
LETNICE  
 
Na první pohled se nám může zdát obraz Salvatora Dalího (1904-1989) Letnice 
(1964) jako chaotický, nepokojný, pohyblivý shluk různých barev. Vše se zdá 
být vzrušené, zasažené, zraněné ohnivým vesmírným deštěm. Dokonce i ten, 
kdo se na obraz dívá. Nebyl to autorův záměr? Uvědomit si, že také my jsme a 
máme být součástí tohoto pohybu, proměny světa?  
Při bližším pohledu se z černé masy začínají formovat konkrétní lidé, 
představení otisky prstů, symbolem pro nezaměnitelnost každého jednoho: 
každý křesťan je součástí nadřazeného celku (společenství Církve), ve kterém si 
ale uchovává svou identitu a originalitu. Ve vyšším rozlišení je v některých 
tmavých otiscích vidět čísla od 1 do 12, tedy odkaz na počet apoštolů 
shromážděných v Jeruzalémě.  
Na obraze můžeme pozorovat několik rukou: vlevo dole jedna nebo dvě, které 
se chápou poutnické hole, u pravého okraje se zvedá jiná v rudém dešti 
naškrábaná černou tuší, jakoby chtěla protestovat. Další je pokojná a přijímající, 
lehká jako křídla andělů.  
Obraz se nám začíná dělit také barevně. Shora působí žlutá a červená barva, 
ostré a ohnivé. Zespoda potom modrá, černá a šedá, těžkopádné a  studené. Vše 
se mísí. Ohnivý déšť přicházející seshora koná svou práci a proniká obraz i dole. 
Černá masa se zvedá ke světlu, jak je daleko vidět.  
Lidé přicházejí do Jeruzaléma v den Letnic ze všech končin světa. Nejdříve jsou 
vzdálenými diváky, pak se z nich stávají posluchači. To, co slyší, se jich dotýká 
a proměňuje je do té míry, že se sami stávají součástí proměny světa, která 
přichází shůry.  
Nechme se také zmáčet ohnivým deštěm. Nechme naše chmury prozářit 
nebeskou radostí a světlem. Nechme se zasáhnout Božím Duchem, abychom 
byli sami sebou. Jsme součástí Jeho hnutí.  
Požehnaný červen přeje P. Daniel O. Praem.  
 
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V ČERVNU 2012 
03. června – neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice 
07. června – čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek.  
 Mše svatá a procesí u sv. Rodiny v 18:00 hod. 
15. června – pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
24. června – neděle: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  
29. června – pátek: Slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla 
   

 
 
 

VOLBY DO FARNÍ PASTORA ČNÍ RADY kv ěten 2012 



V měsíci květnu v naší farnosti proběhly volby do pastorační rady. Zde jsou 
jejich první výsledky. Dále bude následovat souhlas těch, kteří byli zvoleni, 
s tím, jestli volbu přijímají. První 4 s nejvyšším počtem hlasů by se pak měli 
stát členy nové pastorační rady spolu se 4 dalšími, které do PR zvolí pan 
farář.  

 

Kučerová Hana 66, Svatošová Marie 66, Klápště Jaroslav 63, Slavík Filip 61, 

Šturma Jaroslav 35, Suchel Petr 31, Majer  Karel 27, Dražilová Klára 20, Petr 

Vladimír 15, Kalinová Jana 12, Vokáč Petr 11, Kuželová Petra 10, Janto Pavol 

10 

 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych poděkovala Aničce Skálové, její kamarádce a kamarádovi, kteří se 
10.5.12 na dětském hřišti, kde došlo k úrazu mého syna, nelekli krve, ošetřili ho 
a postarali se o něj až do mého příchodu. Děkuji. Po devíti stezích za dva týdny 
není ani památky (malinká jizvička) :-) 
 
                                                                                            G. Hossainová 
 
 
 
FARNÍ POUŤ 
z Levého Hradce na Okoř se uskuteční v sobotu 16. června 2012 . 
Odjezd autobusem č. 180 ze zastávky Sídliště Řepy do Dejvic v 8,39 h, 
dále ze zastávky Dejvická autobusem č. 340 v 9,20 h na Levý Hradec. 
Zde budeme v kostele sv. Klimenta slavit mši svatou v 10,00 h . 
Délka pěší trasy Levý Hradec – Okoř je přibližně 10 km, terén nenáročný. 
Pokud čas dovolí, můžeme ještě z Okoře pokračovat 4 km do Budče k rotundě 
sv. Petra a Pavla. 
Z Okoře je možný návrat do Prahy autobusem č. 350 v 15,58 h, ze Zákolan 
vlakem v 17,35 h na ruzyňské nádraží . 
Ti, pro které je celá trasa příliš dlouhá, se mohou vrátit již dříve autobusem do 
Prahy. 
Prosím zájemce o účast na pouti, aby se zapsali do prezenční listiny, která je 
umístěna v předsíni obou našich kostelů. Všichni jste srdečně zváni.                          
Hana Kučerová 
            

 
 
 



NA POČÁTKU BYLO SLOVO... 
 

Výběr homilií na dvou CD P. Daniela Petera Janáčka, OPraem. 

z bohoslužeb v kostele Sv. Rodiny v Praze - Řepích. 

_______________________________ 

CD je možno zakoupit v zákristii kostela Sv. Rodiny a kostela sv. Martina. 

cena: 100 Kč 
 


