Z FARNÍ KRONIKY – KRONIKA ASPIRANTŮ ROČNÍK 1991-92:
JE 3.ÚNOR 1991.
Ráno vstáváme k ranním chválám a k rozjímání jako každou jinou
neděli. Dnes ale není obyčejný den, na desátou hodinu přijíždí otec biskup Antonín Liška.
Slouží spolu s Tomášem, Pavlem, Františkem a Benem slavnou mši svatou.
Začínáme hymnem k Duchu svatému, před evangeliem zpíváme prosbu k duchu
svatému. Po homilii, ve které otec biskup shrnul život a dílo svatého Jana Boska a promluvil
o darech Ducha, udělil svátost biřmování Honzovi-Dominikovi, kterému byl za kmotra Jirka.
Z kůru zní „Veni Creator Spiritus“ a kostel se naplňuje intenzivní přítomností třetí
Božské osoby.
Po mši svaté odcházíme na faru, kde už Václav připravil slavností oběd. U stolu sedí
vedle pana biskupa Beno, Tomáš, pan starosta ing. Nožička, pan ředitel dětského domova
Josef Černý se svou chotí, Václavova žena Lída Heroldová. Řidič pana biskupa vedle Čendy,
František a naproti Honzovi rodiče, bratr, babička (která nám opět napekla výborné koláče) a
Honzova prateta.
Pavel obsluhuje, nosí na stůl předem, polévku, hlavní jídlo – vepřové dukátky
s hranolkami a oblohou. Po oběd má slovo Beno, potom pan ředitel Černý a pan starosta, ale
to už se my zvedáme od stolu, protože odbila druhá po poledni a běžíme na hříště – začíná
oratoř. Pomalu příchozí mládež – kluci a holky z dětského domova i z Počernic.
Dáváme píseň „Není nutno“ a vzápětí seznamovací hru, do které se zapojuje i otec
Antonín. I když se přiznává. Že nebyl nikdy šikovný s míčem v ruce, přesto oceňujeme
s jakou chutí se otec biskup do oratoře zapojil.
Hrajeme na jelena, na plácanou, kdy jeden chodí uvnitř kruhu s nastavenou rukou a
hádá, kdo ho plácne, potom na červené a bílé, na uklidnění na zvířata – všichni jsou sloni
válející se v blátě a na chvíli dáváme i fotbal.
Potom odcházíme do klubovny, kde hrajeme hru s pokličkou, povídáme si o tom,
pro co jsme se v životě nadchli, zpíváme písničky, Tomáš vypráví příběh z „Ostrova
přátelství“ na téma studium. Rozcházíme se o páté písni „Svorni jsme“ – spojeni v kroužku
zkříženýma ruka.
Večer si povídáme u večeře s Benem. Beno mluvil odpoledne s panem starostou o
tom, že snad někdy v budoucnu by se tady postavil areál dětského domova, domova
důchodců, kde by bydleli a pracovali salesiáni. Všechno se bude muset ještě dobře promyslet.
Beno nám kladl na srdce, že „vyhrává jenom ten, kdo se nevzdává, kdo se vzdá, prohraje. “
Potom jsme společně hodnotili dnešní den, dnešní oratoř Jirka s Honzou, kteří dnes
apoštolovali na ledě říkali, že musíme chodit tam, kde jsou mladí, oni (a zvláště starší) sami
do oratoře nepříjdou. Bylo by také dobré začít např.: Po oratoří dělat takové malé
seznamování s vírou pro ty, kteří by měli zájem.
V 9 hodin jdeme na večerní chvály. Ve večerním slůvku nám Tomáš připomíná,
abychom v modlitbách pamatovali se Svatým Otcem na lidi trpící válkou v Perském zálivu.
Z aspirantátní kroniky, sepsané AD 1991-92 přepsala Veronika Priharová
občasník Farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích ,
vychází dle potřeby, zpravila 4 x za rok; zájemcům zasíláme e-mailem;
rozhodnutí o zařazení a použití příspěvků P. Pavel Dominik Hertl, SDB;
Redakce:Pavel Hertl, Marcela Krňávková, Olga Stárková. Technické zpracování
Tomáš Havran Jirsák, Stanislav Čihák; příspěvky zasílejte pokud možno na
adresu dopoli@email.cz,
jinak též do schránky na dotazy a připomínky
v kostele;
starší čísla naleznete na www.farnost-dolni-pocernice.cz/
koní 1, Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12
.U
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ročník VIII. (2010), číslo 2

Úvodník
Zazvonil zvonec a mému úřadování v Dolních Počernicích je od 1.9.2010 konec.

Vážení
čtenáři
DoPoLí, milé děti, drazí
farníci. Letos v září tomu
bude právě 10 let od doby,
kdy jsem přišel do této
farnosti. Rok a půl jsem se
rozkoukával a rozcvičoval
čerstvě operované koleno.
Aletos v září uplyne 20 let
od příchodu Salesiánů
Dona Boska do Dolních
Počernic.
Mojí první velkou
záležitost této farnosti, do
které jsem se zakousl, bylo
vyřizování odškodnění za zvony zrekvírované během II. světové války. Žádat
bylo možné jen do 31.12.2001 a nakonec jsem v tento den podával celkem čtyři
žádosti. Všechny byly vyřízeny kladně. Peripetie s tím spojené jsem podrobně
popsal v článku „Jak jsem se zapletl se zvony“ , který je na faře k dispozici.
Nakonec jsme prostřednictví švýcarské organizace OEM získali odškodné
necelých 21 tisíc Kč, tedy desetinu hodnoty zvonů. Různých úředních
vyřizování, žádostí, proseb, potvrzení, a děkování jsem od té doby posílal
nesčetně, ale školu jak na to, jsem prodělal se zvony.

A zvonění mě nyní
vyprovází na cestě dál. Už je to
měsíc, kdy zde v Dolních
Počernicích, stejně jako v mnoha
jiných chrámech v naší zemi a v
Rakousku a Německu proběhla
noc kostelů. Velmi děkuji všem,
kdo se do této (pro nás) novinky
aktivně zapojili. Podrobnosti se o
této akci i moje osobní
poděkování si můžete přečíst ve
článku Noc kostelů.
A čeho že je vlastně konec?
Právě dnes, když píši tento svůj poslední úvodník do Dopolí, jsem v poledne dostal z
Acibiskupství pražského dekret, který hlásá, že od 1.9.2010 zde bude vaším novým
administrátorem P. Pavel Čáp SDB, který přichází z Litomyšle. Tímto vám tedy oznamuji s
definitní platností svůj odchod z Dolních Počernic k 31.8. 2010. Já se naopak stěhuji do
Litomyšle, odkud budu mít blíž do Brna, kde žije můj stařičký otec, neboť nastává čas, abych
mu začal více splácet jeho lásku.
Děkuji za veškerou spolupráci na zdejší malebné vinici Páně. Děkuji zejména
vám, kteří jste po celý nebo delší čas, kdy jsem tu s vámi mohl být, nesli spolu se mnou
břímě dne i horka. Moje poděkování zde patří pastorační skupině přípravující a realizující
pravidelně bohoslužby slova pro mše sv. s dětmi, paní varhanici, panu kostelníkovi, paní
účetní, paní pastorační asistentce a jejím předchůdcům, ženám zdobícím a uklízejícím kostel,
nedělním zpěvákům na kůru, ministrantům, všem, kdo se starali o mešní, ministrantská a
liturgická roucha, ministrantům a jejich vedoucím, schole na mši sv s dětmi, mladým z
pátečního spolča, zejména těm, kteří se v posledních třech letech podíleli na chodu nedělní
oratoře, všem současným i minulým clenům PER a PaRaFy, dopisovatelům DoPoLí a všem
vám, kdo jste cokoli nepatrného učinili svým bratřím a sestrám z lásky ke Kristu. Chtěl bych
velmi poděkovat rodičům, kteří se snažíte doprovázet své děti na cestě víry, sami víte, že to
není snadné, ale vytrvejte! Později budete sklízet sladké ovoce. Ať Pán, který je dobrý ke
všem, bohatě odmění vaši lásku. Děkuji také celé farnosti za vytrvalou podporu salesiánské
komunity, bydlící na zdejší faře, zvláště pak naším kuchařům - rodině Vinšových na
Hradešíně. Děkuji i všem statečným brigádníkům, kteří jste obětavě pomáhali při opravách a
úklidech kostela i fary!!! DĚKUJI VÁM VŠEM, KTEŘÍ V NAŠÍ FARNOSTI VYTVÁŘÍTE
RODINU!!!
Velmi chci poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu Dolních Počernic za vstřícný postoj,
který od počátku mého působení zde jednoznačně zakouším, DĚKUJI jménem celé naší
farnosti.
Přijďte všichni 15.srpna v 8.30 na farní pouť do našeho opraveného kostela!
Hezké prázdniny všem dětem a dospělým letní dovolené naplněné odpočinkem a radostí
v Duchu svatém vám všem přeji ze srdce...
váš duchovní pastýř P.Pavel Dominik Hertl SDB
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NOC KOSTELŮ

poprvé v celé České republice
a u nás v Dolních Počernicích.
...aneb „proč se v pátek o volbách zvonilo“ v Dolních Počernicích?
Poprvé jsme se dozvěděli o této aktivitě v únorovém čísle Acta curiae – oběžníku
pražské arcidiecéze. Byli jsme vyzváni k zapojení se do tohoto programu. Na přípravu nebylo
mnoho času, závazně jsme se přihlásili 19.3., tedy týden před květnou nedělí, což byl termín,
do kdy bylo potřeba se přihlásit. Bylo dobře, že v uplynulých 4 letech byly intenzivně
odkrývány a restaurovány středověké fresky ve východní části kněžiště. Velmi nám přišla
vhod skutečnost, že jsme práve v letošním roce získali mj. také grant od Magistrátu HMP na
generální restaurování bývalého hlavního oltáře kostela, který byl již v kritickém stavu. Ten
byl rozebrán na menší části a odvezen k ošetření.Tak se návštěvníkům Nk naskytl jedinečný
pohled na podmanivě osvětlené fresky.
Dolnopočernický chrámový sbor připravil a nacvičil díla středověkých autorů. DPCHS vede
už 9 let paní Marcela Babková, sbor má za sebou mnoho kulturních vystoupení a bohaté
zkušenosti, z kterých mohl čerpat.
Koordinátorka Nk v naší farnosti paní Marcela Krňávková, zajistila a dotvořila
propagační letáky a plakáty, přivezla poutnické pasy pro návštěvníky a kontaktovala
dobrovolníky. Aby se informace o Nk dostala k co největšímu okruhu lidí, rozvěsili a
rozdali dobrovolníci plakáty s programem. Díky ochotě mnoha dobrovolníků se rozdalo
přes 100 plakátů jak v Dolních Počernicích – zde děkujeme zastupitelstvu ÚMČ-PDP tak i v blízkém okolí (Horní
Počernice, Černý Most, Újezd
nad Lesy a Běchovice).
Mezi tím přípravný
tým farnosti chystal program.
Chtěli jsme nabídnout pohled
do historie kostela, vděčně
připomenout,
co
se
v
posledních letech podařilo
díky grantům MHMP, pomoci
ÚMČ-PDP , zvl. našeho pana
starosty, opravit v kostele a
okolí a také potěšit srdce
nočních návštěvníků kostela.

Pan starosta Ing.
Zbyněk Richter převzal záštitu nad akcí Nk v našem kostele Nanebevzetí Panny
Marie a přislíbil osobní účast. Paní Anna Kvaltinová ve spolupráci s paní Evou
Kabátovou vytvořily průřez historii a opravami kostela, aby ho paní A.K. jako

průvodce celého večera fundovaně přestavila.Po úvodním desetiminutovém zvonění před
osmnáctou hodinou uvedla moderátorka celého večera paní A.K. zdejšího duchovního
správce – administrátora P. Pavla Hertla, který přivítal všechny návštěvníky a připomněl, že
kostel je historickým místem setkávání lidí. Pak přednesl úvodní slovo pan starosta, který
vyzvihl skutečnost, že naše MČ- DP je krásná nejen kvůli tomu, co pro ni udělali minulé
generace, ale též díky úsilí současného vedení obce. Dále představil chystané opravy a plán
dalších úprav zámeckého areálu včetně záměru umístit zde novou sochu sv. Jana
Nepomuckého v barokní podobě. Pak si znovu vzal slovo administrátor farnosti, aby
poděkoval panu starostovi a zastupitelstvu MČ za spolupráci a pomoc při opravách kostela
např. zeď mezi dvorem pivovaru a kostelem. Tuto pochvalu si právem vedení MČ -PDP
zaslouží, protože se skutečně o naši obec stará tak, aby se tu lidem žilo dobře. Následující
chrámová hudba a zpěv byly střídány úryvky o historii a opravách kostela. DPCHS přednesl
celkem 19 skladeb starých mistrů, čímž vytvořil podmanivou atmosféru noci. Na závěr první
hodiny byli účastníci vyzváni, aby si fresky, vitráže, románské okénko, gotickou menzu
(desku obětního stolu) i panskou oratoř prohlédli zblízka.
V
tuto
chvíli
spuštěný
dataprojektor promítl na plátno
zapůjčené obcí (ÚMČ) prezentaci
fotografií oprav kostela z nedávné
doby. Místo sboru zazníval
reprodukovaný
gregoriánský
chorál. Až do 22h pak přicházelo
přes 100 návštěvníků. Od paní
Mirky Bullové obdrželi poutnické
pasy s razítkem prohlédli si fresky,
mohli
sledovat
promítání
prezentace o opravách kostela z
posledních let. A mnozí vyslechli
vyprávění o historii kostela a
postavách zobrazených na freskách
vedle románského okénka s malou novogotickou vitráží. V závěru Nk pak účastníci i
pořadatelé shlédli i prezentaci fotografií starých a současných Dolních Počernic autorky paní
Černé.

PROSLOV K NOCI KOSTELŮ
Pane starosto, dámy a pánové, milí návštěvníci našeho kostela.
Všichni buďte srdečně vítáni.
Tento posvátný dům zde stojí již úctyhodných 800 let, možná o něco
víc.Není jen liturgickým prostorem pro slavení bohoslužeb a dalších
liturgických obřadů, odedávna byl i spojnicí obyvatel této obce. Jak jeho
stavba, tak opravy a údržba byla vždy prováděna se zřetelem ke všem
uživatelům této části světa. Vystřídalo se tu mnoho různých společenských
systémů, některé, některé byly nakloněny této ušlechtilé stavbě více, jiné
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méně. Ale ona všechny tyto údobí přečkala a je nám sice němým, ale přesto
výmluvným svědkem bohaté historie našeho národa.
Kéž je i v dnešní době znamenm míru, pokoje a vzájemné lidské
solidarity, ke které svou povahou jednoznačně vybízí. To co je hlasem
každého posvátného prostoru říká i nám.
Pokoj vám.
administrátor farnosti P. Pavel Dominik Hertl

ČARODĚJNICE NA FARNÍ ZAHRADĚ :

Čarodky

Na slet čarodějnic dne 30.
4. 2010 se konal také jeden
na farní zahradě v Dolních
Počernicích. Tentokrát nás
nečekalo stopování zlé
kouzelnice,
či
školní
čarovná docházka, jak
tomu bylo v minulých
letech; letos jsme hledali a
dávali dohromady ztracený
Lexikon čar a kouzel.
Nebylo to lehké, děti musely projít nejdříve
kolem dvou čarodějek, které jim daly
instrukce a rady.
Pak byly vpuštěny do tajemných prostor
farní zahrady. Zde děti plnily úkoly, od těch
vědomostních až po dovednostní. Čekaly
na ně hádanky, trefování tužky do láhve či
lanové aktivity.
Za splněné úkoly obdržely část formule ze
ztraceného zaklínadla. Ve chvíli, kdy bylo
vše splněno, odevzdávala se kouzla do
desek Lexikonu a hurá na upálení
čarodějnice. Ano, i letos jsme pálili figurínu
ze sena a klacků.
Nakonec děti dostaly odměnu a pak už se jen zpívalo a opékaly
buřty. Bylo to pěkné odpoledne.
Bohdana Jakubcová

DEN DĚTÍ V DOLNÍCH POČERNICÍCH
– OPĚT S MLÁDEŽÍ A LANOVKOU

3. HOLKY 14-16 LET (SHM-Karlín);
místo : Vysoké nad Jizerou – Spáleniště-Josífkov;
termín konání 18.7 -24.7. 2010

DĚTSKÝ DEN
6.6. se mimořádně v neděli uskutečnil dětský den
v zámeckém parku v Dolních Počernicích, kde
jsme již tradičně provozovali pro děti lanovou
dráhu. Sešup to byl pořádný, fronta do poslední
chvíle také J Ale i ti nejmenší se nebáli a zkusili
si tento adrenalinový zážitek.

vedoucí MARKÉTA HANÁKOVÁ FMA

Těšíme se, že se na lanovce potkáme i příště.
Za Sávíky Ferda Jakubec

vedoucí PAVEL HERIAN

PŘEHLED LETNÍCH CHALOUPEK PRO DĚTI 2010
PŘEHLED CHALOUPEK , které pořádá SHM klub Praha - Počernice o
prázdninách.

tým MARUŠKA JAKUBCOVÁ a další děvčata
4. KLUCI 5- 9 LET ;
termín konání 31.7. -7.8. 2010
místo : Liberk (Ústí nad Orlicí)

tým STANDA ČIHÁK,JINDRA REGÁL, JENDA PAPOUŠEK,FILIP
STRAKOŠ,MILADA HERIANOVÁ,BOHDANKA JAKUBCOVÁ
5. KLUCI 9-12 LET;
termín konání 31.7. -7.8. 2010;
místo : Putim u Písku
vedoucí DANIEL HERIAN

1. HOLKY 6-9 LET ; termín konání 3.7 -10.7. 2010 místo : Jesenice u
Rakovníka;

tým ONDRA REGÁL, JIRKA ZAMAZAL,VOJTA PLUHAŘ, MICHAL
TÁBORSKÝ

vedoucí JANA BARTOŠKOVÁ
tým BĚTKA HERIANOVÁ, MÍŠA HERIANOVÁ , ANIČKA
DEJMKOVÁ, VERČA MOUDRÁ, MILADA HERIANOVÁ, JARDA
KRBEC

6. KLUCI 13-15 LET ; termín konání 28.7. -7.8. 2010;
místo: Klášterecká Jeseň
vedoucí PETR NOVÁK

2. HOLKY 10-13 LET; místo : Vysoké nad Jizerou - Spáleniště
termín konání 2.8. -8.8. 2010;

tým FERDA JAKUBEC, LUKÁŠ PODZEMSKÝ , TOMÁŠ TÖKÖLY,

vedoucí MONIKA ČIHÁKOVÁ

Ostatní a doplňujicí informace:

tým BÓĎA JAKUBCOVÁ, ANEŽKA HEROLDOVÁ , KLÁRA
ŽÁDNÍKOVÁ

Pavel Herian mob.: 731600074
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email:

pavel.herian@centrum.cz

TRADIČNÍ JARNÍ POUŤ FARNOSTI LETOS DO KLOKOT
Stalo se již zvykem, že každý rok v mariánském měsíci květnu navštíví naše
farnost některé poutní místo naší vlasti. Tentokrát byly vybrány Klokoty u Tábora, chrám
Nanebevzetí Panny Marie.
V Klokotech nás již očekával otec benediktin. Měli jsme při příjezdu trochu
zpoždění , takže naše poutní mše byla konána jakožto 1. bod programu. O hodinu později
měl být v kostele pohřeb.
Prohlíželi jsme kostel, přilehlé ambity a kaple. Od otce benediktina jsme se
dozvěděli něco o historii Klokot a místa. Klášter benediktinů a poutní místo Klokoty se
nachází na mírném kopečku nad Táborem. Mají bohatou historii, Ve 13.století byl zde malý
hrádek a Klokoty postupně patřily několika šlechtickým rodům. Později husitům a městu
Táboru.Ke kostelu Nanebevzetí Pany Marie patří areál ambitů a kaplí a to vše vytváří
nádherný celek v čistém baroku.Trochu se podobá svým pojetím Svaté hoře u Příbrami,
některé ambity také zdobí malby...
Opustili jsme Klokoty a šli pěšky do Tábora nádhernou, starou lipovou alejí, která
byla vysazena určitě v době stavby poutního místa. Stromy byly ohromné, rozložité a jejich
větve a kořeny vytvářely samostatné celky a to vše nad řekou Lužnicí.
Na programu byl volný program v Táboře. Mnozí z nás si prohlédli gotická sklepení pod
jednotlivými historickými domy. Slepení má být údajně pod celým historickým Táborem a
to i dvoupodlažní.Kdo chtěl,mohl si vyšlápnout na věž na náměstí a rozhlédnout se z výšky
po okolí nebo si odpočinout na kafíčku a zmrzlině, či v některé restauraci v zahrádce
poobědvat. Odpoledne před čtvrtou na nás čekal autobus a spokojeni, nasyceni na těle i
duchu jsme odjížděli zpět domů.
Olga Stárková

SKAM – 5. ROČNÍK ...A S NOVÝM LOGEM
Dne 19. července proběhl v areálu školy v Dolních Počernicích SKAM (Setkání
Křesťanské Aktivní Mládeže). Sešlo se zde okolo 120 účastníků, aby bojovali o putovní
poháry ve třech turnajích – ve fotbale (pánská záležitost), ve volejbale (dámská záležitost) a
ve florbale (jak pro pány, tak pro dámy). Celý den všichni tvrdě hráli a snažili se ze sebe
dostat co nejlepší výkon.
Pokud nějaké družstvo zrovna
nehrálo, mohli si hráči zkusit svojí
fyzičku na atletice (v podobě běhu na
60m, 1 000m, skoku do dálky či
překážkové dráhy na chůdách), kde ten
nejlepší získal poukaz na zážitek či se
mohli podívat na zajímavé workshopy,
kde bylo k možnosti dřevaření, plstění
(vyrábění z ovčí vlny) či korálky. Po
celém dnu a po odehrání všech zápasů,
byla slavností závěrečná mše svatá, kde
bylo vyhlášení výsledků.
Tento rok byla novinka, první tři místa
z každého sportu dostávali medaile, výherce k tomu samozřejmě putovní pohár. Po mši svaté
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následovalo večerní grilování, kde si vyčerpaní sportovci povídali, sdělovali zážitky a jedli
výborné grilované masíčko s čerstvou zeleninou. K tomu všemu bylo jako sladká tečka
čokoládové fondue s ovocem a čtyřpatrový dort.
Jelikož tento ročník byl pátý, tedy jubilejní, byly určité změny v podobě nového
loga, které bylo ráno
slavnostně posvěceno a
vyvěšeno
či
již
zmíněné medaile a
k oslavám patřil i dort
a
závěrečný ohňostroj,
který zakončil celý
ročník pátého SKAMu.
Tímto bychom chtěli poděkovat salesiánům, kteří
nám umožnili mít zázemí na faře a za finanční
pomoc, farníkům za podporu a dalším dárcům a
sponzorům, jenž nám pomohli a bez kterých by
nemohl SKAM býti.

Děkujeme, za organizační tým, Marie
Jakubcová

NA MŠI SV. V 10.30 MÁME NOVÝ A KRÁSNĚ MALOVANÝ
ZPĚVNÍČEK KOSTELOVÝCH PÍSNIČEK
Díky velikému a vytrvalému úsilí nadšených autorů a jejich spolupracovníků mohl vzniknout
v naší farnosti další nový zpěvník. Je určen zejména pro mše sv. pro děti a mladé a je tvořen
písněmi
českými,
slovenskými, polskými a
žalmy a ordinárii. Děkuji
všem jejím tvůrcům a
neméně
jejich
spolupracovníkům.
Zpěvníky
byly
slavnostně požehnány na
začátku
poslední
červnové mše sv. v
10.30.

„Kdo dobře zpívá
dvakrát se modlí!“
P. Pavel Hertl

