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Úvodník 
Moji milí farníci, bratři a sestry, 

nezadržitelně se blíží Velikonoce. Květnou nedělí začíná tzv. Svatý týden, 
tedy týden, který již první křesťané slavili jako něco jim nejdražšího, 
nejdůležitějšího, ale současně také nejtajemnějšího. Svatý týden vrcholí 
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a nedělí Zmrtvýchvstání, tedy 
dny, které nazýváme Velikonoční třídenní. Připomínáme si a prožíváme 
Poslední večeři, utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 

Zelený čtvrtek – svátek ustanovení mše svaté. Svátosti, která je v životě 
křesťana naprosto zásadní. Účast na mši svaté a hlavně pak přijetí pozvání ke 
svatému přijímání je to, co živí naši víru, naději a lásku, náš vztah k Ježíši 
Kristu. Velký pátek – den uctívání kříže. Jsme zváni, abychom Ježíši na 
kříži odevzdali naše hříchy, naše zašmodrchané vztahy, naše zranění a bolesti, aby On to vzal a proměnil. 
Aby do všech našich trampot On sám vstoupil a vnesl světlo a nový život. Sami na to nestačíme, ale 
vpusťme do toho Zmrtvýchvstalého. A právě toto prožíváme na Bílou sobotu a neděli Zmrtvýchvstání.

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

Putovní ikona Panny Marie 
Naše farnost vlastní ikonu Panny Marie.  
Ikona je malá, lehce přenositelná, tedy „putovní“, jak ji 

nazýváme. Ikona ale může „putovat“ po naší farnosti 
pouze prostřednictvím nás, farníků. Za tímto účelem si ji 
můžete na týden, dva zapůjčit. Ikona v našich domovech 
nás může inspirovat k modlitbě a jejím prostřednictvím 
jsme ve spojení s celou farností i mimo nedělní návštěvu 
mše svaté. 

Ikona je k dispozici v kostele.  
Její zapůjčení koordinuje paní Kvaltinová.  
Zájemci zapisujte se na seznam k tomu určenému.  
Návštěva ikony ve vaší rodině může být spojena 

s návštěvou P. Lea Červenky ke společné modlitbě. 
Návštěvu si domlouvejte s otcem osobně nebo telefonem 
na tel. č.: 737 345 160. 

František st. Jakubec 
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Mikuláš v Počernicích 2017 

Už si ani nevzpomínám, kdy naposledy jsem měl příležitost stát se inkarnací sv. Mikuláše. Loni 
v prosinci to bylo opravdu po mnoha mnoha letech. Jeden z plánovaných Mikulášů onemocněl a mně se tak 
naskytla příležitost, zažít tuto krásnou tradici nikoli jako „konzument“, ale z té dru
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jsem měl příležitost stát se inkarnací sv. Mikuláše. Loni 
plánovaných Mikulášů onemocněl a mně se tak 

té druhé strany. Jak se píše na 
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jiném místě tohoto čísla v článku o pardubickém CDB, je o tuto službu ze strany naší farnosti v
Počernicích v posledních letech stále rostoucí zájem. Vlastně přesahující nabídku 
mikulášských „jednotek“ stíhat obejít nasmlouvané rodiny v rozumných hodinách. Přes vnějškovou takřka 
dokonalost totiž žádný z Mikulášů nezvládl ještě umění bilokace. Pokud si tuto vzácnou návštěvu 
rodiče neobjednají v dostatečném předstihu, nemají už šanci se do nabitého
I přes vzornou práci KSM (kanceláře J. E. svatého Mikuláše), která plánuje trasy, 
auta a řidiče, zajišťuje včasné otevření příslušných dveří a vrátek, zavření psů a připravení potřebných 
balíčků na zápraží, se většina daronosných skupinek dříve nebo později nutně dostan
časového skluzu. Za naši skupinku musím přiznat, že jsem toho byl sám příčinou. Nádherná sváteční 
atmosféra plná očekávání, napětí, určitých obav, ale i nadějí a odhodlání ke zlepšení se, ale hlavně rodinná 
pospolitost na jednotlivých zastaveních mne nejen uchvacovala a dávala zapomenout na běh času a další 
povinnosti, ale nejednou mě dojímala doslova k slzám, takže „mému Mikulášovi
ponaučeních malým zlobílkům několikrát dojetím lámal hlas. Děkuji všem, kteří tuto krásnou akci chystají a 
zajišťují a děkuji, že jsem měl příležitost nakouknout pod pokličku a nasát tu krásnou omamnou „vůni“.

Svatoštěpánské koupání 
I o posledních vánočních svátcích se stejně jako o 

těch minulých vydala po svatoštěpánské mši skupinka 
odvážlivců k velkému Počernickému rybníku, aby si tam 
prvního mučedníka svatého Štěpána připomněla koupelí 
ve vánočně studené vodě. Proti minulému slunečnému a 
téměř jarnímu počasí bylo tentokrát poměrně nepřívětivo, 
ale hladinu rybníka alespoň nekryla ledová poklička, 
takže nebylo potřeba se k vodě prosekávat. A bez sněhu 
tak nějak chyběla ta pravá zimní atmosféra. Po 
požehnání zprostředkovaném P. Leem se tedy tři otužilci 
vrhli do chladivé vody a po krátké koupeli se už spěchali 
na břeh osušit. Na chvíli to pak vypadalo, že se do vody 
budou muset ještě vrátit. To když na hráz rybníka přiběhl 
udýchaný kostelník František Jakubec, který ještě sklízel 
a zamykal kostel, a s posteskem „To jste na mě 
nepočkali?!“ začal doslova odhazovat svršky. Ale než došlo na spodky, ukázalo se, že se jednalo jen o 
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Vlastně přesahující nabídku - rozuměj možnost čtyř 
rozumných hodinách. Přes vnějškovou takřka 

Mikulášů nezvládl ještě umění bilokace. Pokud si tuto vzácnou návštěvu tedy 
dostatečném předstihu, nemají už šanci se do nabitého harmonogramu vměstnat. 
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včasné otevření příslušných dveří a vrátek, zavření psů a připravení potřebných 
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povedený žert, na který mu všichni přítomní 
počet zůstal na trojce a diváci byli tentokrát v
přesile. A nedošlo opět ani na něžné pohlaví, přestože minule po 
akci některé dámy slibovaly, že napřesrok se nenechají 
zahanbit. Tak snad příště, čili letos. Pak už následovalo příjemné 
posezení na faře s něčím na zub a něčím na zahřátí. Děkuji všem, 
kteří přijali můj trochu nevšední nápad a pokouší se se mnou založit 
v Dolních Počernicích novou tradici.   
Tříkrálové koledování a tříkrálový koncert 

Na začátku nového roku 2017 jsme s dětmi 
i rodiči chodili po Dolních Počernicích v rámci 
Tříkrálové sbírky. Od pondělí 2. ledna 2017 do 
neděle 8. ledna 2017 zde mohli místní občané potkat 
známé postavy tří králů, kteří vybírali příspěvky do 
kasiček označených logem charity.

Letošní rok se také poprvé v našem kostele 
uskutečnil Tříkrálový koncert. Výtěžek ze vstupného 
byl věnován na Tříkrálovou sbírku. V kostele 
vystoupil dětský pěvecký soubor Rokytka a JAMM 
kvartet, který posluchače svým zpěvem potěšil 
a novoročně naladil. 

V naší farnosti se 
příspěvkům dárců 
z adventního koncertu 
9 423 Kč. 

Všem dárcům velice děkujeme!

 9. dubna 2017 
přítomní „skočili“. Takže celkový 
tentokrát v několikanásobné 
pohlaví, přestože minule po 
napřesrok se nenechají 
Pak už následovalo příjemné 
něčím na zahřátí. Děkuji všem, 
pokouší se se mnou založit 

                   Havran 

Na začátku nového roku 2017 jsme s dětmi 
rodiči chodili po Dolních Počernicích v rámci 

Od pondělí 2. ledna 2017 do 
zde mohli místní občané potkat 

známé postavy tří králů, kteří vybírali příspěvky do 
kasiček označených logem charity. 

naší farnosti se letos díky 
příspěvkům dárců a s výtěžkem 
adventního koncertu podařilo vybrat 

 
Všem dárcům velice děkujeme!  

Marcela Krňávková 
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Postní duchovní obnova 
V sobotu 4. března 2017 v 900 hodin jsme se sešli 

v počtu cca 13 farníků na dolnopočernické faře. 
Přednášek pro „potěchu duše“ se ujal, některým z nás 
dříve narozených☺, dobře známý P. Johny 
Komárek, SDB. Samozřejmě nechyběl ani otec Leo 
Červenka. 

Během dopoledne jsme si vyslechli dvě přednášky na 
téma „Naděje“. První byla inspirována encyklikou papeže 
Benedikta XVI., druhá pak knihou Kateřiny Lachmanové 
„Kotva naděje“. Kdo chtěl, mohl jít o přestávce mezi 
přednáškami ke sv. zpovědi. Někteří z nás se šli 
v mezičase projít po parku nebo k rybníku, protože toho 
dne bylo počasí opravdu nečekaně jarní. 

Po druhé přednášce jsme se společně sešli na mši 
svaté a Johny v kázání ještě „doladil“ postní zamyšlení. 
Stručně řečeno nás nabádal, abychom v postní době dali 
„příležitost“ ďáblu, aby se postil tím, že si my odřekneme 
např. rozčilování a nadávání☺. 

Krátce po mši svaté jsme se sešli společně u dobrého 
guláše s rýží, který pro nás připravila Hanička Jirsáková. 
Bohužel někteří z přítomných museli odejít před obědem, 
například z důvodu volání rodinných povinností. 

Obědem naštěstí vše nekončilo. Ještě jsme si při oblíbené farní kávě s
popovídali, převážně již méně vážně. Také jsme zavzpomínali na dobu, kdy P. Komárek působil v
Počernicích. Ani se nechce věřit, že je tomu již přes 20 let, co v Dolních Počernicích vystřídal P. Tomáše 
Rádla. 

Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říct, že jsme si zvolili na první sobotu postní nám všem milý a 
zároveň našim duším prospěšný program.  

Pohřeb J. E. PhDr. Miloslava kardinála Vlka
18. března 2017 zemřel podle mého skromného názoru mnohdy nepochopený 

(protože obtížně pochopitelný), nedoceněný a někdy kvůli
očerňovaný bývalý českobudějovický a pražský biskup a český primas 
J. E. PhDr. Miloslav kardinál Vlk. 

Považuji za dar, že jsem byl jedním z českých poutníků, kteří se v
zúčastnili v Římě jeho slavnostního jmenování kardinálem spojeného s

5. výročí svatořečení Anežky Český, které v roce 1989 předznamenalo pád komunistic
zemi. Od té doby jsem s otcem Vlkem cítil jakousi sounáležitost, přestože k tomu nebyl žádný další důvod. 
Sledoval jsem, jak se trápil nejednotou a rozpolceností v různých církevních strukturách a
zemi v nově nabyté svobodě (za své biskupské heslo si zvolil: „Aby všichni byli jedno!“)
a z něj plynoucí nelehké úkoly chápal zcela jako službu a namnoze i oběť. Ne vždy jsem se s
a  postoji dokázal ztotožnit, ale to nebránilo tomu, abych si ho vážil a respektoval ho jako člověka oddaného 
víře a spravedlnosti. Nevyzpytatelné Boží cesty mne s naším Ismaílem přivedly 16.
svatých Cyrila a Metoděje, na jehož faru se kardinál Vlk přestěhoval po té, co mu o loňských Vánocích byla 
diagnostikována rakovina plic s metastázemi v kostech. Na nástěnce v tomto krásném chrámu jsme si 
přečetli vedle fotografie usmívajícího se kardinála lakonickou zprávičku jeho ošetřovatelky: „
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Obědem naštěstí vše nekončilo. Ještě jsme si při oblíbené farní kávě s Johnym a Leem pěkně 
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Míša Regálová 
kardinála Vlka 

podle mého skromného názoru mnohdy nepochopený 
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už netrpí!“ Dva dny na to 
zemřel. Shodou okolností téměř 
přesně rok po té, co jsme byli loni 
s dolnopočernickými ministranty
Pražském h
Káju Herbsta, SDB, se v
svatých Víta, Vojtěcha a Václava 
konal pohřeb
Vlka. Nabídla se tedy myšlenka 
zavítat s 
roce na Pražský hrad a zúčastnit se 
této významné události. Sešlo se nás 
sice jen 6, ale zážitek to myslím byl 

pro všechny nezapomenutelný. Kromě 
prožitku ministrování při tak jedinečné 
bohoslužbě bylo pro kluky jistě velmi 
zajímavé, že se dostali do míst, kam 
běžně člověk vstoupit nemůže, že je 
fotilo a natáčelo mnoho novinářů 
a televizních štábů, ale v neposlední 
řadě i občerstvení, jehož se nám dostalo 
v arcibiskupském paláci. Pro mne to byla 
mj. silná připomínka úžasných zážitků, 
které jsem si z katedrály odnášel já, když 
jsem ve věku našich ministrantů sloužil 
v katedrále J. E. Františkovi kardinálu 
Tomáškovi. 

Havran 
Pozvánka na farní pouť 

Termín letošní farní pouti je stanoven na sobotu 13. května 2017. Cílem pouti bude Prostějov 
působiště předchozího administrátora zdejší farnosti otce Pavla Čápa. Stalo se dobrým zvykem naší 
farnosti navštěvovat kněze, kteří zde působili. Cesta bude trvat víc jak 3 hodiny a v
dořešeno, zda kromě kostela Sv. Petra a Pavla, kostela Povýšení sv. Kříže a dalších pamětihodností města 
Prostějova stihneme ještě navštívit některé z blízkých poutních míst, jako např. Dub na Moravě nebo 
Sv. Kopeček. Bude taky nutné vyjet ráno co nejdříve (cca v 630), předpoklad návratu cca v
informace o celé farní pouti budou s dostatečným předstihem sdělovány v ohláškách po mších a vyvěšeny 
na nástěnce. Na pouť jste srdečně všichni zváni. Je jen potřeba, přihlásit se co nejdřív, aby bylo možné 
včas zajistit vše potřebné. 
První svaté přijímání 

V současné době chodí na faru každý pátek na přípravu na první svaté přijímání
Balková, Ilias Václav Jirsák, Aneta Romischová, Ondřej Peregrin, Lukáš Peregrin
V neděli 4. června 2017 při mši svaté v 1000 přijmou poprvé Krista v Eucharistii. 

Přeji jim, ať slavnostně prožijí toto setkání s Kristem nejen v tento den, ale aby i každou neděli vnímaly 
jako slavnostní setkání s Kristem. 

 9. dubna 2017 
už netrpí!“ Dva dny na to kardinál Vlk 
zemřel. Shodou okolností téměř 

rok po té, co jsme byli loni 
dolnopočernickými ministranty na 

Pražském hradě navštívit biskupa 
Káju Herbsta, SDB, se v katedrále 
svatých Víta, Vojtěcha a Václava 
konal pohřeb Miloslava kardinála 
Vlka. Nabídla se tedy myšlenka 

našimi ministranty opět po 
roce na Pražský hrad a zúčastnit se 
této významné události. Sešlo se nás 
sice jen 6, ale zážitek to myslím byl 

. Cílem pouti bude Prostějov – nové 
působiště předchozího administrátora zdejší farnosti otce Pavla Čápa. Stalo se dobrým zvykem naší 

trvat víc jak 3 hodiny a v tuto chvíli není 
Sv. Petra a Pavla, kostela Povýšení sv. Kříže a dalších pamětihodností města 

blízkých poutních míst, jako např. Dub na Moravě nebo 
), předpoklad návratu cca v 1900. Další 

ohláškách po mších a vyvěšeny 
třeba, přihlásit se co nejdřív, aby bylo možné 

Hana Valentová 

svaté přijímání 6 dětí. Jsou to Edita 
Romischová, Ondřej Peregrin, Lukáš Peregrin a Matylda Svatoňová. 

poprvé Krista v Eucharistii.  
Přeji jim, ať slavnostně prožijí toto setkání s Kristem nejen v tento den, ale aby i každou neděli vnímaly 

 Marcela Krňávková 
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Noc kostelů www.nockostelu.cz 
V letošním roce opět proběhne v pátek 9. června 2017 

v našem kostele od 1800 do 2000 akce pod názvem Noc kostelů. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout nástěnné malby, ale hlavně 
nově zrekonstruované varhany. Ti kdo si adoptovali nějakou píšťalu 
a přijdou do kostela, mohou na požádání slyšet její tón. 

Marcela Krňávková 
Příměstský tábor na faře  604 898 198, tabor.fara@seznam.cz

I letos bude možné přihlásit děti od 5 do 12 let na příměstský tábor, který se bude 
24. července 2017 do pátku 4. srpna 2017 pořádat opět na faře. Děti si budou moct vyzkoušet jaké je to 
být, zahradníkem, cukrářem nebo například kosmonautem. Každý den bude zaměřený na jiné povolání. 
Kapacita je 15 dětí. Tábor bude na faře každý den kromě soboty a neděle
350 Kč/den za dítě, které bude na táboře pouze 1-2 dny. Při přihlášení na 3 a více
Sourozenci, kteří se tábora účastní společně, mají cenu 300 Kč/den za jednoho, 
dny. Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete od dubna na našich webových stránkách 
www.farnost-dolni-pocernice.cz pod názvem příměstský tábor. S dotazy ohledně příměstského tábora se 
obracejte na email tabor.fara@seznam.cz nebo na M. Krňávkovou na tel. 604 898

Na všechny děti se moc těšíme!!! 
Marcela Krňávková, Katka Vlnasová, Gábina Spilková

Promítání 
Milí spolufarníci, 

rádi bychom Vás pozvali v sobotu 20. května 2017 v 1500 na faru v Dolních Počernicích na promítání 
fotek a povídání o našem putování po Albánii, Chorvatsku a Bosně.  

Byli jsme v těchto zemích na dovolené v létě 2016. Z mládí ve mně zůstala vzpomínka, jak jsme se 
s kamarády modlili za věřící v Albánii, jak jsme přemýšleli, jak jim pomoci. I když ani u nás to nebylo 
jednoduché, přišlo mi téměř neskutečné, že v Albánii jsou lidi za svoji víru komunisty
jsme před loňskou dovolenou zvažovali, kam pojedeme, řekla jsem si, že bych Albánii ráda viděla na vlastní 
oči. Že bych chtěla vidět, jak si tam poradili s následky komunismu, jak se tam nyní věřícím daří. Mnoho 
kamarádů nás od cesty zrazovalo – že je Albánie nebezpečná, ztratili se tam lidé
slyšeli, jak se v Albánii dobře cestuje a dobrodružství nás přitahuje… A tak jsme jeli. Cestovali jsme 
vlastním autem. Dopředu jsme měli vytipované, co bychom rádi viděli, ale program jsme pak dotvářeli podle 
situace. Viděli jsme krásnou přírodu, zatím téměř bez turistů, navštívili jsme zajímavá města, zúčastnili jsme 
se pouti bektašiů (súfijský řád, oddělený od šíitů, zaměřený na osobní vztah s Bohem, mysticismus) 
a hlavně jsme se setkali s mnoha lidmi a povídali si o jejich životě v Albánii 
s kostelníkem v katedrále v Tiraně, s účastníky poutě… Zjistili jsme, že Albánie je velmi zajímavá země 
s přátelskými lidmi vždy ochotnými pomoci a s mnoha náboženstvími, která se vzájemně tolerují. Země, 
kde jsme kromě nepitné vody a nezpevněných silnic nepotkali nic nebezpečného. 

Cestou do Albánie a z Albánie jsme se ještě stavovali na několika místech v zemích bývalé Jugoslávie. 
Vybrali jsme si místa, kde jsme se mohli dívat na následky války za nezávislost v letech 1991
se a přemýšlet, jak se to vlastně může stát, že lidé, kteří žijí vedle sebe, se začnou zabíjet, vyhánět 
z domovů... Přemýšleli jsme nad tím, jaké následky válka zanechává v psychice li
v Mostaru, v Sarajevu a ve Vukovaru.  

Rádi bychom s Vámi sdíleli fotky a zajímavosti, které jsme se během cesty dozvěděli. Rádi Vám taky 
budeme povídat o našich zážitcích.  

Irena, Jirka, Rebeka a David Sgallovi

 9. dubna 2017 

198, tabor.fara@seznam.cz 
12 let na příměstský tábor, který se bude v termínu od pondělí 
pořádat opět na faře. Děti si budou moct vyzkoušet jaké je to 

em, cukrářem nebo například kosmonautem. Každý den bude zaměřený na jiné povolání. 
y a neděle od 800 do 1700. Cena je 

více dní je cena 300 Kč/den. 
Kč/den za jednoho, i když tam budou jen 1-2 

všechny podrobnosti najdete od dubna na našich webových stránkách 
S dotazy ohledně příměstského tábora se 

898 198. 
Marcela Krňávková, Katka Vlnasová, Gábina Spilková 

na faru v Dolních Počernicích na promítání 
ůstala vzpomínka, jak jsme se 

kamarády modlili za věřící v Albánii, jak jsme přemýšleli, jak jim pomoci. I když ani u nás to nebylo 
jednoduché, přišlo mi téměř neskutečné, že v Albánii jsou lidi za svoji víru komunisty popravováni. Když 
jsme před loňskou dovolenou zvažovali, kam pojedeme, řekla jsem si, že bych Albánii ráda viděla na vlastní 
oči. Že bych chtěla vidět, jak si tam poradili s následky komunismu, jak se tam nyní věřícím daří. Mnoho 

nebezpečná, ztratili se tam lidé… Od jiných lidí jsme zas 
A tak jsme jeli. Cestovali jsme 
program jsme pak dotvářeli podle 

situace. Viděli jsme krásnou přírodu, zatím téměř bez turistů, navštívili jsme zajímavá města, zúčastnili jsme 
se pouti bektašiů (súfijský řád, oddělený od šíitů, zaměřený na osobní vztah s Bohem, mysticismus) 

se setkali s mnoha lidmi a povídali si o jejich životě v Albánii – se salesiány ve Škodře, 
Zjistili jsme, že Albánie je velmi zajímavá země 

tvími, která se vzájemně tolerují. Země, 
kde jsme kromě nepitné vody a nezpevněných silnic nepotkali nic nebezpečného.  

Cestou do Albánie a z Albánie jsme se ještě stavovali na několika místech v zemích bývalé Jugoslávie. 
lost v letech 1991-1995. Dívat 
se začnou zabíjet, vyhánět 

domovů... Přemýšleli jsme nad tím, jaké následky válka zanechává v psychice lidí. Byli jsme v Dubrovníku, 
Rádi bychom s Vámi sdíleli fotky a zajímavosti, které jsme se během cesty dozvěděli. Rádi Vám taky 

Irena, Jirka, Rebeka a David Sgallovi 
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Chaloupky 731 60 00 74, pavel.herian@centrum.cz
Chaloupky jsou prázdninové pobyty pro děti ve věku od 

6 do 18 let. Jejich vznik sahá do dob hluboké totality, kdy 
tato forma práce s mládeží byla jednou z věcí, které 
salesiáni mohli pro mládež připravit.  

Dnes jsou chaloupky oficiální aktivitou pořádanou pod záštitou SHM. Jedná se o týdenní až 
čtrnáctidenní pobyty umožňující dětem a mladým lidem prožít setkání s Bohem jako Přítelem a poznat lépe 
sama sebe prostřednictvím her, tvoření, asistence, kontaktu s přírodou, rodinné atmosféry a radostného 
prostředí. Rodinná atmosféra je jednou ze základních charakteristik chaloupek. Malý počet účastníků 
umožňuje vedoucím věnovat se každému intenzivně a osobně. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti, 
především sociálních dovedností, se snahou naučit děti laskavosti, dobru, samostatnosti, zodpovědnosti, 
spolupráci, vstřícnosti, přátelství a odpuštění. Každá tzv. chaloupka má svůj program, svůj režim, své téma. 
Přestože děti jsou na chaloupkách vedeny k základním křesťanským hodnotám a společně s jinými dětmi 
mohou prožívat svou víru, chaloupky nejsou uzavřené pro „nevěřící“. 

SHM – Počernice (Klub Praha Počernice) pro letošní prázdniny chystá tyto chaloupky:
Cílová skupina  Název Termín Místo  
děvčata 2003 - 2001 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 30. 6. - 7. 7. Sloup v Čechách
děvčata 2006 - 2004 JEDNA VOLBA 30. 6. - 7. 7. Brtnice 
děvčata 2008 - 2005 NARNIE 8. 7. - 15. 7. Vrbatův Kostelec
chlapci 2003 a starší PŘECHOD "nízkých" TATER 30. 7. -  5. 8. Slovensko 
chlapci 2006 - 2003 PALERMO 29. 7. - 5. 8. Jičín 
chlapci 2006 - 2009 GOLD RIVER RANČ 8. 7. - 15. 7. Spáleniště - Vysoká n. J.
chlapci 2012-2008 LEGOCHALOUPKA 1. 7. - 7. 7. Spáleniště - Vysoká n. J.

Kontakt: Pavel Herian, tel: 731 60 00 74, e-mail: pavel.herian@centrum.cz 
Přihlašování na www.shm.cableek.com. Pro odeslání přihlášky je nutné mít kontrolní kód, který rádi 

zašleme na požádání. 
s využitím

Příspěvky na Centrum Don Bosco v Pardubicích
Jistě jste si všimli, že se čas od času objeví v kostele bulletin Centra Don Bosco (CDB) v
V CDB pracuje náš bývalý farník – salesián koadjuktor George (Jiří Woclawek)

o založení a doprovázení spolča mládeže zhruba před patnácti lety. A právě tato mládež podnikala pro děti 
z farnosti různé akce, mj. i obchůzky svatého Mikuláše a jeho doprovodu v předvečer svátku tohoto světce. 
Poptávka se rok od roku zvětšovala, takže se časem utvořily pochůzkové skupiny dvě, 
Tato činnost je dobrovolná a má sloužit k radosti a pěkným vzpomínkám dětí. Přesto, že to je 
nehonorovaná, sejde se mnoho dobrovolných příspěvků od navštívených rodin. Po odečtení režie vždy 
zbude nějaký obnos peněz, který se věnuje na různé dobročinné účely
nadílku“ jsme spolu s penězi vybranými ze zelené kasičky v kostele, určené k
před dvěma lety na účet pardubické salesiánské organizace. Bylo to úctyhodných 
obratem objevilo na webu CDB (www.dozivota.cz/clanek/1209-nadilka-od-svateho
částka mohla být o tisíc korun vyšší, ale věnovali jsme je našemu bývalému faráři P. Pavlu Čápovi, který j
odevzdal potřebné rodině ve své nové farnosti v Prostějově jako nadílku od svatého biskupa.  <+(;

občasník farního společenství při kostele Nanebevzetí Panny Marie v
vychází nepravidelně dle potřeby; na žádost můžeme zasílat e
a použití příspěvků rozhoduje P. Pavel Čáp, 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
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00 74, pavel.herian@centrum.cz, www.shm.cableek.com 

Dnes jsou chaloupky oficiální aktivitou pořádanou pod záštitou SHM. Jedná se o týdenní až 
y umožňující dětem a mladým lidem prožít setkání s Bohem jako Přítelem a poznat lépe 

sama sebe prostřednictvím her, tvoření, asistence, kontaktu s přírodou, rodinné atmosféry a radostného 
chaloupek. Malý počet účastníků 

umožňuje vedoucím věnovat se každému intenzivně a osobně. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti, 
především sociálních dovedností, se snahou naučit děti laskavosti, dobru, samostatnosti, zodpovědnosti, 

i, přátelství a odpuštění. Každá tzv. chaloupka má svůj program, svůj režim, své téma. 
Přestože děti jsou na chaloupkách vedeny k základním křesťanským hodnotám a společně s jinými dětmi 

(Klub Praha Počernice) pro letošní prázdniny chystá tyto chaloupky: 
Vedoucí 

Sloup v Čechách Veronika Moudrá 
Míša Herianová 

Vrbatův Kostelec Bohd. Jakubcová 
Standa Čihák 
Jindra Regál 

Vysoká n. J. Ondra Regál 
Vysoká n. J. Pavel Herian 

Pro odeslání přihlášky je nutné mít kontrolní kód, který rádi 
s využitím externích zdrojů Pavel Herian 

Příspěvky na Centrum Don Bosco v Pardubicích 
kostele bulletin Centra Don Bosco (CDB) v Pardubicích. 

djuktor George (Jiří Woclawek), který se mj. zasadil 
atnácti lety. A právě tato mládež podnikala pro děti 

předvečer svátku tohoto světce. 
Poptávka se rok od roku zvětšovala, takže se časem utvořily pochůzkové skupiny dvě, tři, dnes již čtyři! 

radosti a pěkným vzpomínkám dětí. Přesto, že to je 
nehonorovaná, sejde se mnoho dobrovolných příspěvků od navštívených rodin. Po odečtení režie vždy 

účely. Poslední „mikulášskou 
určené k podpoře CDB, poslali jako 

úctyhodných 6 777 Kč. Poděkování se 
svateho-mikulase). Zaslaná 

našemu bývalému faráři P. Pavlu Čápovi, který je 
Prostějově jako nadílku od svatého biskupa.  <+(;-§)§§§ 

František st. Jakubec  
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 


