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Úvodník 
Moji milí farníci, bratři a sestry, 

přichází nový liturgický i kalendářní rok, který přináší nové výzvy: kromě 
obvyklého plynutí času nás čeká v novém kalendářním roce již v lednu Ples 
počernických farností, adventní a vánoční koncerty. Ten adventní bude beneficí 
pro adoptované dítě v Africe.  

Dalším aktuálním a živým tématem, kterého se chci dotknout, je odchod 
salesiánů z Dolnopočernické farnosti. Je to současně i bolavé téma týkající se 
nás všech. Zatím je znám termín odchodu 31. 7. 2019. Vše ostatní je předmětem 
domluvy. Pěkně se toho ujala pracovní skupina za farnost, která řeší všechny 
možné eventuality. Prosím o modlitbu na tento úmysl, protože o tom stále 
jednáme na všech úrovních: já a provinciál i farnost a provinciál. Všem 
Vám děkuji.  

Přeji nám všem, ať požehnaně prožijeme advent i Vánoce a ať nám Pán žehná i v tom novém roce 
2018. 

P. Leo Červenka, administrátor

Počernické Chaloupky 2017 www.fb.me/SHMPocernice
Je to už 17 let co naše farnost společně se 

salesiánskými spolupracovníky a také se 
Salesiánským hnutím mládeže pořádá prázdninové 
pobyty pro děti ve věku od 5 – 18 let. Snažíme se 
pokračovat v tom, co v hluboké totalitě vymysleli 
salesiáni, aby se mohli v těžkých podmínkách 
věnovat dětem a mládeži. Dnes už 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. Malý počet účastníků umožňuje 
vedoucím věnovat se každému intenzivně a osobně. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti, se snahou 
naučit děti laskavosti, dobru, samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, vstřícnosti, přátelství a odpuštění. 

Letos se nám podařilo zorganizovat 7 chaloupek. Nejmenší kluci se ocitli přímo na Bzum bzum landu 
a pomohli zachránit kreativní Lego svět. O trošku starší kluci přijeli na Gold River ranč,
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ostřílení kovbojové. Třináctiletí se oci
zákoutích Palerma… Vrátili se všichni, tak asi 
obstáli… Nejstarší kluci si to namířili přímo do Tater. 
Přešli je za týden a vůbec jim nevadilo, že jsou Nízké.

Holčičky v červenci pronikly společně s
do říše, kde už sto let je zima a mráz (Letopisy 
Narnie). Nevíte co je Divergence? Starší holky vám to 
řeknou. Mít jen jednu volbu, která rozhodne o dalš
životě. To je těžké. Nejstarší holky v
že Perníková chaloupka není zas tak perníková.

 Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na tom, že chaloupky proběhly a děcka se 
vrátila nadšená. Moc díky!

P. S.: Více fotek na facebooku SHM Počernice 

Pouť k Panně Marii 
I letos jsme oslavili svátek Nanebevzetí Panny Marie poutní slavností. Mši svaté 

růžence. A po slavnostním závěrečném požehnání nám zbyla chvilka času do poledního „Anděl páně“, 
kterou jsme tradičně vyplnili hodokvasem za kostelem. Díky všem, kdo se na přípravě občer
to byla opět oslava hodná naší Nebeské Matky, která dala člověku tu pravou náplň.

Adventní benefiční koncert 
Koncert se uskuteční v neděli 10. prosince 2017 v 1800 v našem kostele. P

spirituály a písně Zuzany Navarové v podání skupiny Šnek a spol.. Benefiční koncert bude věnovaný na 
podporu dítěte z programu Adopce na dálku. Farnost má déle než 7 let adoptované dítě z Ugandy a ráda 
by na něj opět vybrala finanční prostředky.  

Duchovní adventní obnova  
Všichni jste zváni v sobotu 9. prosince 2017 na duchovní obnovu, která se koná od 9

Přednášet bude P. Jaroslav Trávníček na téma Advent. Ve 1200 obnovu zakončíme bohoslužbou, po které 
bude následovat společný oběd. Zájemci, zapisujte se prosím na seznam vzadu v kostele. Do kolonky 
„oběd“ napište počet obědů nebo ji proškrtněte v případě, že o oběd nemáte zájem.

Tříkrálová sbírka a Tříkrálový koncert 
V novém roce se opět s dětmi chystáme na tradiční koledování v 

rámci Tříkrálové sbírky. Od pondělí 1. ledna do úterý 9. ledna 2018 
můžete potkat v Dolních Počernicích známé postavy tří králů, které 
budou opět vybírat příspěvky do kasiček označených logem charity. 
Vzadu v kostele bude připravený seznam zájemců o koledování, do 
kterého můžete napsat své děti i sami sebe. Při větším počtu koledníků mladších patnácti let bude potřeba 
na jednu tříčlennou skupinku jeden dospělý.  

Srdečně vás všechny zveme do našeho kostela na Tříkrálový koncert v sobotu 6.
Vystoupí dětský soubor Rokytka spolu s J*A*M*M Kvartetem. Výtěžek koncertu bude věnovaný na 

podporu Tříkrálové sbírky, tímto způsobem na ní můžete přispět.  
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Ples dolnopočernických farností  
V pátek 13. ledna 2018 od 1900 bude v hotelu Svornost ples dolnopočernických farností. Lístky budou 

k dispozici v kostele nebo na faře během prosince. Všichni jste srdečně zváni! Prosíme o dary do tomboly, 
které můžete nosit do kostela nebo na faru.  

Minipříspěvek k prezidentským volbám 
Milí farníci. 

Ráda bych se s Vámi podělila o jednu osobní zkušenost. Blíží se volba prezidenta (
a možná ještě přemýšlíte o vhodném kandidátovi. Myslela jsem si, že už mám v této otázce jasno, ale 
shodou náhod jsem se osobně setkala s novým kandidátem – s Pavlem Fischerem. A jeho program a vize 
mě velice zaujaly. Stojí za to podívat se na jeho webové stránky www.pavelfischer.cz.
agitaci, jen se s Vámi dělím o svoji osobní zkušenost. Děkuji.  

Radostné oznámení 
S radostí oznamujeme, že se nám 28.10.2017

uvědomělý synáček, se zavazujícím jménem po tatínkovi a dědečkovi 
- Petr. Maminka i mimino (48cm, 2800g) v pořádku, tatínek taky.

Bohu dík. 
Anna, Petr, Vojta, Kristýnka a Péťa Bechyňákovi

Moravské okénko aneb zlatá osmdesátá  
Dnes již jako dlouholetý obyvatel pražského sídliště si zde hodlám zavzpomínat na své dětství v rodné 

jihomoravské obci Šitbořice (okres Břeclav). Bylo to teprve nedávno, psala se osmdesátá léta 20. století. 
Předem se omlouvám za jistou dávku sentimentu, čtenářům děkuji za toleranci a pochopení (
trapný“, říká Mirka ).  

Šitbořice v té době měly pro velký podíl katolíků mezi občany pověst moravského Vatikánu. Vždyť z
žáků naší třídy na prvním stupni základní školy chodilo do náboženství 20 žáků. Naše soudružka učitelka to 
nesla poněkud nelibě (nebyla místní), asi to kazilo školní i okresní statistiky. V neděli zde bývaly hned tři 
mše svaté: první, druhá (tzv. hrubá), ještě předtím měl v 700 mši pan děkan v důchodu (a bez státního 
souhlasu). Na sedmou jsme chodívali jako žáci z fotbalového oddílu TJ Sokol Šitbořice, když jsme v neděli 
ráno odjížděli hrát mistráky po okrese. I na této spíše ilegální mši bylo třeba 40 lidí (fotbalistů, rodičů, 
tetičky). Pro nás kluky byla tato mše sympatická především svou délkou (do 40 min.) 

Vzpomínám na tehdejší pohřby, chodilo se tehdy ještě „z domu smutku“, jako ministranti jsme při něm 
strávili až 3 hodiny času, rozloučení v domě (s otevřenou rakví, já již do 10 let věku viděl pár desítek 
nebožtíků), průvod do kostela, mše svatá, průvod na hřbitov vzdálený asi 1 km 
ještě my ministranti nosili zpět do kostela těžké máry. Jednou jsem šel v čele pohřebního průvodu s těžkým 
dřevěným křížem, nasadil jsem na pohřeb poněkud ostřejší tempo, a když jsem kouknul za sebe, zjistil jsem, 
že smuteční hosté ho neakceptovali a za mnou zela padesátimetrová díra. Zažili jsme při pohřbech spoustu 
veselých příhod . Odměnou nám navíc byla částka 10 Kčs, v té době jsem míval doma paklík třeba 20 
desetikorun, za ty jsem pak o Vánocích nakupoval rodině dárky. Ještě lépe honorovány byly svatby se 
sazbou 20 Kčs (tolik za hodinu tehdy nebrali ani rodiče), na svatbu jsem se ale mockrát nedostal, sobotní 
dopoledne jsem musel trávit s rodiči na poli apod.  

Vzpomínám, jak jsme každý den se sestrou snídávali v přízemí u babičky,
využití času jsem si v rámci snídaně obouval mokasíny, které měly své trvalé místo pod mou židlí (kluci 
nemají na nějaké zbytečnosti čas a to ani dnes). Jednou v neděli jsem poté šel do kostela, ale před 
kostelem jsem zjistil, že ne vše je úplně v pořádku, každou mokasínu jsem měl jinou, jednu světlou, druhou 
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tmavou. Zanalyzoval jsem, že takto do kostela nemůžu, tak jsem se otočil a valil domů, jen jsem za sebou 
slyšel, jak si tetičky povídají: „Mladé Bulla má každó boto inó“.  

Vzpomínám na pana děkana P. Jaroslava Hudce, ten ve Šitbořicích působil celou svou kariéru kněze, 
od vysvěcení (1938) až do smrti (1997), tedy téměř 60 let! Šlo o jeho jediné působiště, což je dnes skoro až 
neuvěřitelné; i v Dolních Počernicích o tom víme své. A byla to těžká doba nacistické okupace, přechod 
fronty, únorový puč, kolektivizace, normalizace, počátkem 80. let byl z moci úřední zbaven správy farnosti, 
přispělo k tomu prý i to, že při lampionovém průvodu u příležitosti VŘSR, který vrcholil u 
sovětských hrdinů u kostela, začaly při soudružských projevech či snad při Internacionále bít kostelní zvony, 
těch se soudruzi prostě báli . Mně později pan děkan vždy říkával, když jsem četl čtení: „T
Haken“ (Eduard Haken, sólista opery ND, legendární představitel Vodníka v Rusalce). 

V této předadventní době vzpomínám i na roráty, které se konaly v době adventní od 6
soboty. Opravdu těžko se na ně vstávalo, zima v baráku i venku, tma, babička nás z postelí musela
Ale ta atmosféra při nich byla neopakovatelná („Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. 
Otevři se, země a vypuč Spasitele.“), Vánoce byly díky nim mnohem toužebněji očekávané než nyní. 

Ale to všechno vodnes čas, Bohu žel i Bohu dík. 

Společná modlitba chval 
Naše společenství Vás srdečně zve připojit se k modlitbě chval – modlíme se jednoduchým způsobem 

skrz písně, texty Písma, vlastní slova i ticho. Modlitba bude probíhat v kapli na 
měsíc od 18 hodin. Konkrétní nejbližší termíny jsou 14. prosince 2017, 11. ledna a 

Chcete-li se zeptat na podrobnosti, obraťte se prosím na někoho z nás. 
Klára a Tomáš Tökölyovi, Bára a Vítek Radovi, Lia a Tomáš Daňkovi

Mikuláš jakoubci@volny.cz
Vážení rodiče, 

blíží se svátek sv. Mikuláše a s předvečerem tohoto svátku jsou spojeny určité záležitosti. Jistě víte 
jaké.  I letos se můžete obrátit na SHM Klub Počernice s mládeží a dospěláky z farností D
a Horních Počernice a okolí. Svatého Mikuláše budeme s andělem a 1–2 čerty doprovázet v úterý 
5. prosince 2017 od 17 do 20 hodin. 

 Máte-li zájem, nahlaste se co nejdříve na e-mail jakoubci@volny.cz, 
3. prosince 2017. Ale pro rychlé naplňování kapacity loni musíme přihlašování omezit 
ZÁSOB“ .  

 Připojte Vaši přesnou adresu (s případným upozorněním na něco mimořádného, jako je nefunkční 
zvonek, dočasně uzavřená ulice ap.), telefon, stručnou charakteristiku dítěte/dětí
sami před-tiskneme tak, aby se vešel do Mikulášovy „nebeské“ knihy), příp. zda děti na Mikuláše ještě věří, 
zda se mají čerti držet zkrátka, a časové rozmezí, ve kterém Vás máme navštívit. To pokud možno 
nejširší, aby skloubení pochůzek bylo jednodušší vzhledem k velkému zájmu a překonávaným 
vzdálenostem – děkujeme za pochopení.  

 Po vytvoření časového plánu obchůzek dostanete mailem zprávu (do úterního rána) s upřesněním 
času návštěvy u Vás.  

 Anděl při obchůzce nosí proutěný košík, do kterého si od Vás převezme nadílku
 Mikulášská obchůzka je akce dobrovolnická, děláme to pro radost dětí a pěkné vzpomínky. Případné 

dobrovolné příspěvky používáme na režii akce a zbytek věnujeme na nějaký charitativní projekt. 
František Jakubec st. (mobil 732 555 858), sek

bčasník 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
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tmavou. Zanalyzoval jsem, že takto do kostela nemůžu, tak jsem se otočil a valil domů, jen jsem za sebou 

Šitbořicích působil celou svou kariéru kněze, 
od vysvěcení (1938) až do smrti (1997), tedy téměř 60 let! Šlo o jeho jediné působiště, což je dnes skoro až 

me své. A byla to těžká doba nacistické okupace, přechod 
fronty, únorový puč, kolektivizace, normalizace, počátkem 80. let byl z moci úřední zbaven správy farnosti, 
přispělo k tomu prý i to, že při lampionovém průvodu u příležitosti VŘSR, který vrcholil u památníku 
sovětských hrdinů u kostela, začaly při soudružských projevech či snad při Internacionále bít kostelní zvony, 

íkával, když jsem četl čtení: „Ty máš hlas jako 
a opery ND, legendární představitel Vodníka v Rusalce).  

se konaly v době adventní od 600, od pondělí do 
soboty. Opravdu těžko se na ně vstávalo, zima v baráku i venku, tma, babička nás z postelí musela tahat. 
Ale ta atmosféra při nich byla neopakovatelná („Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. 
Otevři se, země a vypuč Spasitele.“), Vánoce byly díky nim mnohem toužebněji očekávané než nyní.  

Mirek Bulla 

 
modlíme se jednoduchým způsobem 

Modlitba bude probíhat v kapli na faře ve čtvrtek jednou za 
ledna a 15. února 2017. 

Klára a Tomáš Tökölyovi, Bára a Vítek Radovi, Lia a Tomáš Daňkovi 

jakoubci@volny.cz, 732 555 858 

a s předvečerem tohoto svátku jsou spojeny určité záležitosti. Jistě víte 
I letos se můžete obrátit na SHM Klub Počernice s mládeží a dospěláky z farností Dolních 

2 čerty doprovázet v úterý 

mail jakoubci@volny.cz, nejpozději do neděle 
lašování omezit „DO VYPRODÁNÍ 

(s případným upozorněním na něco mimořádného, jako je nefunkční 
telefon, stručnou charakteristiku dítěte/dětí („tahák“ pro Mikuláš si 

eme tak, aby se vešel do Mikulášovy „nebeské“ knihy), příp. zda děti na Mikuláše ještě věří, 
ás máme navštívit. To pokud možno co 

ému zájmu a překonávaným 

Po vytvoření časového plánu obchůzek dostanete mailem zprávu (do úterního rána) s upřesněním 

ás převezme nadílku pro Vaše děti.  
Mikulášská obchůzka je akce dobrovolnická, děláme to pro radost dětí a pěkné vzpomínky. Případné 

dobrovolné příspěvky používáme na režii akce a zbytek věnujeme na nějaký charitativní projekt.  
František Jakubec st. (mobil 732 555 858), sekretář sv. Mikuláše <+(;-§§§  

i kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích, 
žeme zasílat e-mailem; o zařazení 

, SDB; redakci a technické zpracování provádí 
ě pokud možno jen v elektronické 
předejte osobně administrátorovi; 

domí autora, není-li zásadně dotčen obsah 


