Také jste nespokojeni s tiskem, rozhlasem a televizí?
Často slyšíme kritiku našich médií – a lidé uvádějí skutečné
argumenty pro svou nespokojenost. Vzpomínám si, jak koncem
osmdesátých let jsme sbírali podpisy požadující od tehdejší vlády,
aby u nás nebylo rušeno vysílání radia Vatikán. Vzpomeňme na
radost, když jsme se dožili svobody tisku - ale čtenáři dávali
přednost senzačnějším zprávám Blesku, takže řada slušných novin
skončila. Pak jsme naříkali na cizí kapitál, který ovládá většinu
tisku. A když si Babiš koupil MF Dnes i Lidové noviny, tak se náš
postoj k těmto novinám nezměnil, protože i noviny jsou přibližně
stejně komerční.
U sv. Matěje se během posledních více než deseti let
vystřídala řada kněží a mnozí z nich, i náš současný pater Matúš
Kocian, opakovaně na závěr mše nabádají přítomné, aby si vzali s
sebou domů Katolický týdeník – a pokud nemohou dát do kasičky
oněch 15 korun, ať si jej vezmou zdarma.
Katolický týdeník je rozhodně náš a přináší nejen informace
(které se jinde nedozvíme), ale i řadu úvah, zejména v příloze
Perspektivy. Také nemusíme poslouchat cokoliv, předně si můžeme
vybrat zajímavý pořad kterékoliv stanice. Jistotu ale máme v radiu
Proglas. Kolik z nás se dívá na televizi Noe – nebo ji dokonce
podporuje? Kolegyně ze studií, o několik let starší než já – takže asi
93 let – už nemůže chodit na mše, takže jí už několik let přináší
každý týden pošta Katolický týdeník a váží si tohoto spojení
s prostředím věřících.
Nemáme podporovat šíření zla, ale máme podporovat dobro.
Katolický týdeník, radio Proglas a televize NOE nám dobře slouží –
pokud čteme, posloucháme a díváme se na to, co připravují dobří
lidé v dobrých médiích.
Josef Škrábek
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Milí farníci,
zase se již blíží konec občanského roku a svátky Narození
našeho Pána. Pro mě je to opět příležitost poděkovat všem aktivním
farníkům, kteří se podílejí na chodu naší farní komunity a něco dělají
pro druhé. Také děkuji všem, kdo jakkoli hmotně přispěli na provoz
farnosti. V uplynulém roce se nám díky tomu podařilo zase o kousek
vylepšit zázemí fary. Díky dotaci získané od MČ Praha 6 jsme
pořídili nový nábytek a v současné době vybavujeme farní místnost
novou projekční technikou. V předsíni fary jsme vytvořili lepší
prostor pro vstup s kočárky i bez nich a chodbu jsme vybavili
informačními tabulemi. V druhé chodbě vznikla díky finančnímu
daru štědrého farníka zabudovaná skříňová stěna, v níž bude možné
skladovat potřeby pro naše farní kroužky i farní knihovnu. Díky tomu
jsme mohli prostor velké místnosti lépe využít a vytvořit více míst k
sezení. V příštím roce bychom rádi započali s večery s filmem a
projekcemi kulturních pořadů. Také připravujeme projekt na
rozsáhlou rekonstrukci oplocení farní zahrady a dostavbu zdi tam,
kde dosud je jen pletivo. Na tuto finančně náročnou akci budeme
postupně shánět prostředky. Rovněž připravujeme projekční
dokumentaci na generální opravu našeho kostela sv. Matěje. Příprava
podání žádosti o dotaci se poněkud pozdržela kvůli velké ›››
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pracovní vytíženosti vikariátního stavebního technika, který žádost
připravuje. Věřím, že v příštím roce podnikneme zásadnější kroky.
Co však je důležitější než všechny rekonstrukce, je náš farní
duchovní život. V uplynulém roce jsme v naší farnosti měli
biřmování, první svaté přijímání i křest dospělých o Velikonocích.
Na faře se pravidelně schází mládež, děti i nejmenší s maminkami,
měli jsme zde koncerty, poutě, biblické hodiny, zpovědní dny,
duchovní obnovy i modlitební setkání. Uskutečnil se farní tábor,
výlety i farní hory.
Chtěl bych připomenout, že farnost je tady proto, aby
farníkům nabídla možnost prohloubení duchovního života a také
možnost udělat něco pro druhé. Jen tehdy, když žijeme s Bohem,
můžeme být natolik bohatí, abychom mohli druhé obdarovávat.
Farnost, která duchovně nežije, ztrácí potenciál pro dobročinnost,
charitu, volontariát. ›››

Musíme si přiznat, že zde máme pořád mnohé rezervy. Od září jsme
museli začít za úklid kostela a fary platit, protože i přes obětavost
některých farnic a farníků se nedařilo dostatečně úklid zajistit.
Budiž to pro nás výzvou k většímu zájmu o dění ve farnosti.
Největší devizou církve je a zůstává láska věřících, schopná
obětovat pro druhé něco ze svého pohodlí a času. Nadcházející
svátky nám přinášejí novou a již tradiční možnost takto přispět, a
sice při hlídání kostela při výstavě našeho betlému. Je to příležitost,
jak oslovit druhé, jak nabídnout něco z našeho duchovního
bohatství a ukázat tak křesťanskou lásku ke všem.
Přeji vám požehnané Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
Váš P. Matúš
Perníkové jesličky – otevírací doba
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Velmi prosíme všechny farníky o pomoc se zajištěním hlídání
kostela v době prohlídek, jeho odemykáním a zamykáním. Zapište
se, prosím, na nástěnce vzadu v kostele.

