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Úvodník

Milí farníci,
na sklonku postní doby se již před námi otvírá světlo Velikonoc. Právem křesťané ve velikonoční době
zpívají aleluja. Toto hebrejské slovo se stalo vyjádřením radosti vykoupených. Ale smíme se radovat? Ve
světě, který je plný utrpení, násilílí a úpadku člověka? Ve světě, kde lidé trpí za svou víru, jsou pošlapávána
jejich práva a národy umírají? Ano, je to možné díky víře ve Vzkříšení.
Zpěvem aleluja my křesťané vyznáváme, že Ježíš Kristus náš Pán prošel i skrze zavřené dveře jako
Zmrtvýchvstalý.. Nic mu nemůže zabránit, aby šířil poselství radosti. Velikonoce nás vyzývají, abychom šli
za tímto světlem vzkříšení a ukazovali jej ostatním, neboť víme, že to není snění, ale skutečné světlo,
opravdové východisko. Víra ve Zmrtvýchvstání znamená následovat
ledovat Krista, sloužit spravedlnosti a spáse
tohoto světa.
Přeji nám všem, abychom byli proniknuti velikonoční radostí a dařilo se nám šířit světlo vzkříšení.
K tomu Vám žehnám.
otec Pavel

Habemus Papam! aneb dejte své děti na chemii

Už zase máme papeže! V předminulém
týdnu byl, jak jste jistě všichni zaznamenali,
zvolen novým papežem, který nahradí
odstoupivšího Benedikta XVI., první neEvropan
od 8. století a zároveň i první jezuita
šestasedmdesátiletý argentinský kardinál Jorge
Mario Bergoglio. Pro svůj pontifikát si zvolil
jméno František. Zřejmě i proto, že se ihned
vyskytly pochyby, zda měl (jsa jezuitou) na mysli
Františka Xaverského nebo Františka z Assisi,
vysvětlil nový papež ve své první audienci pro
zástupce medií minulou sobotu, že během
vyhlašování výsledků hlasování konkláve jej ve
chvíli, kdy už byl výsledek zřejmý, objal a políbil jiný kardinál a řekll mu: „Nezapomeň na chudé!“. A zde se
prý zrodila myšlenka na Františka z Assisi, který byl dle papežových slov „člověkem, který nám dává ducha
pokoje, člověkem chudým“. „Přeji si církev chudou a pro chudé,““ pokračoval papež ve sdělení médiím.
Papež František, ještě než vstoupil ve 21 letech do Tovaryšstva Ježíšova, studoval chemii. Jen několik
hodin po tom, co byl kardinál Jorge Mario Bergoglio zvolen do čela 1,2 miliardy katolíků, byl na téměř stejné
rovnoběžce (asi o dva stupně jižněji), ale něco málo přes 8 100 km východněji jiný bývalý student chemie,
chemie
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který ve 21 letech vstoupil pro změnu do komunistické strany, zvolen do čela 1,4 miliardy lidí. Mám na mysli
nového předsedu Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga. Zdá se, že i pod jeho vedením (což zdaleka
neznamená, že je to z jeho hlavy) se bude „zeštíhlovat“ aparát a chudí budou bráni více na zřetel. Nerad
bych se někoho dotknul srovnáním papeže s čínským „prezidentem“, jak bývá u nás titulován, ale nemohl
jsem si nevšimnout těch paralel. Tak mi odpuste krátké zamyšlení.
Asi bude něco špatně, když předseda největší komunistické strany světa musí volat po odstraňování
chudoby, zatímco jím vedená strana vydává svým činovníkům zákaz nestřídmosti, extravagance a plýtvání
eráru na přehnané uvítací ceremoniály, hostiny a nákladné služební cesty, mnohdy i do zahraničí. To nás
ale asi tak nezaráží, protože s proletáři „rovnějšími mezi sobě rovnými“ máme své vlastní zkušenosti. Více
k zamyšlení mne nutí skutečnost, že asi bude něco špatně, když si musí hlava největší církve či
náboženské skupiny světa přát, aby církev, v jejímž čele stojí, byla chudá a pro chudé.
DoPoLí, které právě čtete je podobně jako i předchozí číslo „plné“ výzev k podpoře toho či onoho.
„Přispějte do tříkrálové sbírky, na varhany, ikonu, SKAM, děti v Ugandě, Bulharsku, Kongu, Indii,
Zimbabwe,“ apelují na nás články na stránkách DoPoLí a na nástěnkách v našem kostele. Člověk by si
mohl pomyslet, kde na to vše má „brát“. Ale myslím, že právě postní doba by nám mohla pomoci odpovědět
na tuto otázku. Mohla by nám ukázat, kde se můžeme uskrovnit a kde najít skryté rezervy. Nám tady v Číně
k tomu pomáhá ještě i chudoba, kterou vidíme kolem sebe. Mne osobně těší, že se v poslední době množí
výzvy k podpoře různých více či méně bohulibých cílů. Svědčí to o skutečnosti, že si stále více lidí
uvědomuje, že majetky, které máme, nenáme jen pro sebe, ale jsou nám svěřeny, abychom s nimi co
nejlépe naložili. A je na každém z nás, zda a kolik dá na gamanůž pro veterinární kliniku v XY, na varhany
v kostele, na vzdělání děti v „rozvojových“ zemích, nebo na pomoc hladovějícím či obětem katastrof.
A jak s tím a s přáním papeže koresponduje volání církve v Česku po vrácení ukradeného majetku?
Podle mne to vůbec není v rozporu. Jsem přesvědčen, že „chudá církev“ nemusí nutně znamenat
nemajetná. Nemusíme se zříkat poctivě nabytého majetku, ale měli bychom si hlídat, jak s ním nakládáme.
Chudí máme být podle mne hlavně ve svých vlastních nárocích a potřebách. Kéž se nám to daří tak,
abychom naplnili přání Svatého Otce být chudými a pro chudé.

Slavnost Dona Boska v Kobylisích

Havran

Dne 31. ledna se po celé zeměkouli v salesiánských střediscích a místech, kde salesiáni působí, slavilo
125. výročí okamžiku, kdy Don Bosko přišel ke svému Otci, Pastýři a Učitelce. S oslavami nezůstalo
pozadu ani Srdce Evropy, jak se říká našemu krásnému hlavnímu městu.
Na začátku mše svaté se otec Martin Hobza dotazoval, čím to je, že v jeden obyčejný večer všedního
dne je kostel svaté Terezičky tak plný. To proto, že nás tam táhne Kristus. A ke Kristu nás táhne náš
zakladatel Don Bosko, jemuž jsme přišli vzdát společné díky za jeho dílo, za celou salesiánskou rodinu.
Nechyběla připomínka radosti, kterou měli Boskovi chlapci prožívat, a radostným srdcem být blíž dobrému
Bohu. Před závěrečným požehnáním jsme byli všichni vyzváni, abychom si s Donem Boskem užili i nějakou
legraci, kterou máme možnost „okusit“ v Salesiánském divadle hned vedle, kam jsme byli pozváni.
Loni nám salesiáni připravili celovečerní divadelní kus o životě Dona Boska, který ale spatřil světlo
světa (nebo spíše reflektorů) pouze ten jeden večer. Byla to velká škoda, neboť divadlo s úžasnými
hereckými výkony nemělo chybu!!! Byli jsme zvědaví, na co se můžeme těšit letos. A zase jsme nemohli být
zklamaní. Opět jsme zažili spoustu legrace a obdivovali umělecké výkony všech vystupujících. Taneční
nebo hudební vystoupení mladých z oratoře nám brala dech. Troufám si říct, že se divadlem přehnala
hudební vichřice. Bacha jsme tam sice neslyšeli, ale upřímnou radost ze hry určitě!
Mě osobně až zaskočilo živé vystoupení Mistra Beana, neboť v podání Martina Hobzy jsem jej ještě
neviděl. Jiní už to štěstí mohli mít i vícekrát. Tedy, co na jevišti předvedl otec Martin, to se nedá slovy
popsat! To musíte zažít osobně! Jako ve správném M. Beanovi došlo např. i na kytaru, která
„pustila“ uvězněnou ruku ve svých útrobách až po několika ranách sekerou… :-)
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Nakonec na menší divadelní kus došlo i letos. Tentokrát aktuálně a pružně reagoval na nedávné volby.
Mladí přemluvili Dona Boska ke kandidatuře na post presidenta a vrcholem vystoupení pak byla závěrečná
televizní debata Dona Boska a Leoše Emana. Lidičky, to byla fakt LEGRACE!!! Až se bude blížit slavnostní
akademie příští rok (opět 31. 1.), jistě si na ni udělejte čas. Do Kobylis to neštěstí nemáme daleko. Určitě se
můžeme už teď těšit na další legraci a nevšední zážitky.
František st. Jakubec

Tříkrálová sbírka 2013

www.trikralovasbirka.cz
I letos se naše farnost zapojila do Tříkrálové sbírky.
Koledovalo se především na Tři krále v neděli 6. ledna 2013,
a to před kostelem i po rodinách v Dolních Počernicích.
Koledování se z dětí aktivně zúčastnili Vojta, Honzík
a Sárinka Bullovi, Péťa Šíla, Lucinka a Evička Kelbelovy.
Nejvíce peněz se vykoledovalo během několika minut po
obou nedělních mších svatých. V neděli odpoledne jsme pak
již tradičně navštívili několik dolnopočernických rodin
(Jirsákovy, Kvaltinovy, Šílovy, Kelbelovy atd.). V nedělním
nevlídném počasí jsme se zdržovali spíše v teple příbytků,
zazpívali jsme si a zahráli na hudební nástroje. Děti si
pohrály se svými kamarády, dospělí hodnotili právě uplynulý
rok a poradili si i s posledními zbytky vánočního cukroví.
S Marcelou Krňávkovou pak ještě koledovaly v pondělí i děti chodící do náboženství. Celkově se tak
v Dolních Počernicích vybralo v Tříkrálové sbírce 7 889 Kč, v celé pražské arcidiecézi pak 4,2 mil. Kč.

Miroslav Bulla

Pokladnička na vzdělání

Od 23. března 2013 zelená pokladnička na
nástěnce vzadu v kostele změnila svůj účel. Budete
mít možnost přispět na projekt Darujme vzdělání, kdy
se podporují salesiánská střediska v Kongu, Indii,
Bulharsku a Zimbabwe prostřednictvím zakoupených
poukazů (které můžete vidět na zadní nástěnce).
Udržet finančně školu či internát pro děti je velmi
náročné, proto vznikl právě tento projekt. Vzdělání je
totiž investice na celý život.
Za určitou dobu se pokladnička vybere a za
vybrané peníze se koupí jeden či více poukazů.
Více informací o projektu najdete na www.darujmevzdelani.cz.

Bulharská adopce na dálku

www.darujmevzdelani.cz

Marie Jakubcová

sdbsz@mail.bg
Milí farníci. Před lety, když byl zde na faře salesiánský noviciát, poznávali jsme se každý rok s novými
adepty salesiánství. Poznali jsme se i s Jardou Foglem, který nyní působí na misiích v Bulharsku. Když
jsme se byli loni za salesiány v Kazanlaku, Staré Zagoře a Jambolu podívat, Jarda s námi hovořil
o myšlence jakési „bulharské adopce na dálku“. Tuto aktivitu Charity jistě znáte nebo i podporujete. Ta
„bulharská“ by byla podobná, jen ne přes Charitu a nebyla by vázána pouze na konkrétní dítě. Rádi by
z peněz, které by byly určeny na „bulharskou adopci“ zajišťovali přímou pomoc dětem nebo rodinám
v existenční tísni. Ne, že by se dětem zaplatil nějaký nadstandard, šlo by spíše o životně důležitou pomoc
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v největší nouzi – někdy jídlo, někdy oblečení, boty, někdy léky, jindy základní pomůcky do školy, příspěvek
na internát…
Případné dary je možné poskytnout na účet salesiánské provincie – 16844021 / 0100, VS: 29 a mailem
(jardafogl@gmail.com) ještě potvrdit odeslání částky. Peníze přes provincii s VS 29 jdou na bulharské misie
celkově, proto pro onu bulharskou adopci na dálku je potřeba napsat Jardovi či do komunity
(sdbsz@mail.bg), kolik peněz jste na ten účel poslali či pravidelně posíláte pomocí TP, a oni uvedenou
částku použijí jen na přímou pomoc dětem a rodinám. Potvrzení o daru na odečet z daňového základu vám
vystaví na provincii v Kobylisích, budete-li mít o ně zájem. Děkuji.
František st. Jakubec

7. farní dámská jízda aneb plavba na Sázavě marcela@seznam.cz

Na sedmý ročník „dámské jízdy“, kterou každým
rokem pořádáme na řece Sázavě z Čerčan do Týnce
nad Sázavou, jsou zvána všechna děvčata i ženy,
úplné začátečnice i pokročilé vodačky. V sobotu
8. června 2013 na sv. Medarda vyrazíme z Hlavního
nádraží v 749 na naši jednodenní plavbu. Loňská
akce byla o den později a počasí se velmi vydařilo,
bylo sluníčko a teplo. Okolo 9. hod. přijedeme do
Čerčan a nastoupíme do připravených lodí. V Týnci
nad Sázavou odpoledne vystoupíme okolo 16. hod.
Délka naší trasy je 14 km. V polovině cesty uděláme
zastávku v Nespekách v naší oblíbené vodácké
restauraci. Jako vždy si tam dáme nějakou dobrou
baštu a nabereme síly na druhou polovinu cesty. Lodě budou stejné jako každý rok, takže neúmyslné
koupání ve vodě je téměř vyloučeno.
Vodačky, zapisujte se na stolku s dary do 28. dubna 2013 v kostele nebo napište na e-mail
marcela@seznam.cz a nebo se ozvěte na tel. 604 898 198.
Ahoj na vodě!!!
Těší se na vás.

Noc kostelů v Dolních Počernicích
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Marcela Krňávková

www.nockostelu.cz
V pátek 24. května 2013 v 1800 se
návštěvníkům otevřou dveře kostelů po celé
naší zemi. Už po čtvrté se bude konat Noc
kostelů také v Dolních Počernicích v našem
kostelíku Nanebevzetí Panny Marie. Záštitu
nad touto akcí převezme starosta zdejší
městské části Zbyněk Richter, tak jako
v letech předešlých.
Více informací se dozvíte na
www.nockostelu.cz, kde si můžete
prohlédnout od dubna i program, který
proběhne v našem kostele a na jehož
podobě v současné době pracujeme,
abychom naše návštěvníky měli opět čím
příjemně překvapit.
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Prosíme naše farníky o zapojení se do tohoto projektu, protože budeme potřebovat ochotné
dobrovolníky, kteří by se postarali o hladký průběh programu (např. hlídání kostela, rozdávání
propagačních materiálů aj.). Děkujeme všem, kteří nám budou ochotni pomoci. Případní zájemci se mohou
hlásit u Marcely Krňávkové (tel. 604898198).
Marcela Krňávková

První svaté přijímání

V neděli 9. června 2013
během mše sv. v 1000 přijme první
svaté přijímání 11 dětí (Eliška
a Natálka Vamberovy, Terezka
a Honza Rybanští, Markétka
a Terezka Blažkovi, Terezka
Šlosárková, Dominika Switalská,
Vojta Bulla, Otík Steinbauer
a křest i svátost eucharistie přijme
Patrik Švejda), které se od
listopadu pravidelně připravují
každý pátek na faře. Příprava je
rozdělená do dvou hlavních částí. V první části nazvanou „Ježíš uzdravuje“ se děti pomocí příběhů
připravují na svátost smíření. Ve druhé části nazvané „Ježíš nám dává chléb života“ se budou připravovat
na svátost eucharistie. První část přípravy vyvrcholila v pátek 8. března 2013, kdy děti přijali svátost smíření
a oslavily ji pohoštěním nazvaným „Hostina u milosrdného otce.“

Farní pouť do Sázavského kláštera

Marcela Krňávková

Letošní farní pouť 18. května 2013 nás zavede do Sázavského kláštera, který je vzdálený od Prahy
necelých 60 km. Je zde naplánovaná mše sv. v 1000, po které, kdo bude chtít, půjde na komentovanou
prohlídku (vstupné není v ceně), nebo se vydá do okolí po památkách připomínajících sv. Prokopa
(studánka Vosovka, nebo čertova brázda).
Podrobnější informace o historii kláštera, ale i o organizaci naší pouti budou k dispozici v kostele. Zde
uvádíme alespoň základní informace o klášteru:
STRUČNĚ Z HISTORIE KLÁŠTERA
Nejstarší zmínky o klášteru sahají do roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a poustevník Prokop,
kolem něhož se zde vytvořila skupina stejně smýšlejících lidí. Podle legendy, která hovoří o založení
kláštera na Sázavě, Prokop při setkání s knížetem u studánky Vosovky nabídl Oldřichovi vodu ze studánky,
ta se proměnila ve víno a kníže pod dojmem tohoto zázraku pomohl Prokopovi založit zdejší klášter.
V 11. století byl klášter středem staroslověnské liturgie, poté předán benediktinům z Břevnova.
Kanonizace svatého Prokopa proběhla v roce 1204.
STAVBA
Do dneška se z původního kláštera zachovaly pouze základy. Nynější stavba pochází ze 14. století,
posléze přestavěná v době baroka. Husitské války přerušily rozvoj kláštera. Z této doby zůstal dodnes
nedokončený chrám svatého Prokopa.
Mezi nejvzácnější prvky uvnitř kláštera patří gotické fresky mariánského cyklu a hlavně unikátní
Sázavská madona, která kárá malého Ježíše.
POVĚST
Na třech stranách dodnes fungující zvonice je jedna cihla s vytesanou hvězdou. Kdo najde všechny tři,
tomu se prý splní přání ☺.
Anna Kvaltinová
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Farní dovolená v Itálii

Na základě dotazů ohledně farní dovolené v Itálii se pořádá další ročník v termínu od 15. - 21. července
2013. Pojedeme znovu do horské oblasti v severní Itálii, poblíž měst Bormio, Livigno a Tirano. Budeme
ubytováni na faře ve Verviu, tak jako loni, za poplatek 5 € na osobu a noc. Dopravu, vaření a další věci
můžeme zařídit tak, aby nás to vyšlo co nejlevněji. V květnu v kostele vyvěsíme informace a seznam, na
který se budou zájemci moci zapisovat. Protože se jedná o dovolenou v horách, kdy převážně budeme
dělat jednodenní túry na různých místech navštívené oblasti, je dovolená plánována pro „zdatnější“ – tedy,
kdo mohou trochu chodit po horách a jsou ochotni spát v normálních skrovných podmínkách a být
samostatní. Při našem pobytu ve Verviu můžeme navázat na přátelství s místními obyvateli, kteří jsou velmi
prostí a velkorysí a se kterými jsme měli možnost se loni blíže poznat.
Se svými případnými dotazy se obracejte na otce Pavla Čápa.
P. Pavel Čáp, SDB, administrátor farnosti

Chaloupky v letošním roce

Klub Praha Počernice

www.shm.kablik.cz

CHALOUPKY

Cílová skupina - ročník Vedoucí
děvčata 2006- 2004
Míša Herianová
děvčata 2003 - 2001
Anička Dejmková

Termín

chlapci 2006 - 2003

27. 7. - 3. 8. Jesenice (Rakovník) 31. 5. - 2. 6. Zdice

děvčata 2000 - 1997

chlapci 2003 - 2001

chlapci 2001 - 1998

společná 1998 - 1995

Monika Čiháková

Pavel Herian

Standa Čihák

Daniel Herian

Místo

2013

29. 6. - 6. 7. Jesenice (Rakovník) 8. - 10. 3. Zdice

17. 8. - 24. 8. Sloup v Čechách

Přihlašování: www.shm.kablik.cz.

27. 7. - 3. 8. Bozkov

22. 7. - 30. 7. Putim

31. 5. - 2. 6. Zdice
12. - 14. 4.

cca 1 400 - 1600 Kč

Pro odeslání přihlášky je nutné mít kontrolní kód, který budeme uvádět na přihláškách

SKAM

1. - 3. 3 Struhařov

8. 7. - 14. 7. Desná (Jizerské h.) 19. - 21. 4. Dobříš

T. Tököly ;K.Žádníková 23. 8. - 29. 8. Vendryňe

Doporučená cena za chaloupku:

Víkendovka

Pavel Herian

www.iskam.cz
Zdravím celou farnost DP!
Následující 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 14., do soboty 15. června 2013.
SKAM bude již osmý! 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 atletice.
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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 farnost DP je trochu z ruky, máme možnost pro případné
voňavé dary přijet k Vám domů.
- fyzická: Sháníme výpomoc rozhodčích na florbal a fotbal (např. na půl dne), pokud mátě někdo chuť,
jste zváni! (Případně se ozvěte do 31. března 2013 Františkovi ml. Jakubcovi, ferduv@gmail.com)
- (v neposlední řadě i) finanční: Budeme rádi za jakýkoli příspěvek! K tomu slouží kasička
„Sávíků“ v kostele vzadu na nástěnce, jejíž obsah od 15. května do 14. 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 s mnohými popovídáte, třeba se
do mimosoutěžního sportování zapojíte i se svými rodinami.
V případně nabídky pomoci, dotazů, připomínek či nejasností kontaktujte prosím mého staršího
bratříčka Ferdu Jakubce a to buď osobně či na mailu ferduv@gmail.com nebo na tel. 736 405 587. Můžete
se ptát i Františka staršího, to jest mého tatínka, kostelníka. Předem moc děkujeme!!!

Logo farnosti a nová tvář DoPoLí

za organizátory SKAMu Marie Jakubcová

Asi jste si všimli, že náš plátek dostal do nového ročníku nový „facelift“, jak je teď módní říkat, čili byl
trochu vylepšen jeho vzhled. Reaguji tak na skutečnost, že naše farnost má konečně vlastní logo, které
vzešlo z veřejné soutěže. Autorem vítězného návrhu je Jindra Regál, který ke svému příspěvku do soutěže
uvádí:
Návrh loga symbolizuje společenství. Dva lidé se drží za ruce a tvoří tak písmeno „M“ jako Maria.
Podobný námět se objevuje např. také přímo na logu SDB nebo Salesiánů v Havířově. Modrá barva byla
zvolena podle modrého roucha Panny Marie a jako symbol vesmíru a nekonečnosti.
Na přání pastorační rady jsem začlenil jednu z variant loga (dle logomanuálu, který by se měl brzy
objevit na stránkách farnosti www.farnost-dolni-pocernice.cz) i do hlavičky DoPoLí. Zároveň jsem použil
modrou barvu z loga pro pozadí titulků, které bylo doposud černé. Časopis tak snad získává trochu na
barevnosti a přívětivosti. To je ale můj vlastí pohled. Zajímal by mě Váš názor, a to nejen na poslední
změny v grafice DoPoLí, ale celkově na jeho zpracování. Byl bych Vám velmi vděčen za Vaše náměty a
připomínky, které laskavě zasílejte na adresu DoPoLi@email.cz. Předem Vám všem děkuji.
Havran
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Jak František vymyslel Ježíška a jiný František ho zahrál

Milí spolufarníci!
Dostali jsme fotografii z našeho kostelíčka, na níž je vidět vánoční/novoroční přání, které jsme Vám
poslali, vystavené na stolku vzadu v kostele. K němu byla připojena fotografie naší rodiny v přestrojení
za rodinu Svatou. Rád bych Vám vysvětlil, jak fotografie vznikla.
Jistě většina z Vás ví, že v Dolních Počernicích se již mnoho let udržuje novodobá tradice pořádání
živých betlémů. Tento nápad se původně prý zrodil v hlavě svatého Františka z Assisi, který tak chtěl
prostým lidem přiblížit úžasnost okamžiku narození Páně. Od něj se pak zvyk pořádání živých a vytváření
neživých betlémů rozšířil do různých konců světa. V Dolních Počernicích funguje tradice tak, že je vždy
vybráno jedno dítě (nejlépe chlapeček) narozené v tom kterém roce, aby představovalo malého Ježíška.
Jeho maminka pak ztvárňuje roli Panny Marie a svatého Josefa představuje vždy pan Ruml, jehož plnovous
a celkové vzezření souzní s většinovou představou (byť idealizovanou či ovlivněnou středověkými obrazy)
o tom, jak asi mohl vypadat Ježíškův pěstoun. Naši dva starší synové měli tu čest, že si oba mohli v roce
svého narození užít onu „hodinku slávy“ a stát se na chvíli malými Ježíšky. Bylo mi líto, že odjezdem do
Číny o tuto výsadu připravujeme nejmladšího Jonáše Izajáše Františka. Ale už doma v ČR ve mně hlodal
malý červíček nápadu, že by přeci jen nemuselo být vše ztraceno. A když jsem potom začal na zdejších
školách učit své žáky češtinu a povídat jim o Česku, dostával nápad postupně čím dál tím konkrétnější
obrysy. A výsledkem bylo, že jsme si nechali od přátel na stavbě vyrobit náznak chýše a jesličky a
v amfiteátru na centrálním náměstí Družby (nebo
Přátelství, chcete-li) jsme 27. prosince 2012 pro
místní uspořádali živý betlém. Bohužel se ho
nemohl zúčastnit náš prvorozený Ismík, který se
doma léčil z ošklivé nemoci, kvůli které byl
dokonce přes vánoční svátky hospitalizován. Zpět
z nemocnice jsme se vrátili až den před tím, což
byl také důvod, proč se akce původně plánovaná
na Boží Hod konala až tak pozdě a mnohé jsme
nestihli dotáhnout tak, jak jsme zamýšleli. Také
pastýř byl proto jenom jeden – náš Iliásek, ale
zato zpěváčků koled bylo kolem stovky. Naučil
jsem totiž svoje žáky zpívat Narodil se Kristus Pán a Nesem vám noviny. Potom, co jsme obě koledy celé
odzpívali, přečetla jedna z mých studentek úryvek z Lukášova evangelia vyprávějící o zvěstování
a narození Ježíše a potom ho ještě volně převyprávěla, aby každý rozuměl, protože biblický jazyk někdy
dělá potíže i nám znalým, natož neznalému čínskému posluchači. Jiná studentka pak přečetla text
o českých vánočních zvycích. Potom ještě naše rodinka zpívala další koledy a na závěr jsme si dali repete
oněch dvou koled se studenty češtiny. Věřím, že to byl zajímavý zážitek jak pro diváky, tak pro studenty, ale
věřte, že silné dojmy tato malá akce zanechala i v nás. Bylo opravdu nezvyklé slyšet stovku hlasů čínských
mladých lidí, jak trochu neumělou češtinou zpívají „nám, nám, narodil se!“. Ano, narodil se pro všechny
a tady jsme to mohli silně procítit. Protože jsme nemohli (nota bene bez trouby) připravit dostatečné
množství vánočního cukroví, vzali jsme pak studenty do přilehlé cukrárny na Ježíškův narozeninový dort,
na kterém bylo napsáno čínskými znaky „radostné Vánoce“. Takže tak to je s tou fotkou a tak jsme tu my
prožívali Vánoce. Na velikonoční vigilii se chystáme do hlavního města Pekingu, tak snad to vyjde.
Přeji Vám za celou rodinu radostné prožití velikonočního vzkříšení!
Havran
občasník farního společenství při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích,
vychází nepravidelně dle potřeby; na žádost můžeme zasílat e-mailem; o zařazení
a použití příspěvků rozhoduje P. Pavel Čáp, SDB; redakci a technické zpracování provádí
Tomáš V. F. Jirsák Havran; příspěvky dodávejte laskavě pokud možno jen v elektronické
podobě, a to na adresu DoPoLi@email.cz., jinak předejte osobně administrátorovi;
vyhrazujeme si právo příspěvky redigovat bez vědomí autora, není-li zásadně dotčen obsah
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