které ve většině znáte.
vidět jak farnost, které věnovali
vidět,
s vděčností na ně vzpomíná.

Pán:
Markétu a Jiřího
ho Krísovi
Lucii a Pavla Krísovi
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Rozlučka s otcem Leem

Jak již asi víte, salesiáni opouštějí naši farnost k 30. červnu 2019 a spolu
s nimi i administrátor naší farnosti P. Leo Červenka. V neděli 16. června 2019
bude jen jedna mše sv., a to v 900. Po bohoslužbě proběhne na faře rozlučka
ka
naším otcem Leem. Všichni jste srdečně zváni!

Nový administrátor farnosti

Marcela Krňávková

Vážení přátelé,
jak asi již mnozí víte, naším novým
duchovním správcem se po odchodu
salesiánů stane ThDr. Libor Ovečka, SDB, morální teolog a pedagog na
pražské Katolické teologické fakultě UK. Určitě ho včas všichni poznáme
a nechci se zde o něm tedy nyní rozepisovat.
Rád bych se ale kratičce ohlédl za našimi aktivitami, které jsme
v posledních dvou letech vyvinuli ve snaze nějak ovlivnit výběr nového
duchovního správce naší farnosti. Myslím, že naše rozhodnutí nenechat
nen
věcem volný průběh bylo správné. Nakolik se nám podařilo výběr
duchovního správce ovlivnit, to se neodvažuji
žuji hodnotit. Nicméně jsem si jist,
že jsme se tím někam posunuli. Ověřili jsme si, že jsme schopni se
semknout a zabrat. Mám tím na mysli celou farnost, nejen naši pracovní skupinu. Padlo mnoho návrhů, jak
dál. I když teď možná nebude hned žádný z nich realizován,
ealizován, tyto nápady nebudou zapomenuty
zap
a mohou se
nám hodit v blízké či daleké budoucnosti.
Chtěl bych vám tímto poděkovat za vaši angažovanost. Jsem mezi vámi rád.
Jiří Cerman

Chaloupky 2019

boda.jakubcova@gmail.com
mail.com, www.pocernice.shm.cz
Drazí čtenáři DoPoLí,
máme tu jaro, probouzí se příroda.
Probouzejí se také vedoucí a animátoři
našich
chaloupek.
Nastal
čas
dokončovat přípravy na letní chaloupky a
víkendovky, které se nám kvapem blíží.
V tomto článku vám chci představit naše
chaloupky a jejich termíny na následující
léto.
Chaloupky jsou tábory, které
organizují
salesiáni,
salesiánští
spolupracovníci, salesiánky, ale také
spousta mladých lidí a animátorů.
Chaloupky jsou pořádány pod hlavičkou
organizace SHM (Salesiánské hnutí
mládeže). Jedná se o akce, které trvají
Z přípravného víkendu pro vedoucí chaloupek – březen 2019
zpravidla týden. Jezdívá se na fary,
chalupy či jiné objekty. Spává se na postelích,
lích, někdy na zemi na matracích či karimatkách. Starší účastníci
jezdívají do přírody na puťáky (putovní tábory – pozn. red.). Náplní týdne – jako každého
ka
tábora – jsou hry
s různým zaměřením (seznamovací, zážitkové, zaměřené na spolupráci, běhací, do lesa, na logické
uvažování atd.) – vždy přizpůsobené věku dětí. Součástí programu bývá také výlet, rukodělné činnosti
činnost
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a duchovní program formou modliteb, mší, „témátek“ (povídání o duchovních tématech – pozn. red.) či
návštěvou zajímavého hosta.
Naši vedoucí a animátoři procházejí školením, pravidelně se během roku setkáváme a řešíme otázky,
vyplývající z naší činnosti.. Všichni vedoucí a animátoři tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a bez
nároku na honorář. Vzhledem k nízké kapacitě akce, se vedoucí mohou dětem věnovat intenzivněji
a vytvářet tak hlubší vztahy.
Letos o prázdninách se pro vaše ratolesti plánují tyto chaloupky:
Holky, rok nar. 2004-2006
29. 6. – 6. 7. 2019 Manětín
hlavní vedoucí: Domča Heriánová
Her
Holky, rok nar. 2006-2008
29. 6. – 6. 7. 2019 Tehov
hlavní vedoucí: Barča Žádníková
Holčičky, rok nar. 2009-2012
28. 6. – 5. 7. 2019 Jesenice
hlavní vedoucí:
vedouc Anička Beránková
Kluci, rok nar. 2001-2003
29. 7. – 2. 8. 2019 Jizerské hory
hlavní vedoucí: Standa Čihák
Kluci, rok nar. 2003-2006
28. 7. – 4. 8. 2019 Desná
hlavní vedoucí: Jindra Regál
Kluci, rok nar. 2006-2009
6. – 13. 7. 2019
Jesenice
hlavní vedoucí:
vedoucí Ondra Regál
Kluci, rok nar. 2009-2012
6. – 13. 7. 2019
Manětín
hlavní vedoucí: Pavel Herian
Každá chaloupka má svůj plakátek, který visí v kostele na nástěnce, kde je uveden také termín
víkendovky (seznamovacího víkendového setkání už ve šk. roce – pozn. red.)
red. a kontakt na hlavního
vedoucího.
Na děti a školáky se těší tým vedoucích a animátorů. 
V případě dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora chaloupek: Bohdanu Štěpánovou (Jakubcovou),
(Jakubcovou)
e-mail: boda.jakubcova@gmail.com
Více informací o klubu SHM Praha Počernice můžete nalézt na www.pocernice.shm.cz.
www.pocernice.shm.cz
Bohdana Štěpánová

Příměstský tábor na faře

tabor.fara@seznam.cz, www.farnost-dolni-pocernice.cz
www.farnost
V termínu od pondělí 22. července do pátku 2. srpna 2019 bude probíhat pro děti od 5 do 11 let
příměstský
městský tábor na téma cestování v čase, který se bude pořádat opět na faře. Budeme společně cestovat
časem a navštívíme mnoho zajímavých míst a poznáme, jaké to bylo v různých dobách, když žili třeba
pravěcí ještěři, Aztékové anebo rytíři.. Kapacita je 15 dětí. První týden už je bohužel plně osazený, volná
místa jsou až od 29. července do 2. srpna 2019. Tábor bude na faře každý
aždý den kromě sobot a nedělí od
8 do 17 hod. Cena je 350 Kč/den za dítě, které bude na táboře pouze 1-22 dny. Při přihlášení na 3 a více dní
je cena 300 Kč/den. Sourozenci, kteří se tábora účastní společně, mají cenu 300 Kč/den za jednu osobu,
i v případě, že se zúčasní jen 1-22 dny. Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete na konci dubna
na našich webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz pod názvem příměstský
příměs
tábor. Místa si
můžete už teď rezervovat na emailu: tabor.fara@seznam.cz.
Na všechny děti se těší Marcela, Katka a Lucka!!!
Marcela Krňávková

Živý růženec ve farnosti

Po delší době připomínám modlitbu Živého růžence v Dolnopočernické farnosti s výzvou k připojení se,
pokud vás tato modlitba
litba oslovuje. Ve farnosti se modlitbu Živého růžence modlíme od roku 2011. Začínalo
nás 10, postupně jsme se rozrostli až na 16, ale taky ubýváme. V současné době naši skupinku
sk
tvoří 15
členů. Modlitby jsou obětovány na: úmysly Boží, na úmysl každého z nás, za děti a mládež, za kněze, za
nemocné, opuštěné, trpící a potřebné lidi, zvláště děti ve farnosti, za obec. Taky za všechny dárce, kteří
přispěli na ikonu a opravu varhan v našem kostele.
Pro oživení smyslu společné modlitby přetiskuji něco bližšího o modlitbě
bě Živého růžence:
růžence
Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže,
která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný,
lestný, slavný a růženec světla). Členové živého
růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění.
Skupinka
ka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti,
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ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz),
jehož zakladatelkou byla Pauline Jaricot. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena,
sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.
Dovolím si ještě přidat slova Papeže Františka:
Modlitba je klíč, který otevírá Boží srdce. Ona jediná dokáže stále znovu přivádět Boha do tohoto
našeho světa a stejně tak pouze ona jediná umí stále znovu přivádět člověka a svět k Bohu – jako
marnotratného syna k jeho otci, který v plnosti své lásky k synovi nečeká nic jiného, než že jej bude moci
znovu obejmout.
Závěrem – máte-lili zájem zapojit se, kontaktujte mne nebo pastorační asistentku Marcelu Krňávkovou.

Internetové přenosy nedělní mše v 8

30

Vysíláme živě z kůru na https://www.youtube.com, kde je třeba vyhleedat
Farnost Dolní Počernice nebo farnostdp (záznam tam ještě několik dní
necháváme pro ty, co si chtějí připomenout myšlenky z kázání).
Lze též použít jednoduchý odkaz tiny.cc/farnostdp.
Důležité upozornění: Přenášíme především zvuk. Rozlišení obrazu je záměrně
tak špatné, aby nebylo možné rozeznat obličeje
je přítomných. Obavy ze ztráty
soukromí a strach z předních lavic jsou tedy zbytečné.

Hana Valentová

www.tiny.cc/farnostdp

Hanka a Ondřej Santolíkovi

DoPoLí na internetu

www.farnost-dolni
dolni-pocernice.cz/dopola
Už dříve jsem Vás informoval, že DoPoLí
PoLí si můžete číst také na svém mobilním telefonu, tabletu,
v počítači či na čtečce knih. Stačí jen, když si do daného zařízení
ní aktuální číslo stáhnete ze stránky
www.farnost-dolni-pocernice.cz/dopola.. Zde najdete i starší čísla. Jednotlivá čísla jsou tam uložena ve
formátu PDF, na čtení kterého má většina mobilních zařízení nainstalovaný program už z výroby.
Používáním elektronické verze ušetříme za papír a hlavně náplně do tiskárny.
iskárny. Takže pokud toho jste
schopni, preferujte elektronickou variantu před papírovou. Děkuji za pochopení!

Svatoštěpánské koupání 2018

HAVRAN…! 

url.googluj.cz/okv
I vloni se na svátek sv. Štěpána sešlo
v našem kostele a po mši svaté pak i na faře
několik odvážlivců, kteří se rozhodli překonat
sami sebe a připomenout si prvního
mučedníka koupáním v Počernickém rybníce.
Předem jsem avizoval, že ke zdaru akce jsou
třeba tři skupiny účastníků: odvážlivci, kteří
vlezou do ledové vody, obdivovatelé, kteří
budou na břehu pochvalně vzdychat,
a pečovatelé, kteří pro všechny tři skupiny
připraví drobné občerstvení. První i druhá
skupina se dostavila, ale za třetí jsme museli narychlo hledat náhradu, čehož se bravurně zhostila
Princezna Křížová, za což jí budiž dík. Doufám, že příště budou všechny skupiny mnohem početnější.

HAVRAN…! 

občasník farního společenství
č
při
ři kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích,
vychází nepravidelně dle potřeby; na žádost můžeme
ůžeme zasílat e-mailem;
e
o zařazení
a použití příspěvků rozhoduje P. Červenka,, SDB; redakci a technické zpracování provádí
Tomáš V. F. Jirsák Havran; příspěvky
ř ě
dodávejte laskavě
ě pokud možno jen v elektronické
podobě, a to na adresu DoPoLi@email.cz., jinak předejte osobně administrátorovi;
vyhrazujeme si právo příspěvky redigovat bez vědomí
ědomí autora,
autora není-li zásadně dotčen obsah
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