
ČÍSLO 2 – ÚNOR 2016 

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 
 

MEZIDOBÍ 
 

 Prožíváme liturgické mezidobí. Do-
ba „mezi“ něčím, která nepřináší nic 
nového, nic zajímavého… Má podobný 
nádech jako „všední den“, tedy něco 
ne moc zajímavého. A při tom v lid-
ském životě jsou doby mezi něčím, co 
prožíváme jako předěl či mezník, velmi 
důležité. Třeba pro nabrání dechu, od-
počinutí nebo jako příprava a formová-
ní něčeho důležitého.  
 Před několika lety jsem se na jedné 
akci setkala se spolusestrou z rakous-
ké provincie. Mimo jiné mi řekla, že má 
velmi ráda všední dny. V takovém 
všedním dnu plyne všechno, jak má, 
nic nepřekvapuje, nic nestresuje. Před-
pokládá to ale mít ve svém životě řád, 
který nás nese. A pokud tento řád něco 
rozruší, není 
pak obtížné se 
k němu zase 
vrátit .  Možná 
se to dá nazvat 
určitým život-
ním rytmem.  
 Možná si 
řeknete: v řá-
dovém životě je 
to snadné. 
Můžu vás ale 
ujistit, že to ne-
ní o tom, zda 
přesně dodržuji 

či nedodržuji čas na modlitbu či práci, 
ale o vnitřním nastavení. Řád, rytmus 
dal Hospodin už do svého stvoření. 
Pravidelně se střídají roční období, dny 
a noci, různé biologické či chemické 
cykly. Můžeme se tedy i my pokusit 
vnímat rytmus, který Hospodin vložil do 
našeho života a který si často nezdravě 
upravíme, a pak se divíme, proč v nás 
nefunguje všechno tak, jak má. 
 Dovolím si k tomu podotknout, že 
nemáme jen tělo a že při zkoumání, 
zda je můj život v řádu, nemám myslet 
jen na spánek, ale i například na již 
zmíněnou modlitbu. Přeji vám krásné 
mezidobí a následné hluboké prožití 
doby postní.           Sr. Bernarda 
 

Zasloužený královský odpočinek 
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ZÁŠT A SVÁR, TY AŤ POMINOU! 
 

 Magistrát hl. města Prahy zrušil na 
základě odvolání naší sousedky, paní 
Moniky Jiráčkové, územní rozhodnutí 
o  plánované stavbě a rekonstrukci 
a vrátil ho k doplnění na MÚ Prahy 4. 
Konkrétně jde v doplnění o podrobnější 
odůvodnění tří námi požadovaných vý-
jimek (parkování, vzdálenosti garáž –  
– cesta, okno – cesta). Prosím 
pamatujme i nadále na celou 
záležitost v modlitbách. Tato 
událost byla důvodem, proč se 
13. ledna z plánovaného za-
sedání rady pastorační stalo 
setkání obou rad, tedy i ekonomické. 
Prokop Jirsa nám přiblížil text rozhod-
nutí Magistrátu a nastínil další kroky.  
 Dalším bodem, již příjemnějším, by-
lo mé sdělení, že jeden z našich sym-
patizantů se rozhodl věnovat farnosti 
dar mimořádné hodnoty. Bližší infor-
mace podám v některém z příštích 
Věstníků.  
 Dále jsme se věnovali tématům 
pastoračním, hodnocení doby vánoční 
i plánům na následující půlrok. Veliké 

díky týmu, který zajišťuje v adventu ka-
techeze pro základní školy o tom, proč 
křesťané slaví Vánoce. Letos přišlo 26 
tříd! Ještě štěstí, že přibyly nové dob-
rovolnice. Takže kompletní tým tvoří: 
Petr Křížek, Boženka Šárková, sr. Ber-
narda, Lenka Kapsová, Terezie Šilha-
vá, Barbora Kuklíková (za svobodna 

Marešová), Helena Polláko-
vá. Dokonce některé děti, 
které se zúčastnily tohoto 
programu, když přišly s rodiči 
o Štědrém dnu na odpolední 
mši svatou, poznávaly naše 

dobrovolníky a hlásily se k nim. Pro 
jednu holčičku katecheze byla impul-
zem k tomu, že se rozhodla nechat po-
křtít.  
 Začátkem ledna začal kurz Alfa, 
překvapivě začalo chodit téměř třicet 
lidí.  
 Ukazuje se, že veskrze pozitivně 
reagují lidé na dopisy (tisíc kusů), které 
třikrát do roka, i díky vaší pomoci, šíří-
me v blízkém okolí kostela.  

P. Jiří Korda 
 
 

UZBOŽŇOVÁNÍ U TRAPISTEK 
 

 Před Vánocemi jsem vyrazil s deva-
tenácti mladými biřmovanci (dva tedy 
chyběli) na duchovní víkend. Byli jsme 
u sestřiček trapistek v Poličanech 
u Benešova. Kromě přednášek o mod-
litbě, Duchu svatém a ikonách jsme si 
vyzkoušeli různé druhy modlitby, poho-
vořili se skutečnou trapistkou, zvládli 
procházky po okolí a někteří i klábose-
ní v jídelně dlouho do noci. Strach ze 
zimy, nedostatku jídla a přísných sester 
se ukázal jako neopodstatněný.  

 V neděli jsem nabídl účastníkům 
možnost začít den se sestřičkami spo-
lečnou modlitbou, tedy ve čtyři ráno. 
Devět z nich možnost využilo! Myslím, 
že by mnozí rodiče byli překvapeni, jak 
jejich potomek s chutí vstával. Musím 
se přiznat, že jsem z přístupu mládež-
níků k přípravě na biřmování potěšen. 
 Přeji a vyprošuji jim vše dobré!  

P. Jiří Korda 
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MNOGAJA LJETA SESTŘE BERNARDĚ! 
 Naše pastorační referentka sestra 
Bernarda oslavila 18. ledna významné 
životní jubileum. Ač se snažila odporo-
vat, pastorační rada mě podpořila 
v úmyslu jí veřejně poblahopřát. A tak 
s pokorou a zkroušeností srdce násle-
dující neděli přijala od mnohých z vás 
gratulaci s přáním všeho dobrého do 

dalších let. Protože je sestra Bernarda 
františkánka, tak po františkánsku: „Ať 
ti Pán žehná a ať tě chrání; ať ti ukáže 
svou tvář a smiluje se nad tebou. Ať 
k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě po-
kojem. Pán ať ti, sestro Bernardo, žeh-
ná!“            P. Jiří Korda 

 
 

VELIKÉ DÍKY HANĚ STEHLÍKOVÉ 
 

 Naše farnice, 
paní Hana Steh-
líková, se roz-
hodla z osobních 
důvodů již nadá-
le nevyučovat 
náboženství pro 
předškoláky, ani 
organizovat Za-
hradní slavnost. 
Poděkujeme jí za 
letité nasazení 

pro farnost při některé „desáté“ v nedě-
li. Připomínám, že paní Hana organizo-
vala také řadu let oblíbené zájezdy far-
nosti. Od středy 20. ledna převzala 
výuku předškoláků paní Veronika 
Koběrská, která pracuje jako učitelka 
v CMŠ Studánka. V době uzávěrky to-
hoto čísla zatím ale nemáme vedoucí-
ho organizátora Zahradní slavnosti. 
Kdo by byl ochotný se zhostit tohoto 
úkolu, ať se mi ozve.  P. Jiří Korda 

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období byli pokřtěni 
František Rund, Helena Markéta Ko-
níčková a Jiří Podzemský. Rozloučili 
jsme se s paní Růženou Kudličkovou, 
Oldřichem Baloušem a Ivanem Luttere-
rem. 
● Udílení svátosti pomazání nemoc-
ných všem vážně nemocným a sešlým 
věkem bude ve čtvrtek 11. 2. při mši 
svaté v osm hodin. Doporučuje se dojít 
si v ne příliš vzdálené době před přije-
tím svatého pomazání ke svátosti smí-
ření. Upozorňujeme, že o svátost ne-

mocných můžete v případě potřeby po-
žádat kněze kdykoliv! 
● Doba postní začíná popeleční stře-
dou, letos 10. února. Tradiční modlitby 
křížové cesty během nedělí budou opět 
od 17.30, aby bylo možné navázat 
účastí na večerní mši svaté od 18.30. 
V pátky modlitba křížové cesty zůstává 
od 14.00. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
31. ledna na výjezdním zasedání a po 
té ve středu 9. března ve 20.00 v sále 
sv. Václava. 
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MOHL BYCH BÝT POKŘTĚNÝ? A K PŘIJÍMÁNÍ? 
 

 Stále platí nabídka pro nepokřtěné 
dospělé, kteří uvažují o křtu nebo se 
chtějí jen nezávazně začít seznamovat 
s křesťanstvím. Zveme vás na společ-
ná setkání, která začneme pro nové 
zájemce v dubnu. Pokud někdo z vás 
byl pokřtěn jako dítě, ale též se chce 
dozvědět o víře něco víc, nebo se do-

konce připravit na svaté přijímání, rádi 
mu věnujeme potřebný čas. Opět zdů-
razňuji, nikoho k ničemu nenutíme! 
Prosím nebojte se mne kontaktovat.  

Tel. 725 797 561 
nebo jmkorda@seznam.cz. 

P. Jiří Korda 

 
 

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ 
Letošní tříkrálové koledování je za námi a mohu již s radostí v srdci  
prozradit, že znovu celkem úspěšně.  
 

 Na úvod bych rád poděkoval všem 
kolednicím a koledníkům za jejich na-
sazení a zapojení. K letošní sbírce se 
v naší farnosti připojilo přes třicet ko-
ledníků. Velké díky patří Matějovi, Ta-
díkovi a Bartíkovi Hroudovým, Rober-
tovi a Haničce Plachovým, Libušce 
a Jáchymovi Svobodovým, Bruníkovi 
a Betynce Gorčíkovým, Miládce a Ma-
rušce Rundovým, Johance Hofrajtrové 

 a Bibi a Klá-
ře Kudlovým 
za koledová-
ní v OC No-

vodvorská 
Plaza v rámci 
mé skupinky. 
Při koledová-
ní nás potka-
lo několik na-
šich známých 

a někteří 
z nich se do-
konce divili, 

co že to 
vlastně  

děláme.  

Zpěv vánočních 
koled také zaujal 
jednoho pána, 
který dětem 
koupil polárkový 
dort a udělal jim 
tím velkou ra-
dost. Jiřina, On-
dřej, Klárka 
a Franta Závod-
ští zas ve čtvrtek 
7. ledna 
navštívili ministerstvo financí včetně je-
ho šéfa, pana Andreje Babiše, a i díky 
tomu vykoledovali nejvyšší sumu do 
jedné kasičky v naší farnosti vůbec ve 
výši 12 609 Kč, mockrát děkujeme. 
S dalším koledováním v OC Novodvor-
ská plaza následující den jim pomohly 
příbuzné Alžbětka a Majda Puci. Jejich 
skupinku jste také mohli potkat u koste-
la.  
 Pavle, Martinovi, Marušce, Klárce 
a Josífkovi Tůmovým patří velký dík za 
koledování „od domu k domu“ na Libu-
ši, kde jste je mohli potkat každý den 
od neděle 3. do soboty 9. ledna,  Králové a ministr 
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zejména 
děti už ke 

konci uva-
žovaly 

o bojkotu. 
Nakonec 

se jim po-
dařilo obejít 

neskuteč-
ných šede-
sát domů.  
 Děkuji 

též paní 
ředitelce 

Magdě  
Vlčkové 

s Theodo-
rem a Lau-

rou, všem paním učitelkám a dětem 
z CMŠ Studánka za koledování i v do-
poledních hodinách a na různých mís-
tech. Paní ředitelka Magda navíc zažila 
jeden velmi vtipný moment, když po ko-
ledování jeli se synem Theodorem au-
tem k pumpě a Theodor měl stále 
kasičku na krku. Během tankování ho 
však nebavilo sedět v autě, a tak se 
procházel kolem něj. V tom si ho všiml 

pán od vedlejšího stojanu, přišel k ně-
mu a hned mu nějaké peníze do kasič-
ky také vhodil.  
 Vedení OC Novodvorská Plaza 
bych rád poděkoval za to, že nám i le-
tos vyšlo vstříc a povolilo nám koledo-
vání v jeho prostorách. Hodilo se to 
i díky tomu, že s novým rokem přišla 
do našeho kraje zima a sníh.  
 V neposlední řadě děkuji všem dár-
cům za kaž-
dý příspě-
vek. Podtitul 
sbírky zněl 
„každá ko-
runa pomá-
há“ a vězte, 
že žádná 
částka neby-
la zbytečná. 
Díky vám 
všem jsme 
se nakonec 
dostali na 
celkovou 
částku 
71 093 Kč a krásné šesté místo v celo-
pražském srovnání.    Tomáš Hrouda 

 
 

CO SE VÁM JINDY NEPŘIHODÍ 
Opět po letech se pokusím vám přiblížit něco ze zákulisí kolednické praxe. 
Snad i po přečtení mého článku zachováte Tříkrálové sbírce věrnost. 
 

 Rajón naší kolednické skupinky je 
především krčský okraj Libuše, kde 
chodíme dům od domu. Jednou jsme 
vypomohli také před kostelem a nově 
jsme si vyzkoušeli i koledování v centru 
Prahy. Letos jsme vyšli pošesté. Od 
tápajících začátků se dostáváme téměř 
do kolednické puberty. Původně prv-
ňáček Maruška mě již přerostla a z dít-
ka, které jsme zpočátku s sebou vozili 

v kočárku, se stal prvňáček. Děti již 
mají se sbírkou spojena svá očekávání. 
Smířily se s tím, že nekoledujeme na 
naše přilepšení, ale pro potřebné lidi. 
Přesto vyžadují od rodičů určité moti-
vační impulzy ke každodennímu vyjití 
do mrazu. Už jim nestačí, že kolednic-
ký den zakončíme v cukrárně, dožadují 
se finančního plnění, jako že dělají bri-
gádu. Licitují o paušálu na kolednický 
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den, případně i o odměnu za každý 
navštívený dům. To se pak rodičům ta-
ková sbírka dost prodraží. Ale je třeba 
děti pochválit. Už vědí, že nesmí zvonit 
jak na lesy, přelézat ploty, vždy slušně 
pozdravit a krásně zazpívat. Nevrhat 
se do pootevřených dveří jen proto, že 
je vevnitř teplo. Mají snahu zpívat kole-
du vícehlasně a doprovázet se údery 
na kolednickou kasičku, která po roze-
chvění zní jako tamburína. Psaní na 
dveře nechávají převážně na maminku, 
aby bylo písmo úhledné.  
 

 
 

 Svá očekávání se sbírkou mají také 
lidé, ke kterým pravidelně chodíme. Le-
tos jsme obešli na šedesát domů. Milé 
přijetí mě každým rokem nepřestává 
překvapovat. Jedna paní má pro děti 
schované háčkované andělíčky a pro 
maminku voňavé mýdlo. Jiná paní nám 
zase volá, aby se ujistila, že přijdeme 
v určitou dobu, kdy manžel nebude 
doma. Prý není tak štědrý, a kdyby 
nám otevřel on, nemohla by nám dát tu 

pětistovku, co má pro nás připravenou. 
Další paní, když vidí naše siluety na 
konci ulice, chudák za námi od autobu-
su běží, abychom u jejího domu 
nezvonili marně. Jiná paní nás velmi 
prosí, zda bychom přišli ještě další den, 
kdy tam budou vnoučata. Když se 
dozví, že již odevzdáváme kasičky, 
alespoň fotí, aby dětem tři krále ukáza-
la. Slyšeli jsme také: „S vaším přícho-
dem pro nás končí Vánoce.“ nebo „Če-
kali jsme vás už předevčírem, pak 
včera a konečně jste dorazili.“ No, není 
to pro koledníky povzbudivé? To by je-
den v té anonymní Praze nečekal. 
 Musím dodat, že pro nás koledníky 
je každý rok jiný. Pro děti byl letos záži-
tek, když jsme si poprvé troufli zúčast-
nit se celopražského požehnání koled-
níkům s panem kardinálem Dukou 
a následného průvodu s velbloudy. Ta-
dy koukaly, že patří do velké kolednic-
ké skupiny. Tolik koledníků pohroma-
dě! Naší skupinky si v kostele sv. 
Tomáše všimli a posadili ji přímo do 
presbytáře. Tak se naši malí lhotečtí 
králové v červených pláštích dostali do 
objektivu různých novinářů s kamera-
mi, na což byli velmi pyšní! A teprve, 
když těsně kolem nich procházeli ti vel-
cí králové, kteří potom jeli na velblou-
dech! A pan kardinál jim světil křídy 
přímo před nosem. Během večerní 
mše svaté v našem kostele byli malí 
králové po takovém zážitku ochotni do-
konce nést v královských oblečcích 
obětní dary a spontánně poklekli před 
rozsvíceným betlémem v kapli sv. Vác-
lava. To jsem zamáčkla slzu. Také pro 
mě je sbírka spojena s určitým du-
chovním posunem. Od toho, kolik vyko-
ledujeme (to již není tak důležité) a jak 
to zvládneme, až po určitý krátký mo-
ment u každého domu, střelnou modlit-
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bu, aby naše návštěva přinesla té do-
mácnosti požehnání ve smyslu 
Christus Mansionem Benedicat 
(K+M+B). Ať již v momentě, kdy píšu 
svěcenou křídou na dveře a snažím se 
lidem zprostředkovat právě tento vý-
znam, nebo když se čím dál méně ci-
zím lidem ostýchám otevřeně popřát 
hodně Božího požehnání. A lidé na to 
často pěkně reagují třeba: „No, to prá-
vě potřebujem, my se tady hádáme ja-
ko psi, moc děkujem.“ To je satisfakce, 
pro kterou nám nevadí venku týden 
mrznout. 
 Vidím projekt Tříkrálové sbírky jako 
velké požehnání pro celou naši rodinu, 
prostě obdarováni jsou i ti tři králové 
a jejich služebnictvo (já s manželem), 
i když původně jsou to ti, kdo nesli da-
ry. Takže děkujeme moc všem, kdo 
nás obdarovali svým úsměvem, milým 
přijetím a finančním obnosem. Tak si 
říkám, nechcete to zkusit taky? Být se 
svými dětmi či vnoučaty příští rok ma-
lou kolednickou skupinkou a obejít tře-

ba jen sousedy ve vaší ulici? Zažijete 
něco, co se vám jindy nepřihodí! 
 

 
 

 Velký dík patří všem štědrým dár-
cům, před kostelem i na Libuši, Tomáši 
Hroudovi za obětavou koordinaci sbírky 
a malým velkým králům. Snad na tuto 
dobu svého dětství budou jednou hez-
ky vzpomínat. 

Pavla Tůmová s rodinou 
 

Farnost Celkem Kč Lhotecká farnost 
1 ADCH Praha 925 992 Kč Kasička Částka 
2 ŘKF – Střešovice 115 145 Kč 1/18/01 5 663 Kč
3 ŘKF – NSP Vinohrady 87 634 Kč 1/18/02 4 385 Kč
4 FCH – Chodov 78 682 Kč 1/18/03 2 001 Kč
5 Praha 1 – Týn 77 267 Kč 1/18/04 4 846 Kč
6 ŘKF – Lhotka 71 093 Kč 1/18/05    70 Kč
7 Křesťanské gymnázium Hostivař 70 856 Kč 1/18/06 12 609 Kč
8 FCH – Stodůlky 59 609 Kč 1/18/07 6 032 Kč
9 ŘKF – Kobylisy 59 244 Kč 1/18/08 4 990 Kč

10 Praha 2 – sv. Ignác 55 778 Kč 1/18/09 5 589 Kč
11 Praha 1 – PM Sněžná 54 378 Kč 1/18/10 4 951 Kč
12 Praha 7 – sv. Antonín 53 046 Kč 1/18/11 3 957 Kč
13 ŘKF – Kunratice 51 629 Kč 1/18/12 4 887 Kč
14 ŘKF – Strašnice 50 867 Kč 1/18/13 1 585 Kč
15 ŘKF – Vršovice 49 263 Kč 1/18/14 4 618 Kč

     Celkem 2 709 514 Kč 1/18/15 4 910 Kč



POZVÁNÍ 

8  2/2016 

FARNÍ PLES JE OPĚT ZA DVEŘMI 
Dovolujeme si připomenout, že náš letošní růžový farní ples je již za dveřmi.  
 

 Plesat budeme v sále Kulturního 
centra Novodvorská v sobotu 6. února 
od 20.00. Sál bude otevřen od 19.30. 
K tanci a poslechu nám bude letos hrát 
taneční kapela Fénix, naučíme se opět 
jeden společný tanec a nebudou chy-
bět ani stálice jako tombola, krásné 
předtančení či půlnoční překvapení. 
Mnozí již mají vstupenky pořízené, 
ostatní tak mohou stále učinit vždy po 

 nedělních mších v sále sv. Václava, ve 
všední dny v sakristii.  

Těšíme se opět na vyda-
řený ples a doufáme, že 

i vám se bude líbit.  
 

Petr a Lenka Pollákovi 
775 314 605, 775 314 612 

pollak@fel.cvut.cz 
lenka.pollakova@gmail.com 

 
 
 

ZE ŽIVOTA HMYZU 
Srdečně zveme na masopustní karneval v neděli 7. února od 15 hodin.  
 

 Místem konání bude opět tělocvična 
ZŠ v Zárubově ulici č. 977/17 (boční 
vchod), Praha 4 – Kamýk. Jak už titu-
lek napovídá, tématem je život hmyzu, 
a  tak budou masky broučků, komárů, 
berušek, mravenců, housenek či svět-
lušek vítány!!!  

 Vstupné: děti a dospělí 40 Kč,  
rodinné vstupné 150 Kč.  
 Můžete se těšit na hry, písničky,  
divadlo a soutěže. Další informace na 
http://karneval-lhotka.webnode.cz/ 

Jana a Jindřich Váňovi 

 
 

POUŤ KE SV. VALENTINU 
 

 Arcibiskupství praž-
ské, Pastorační středis-
ko-Centrum pro rodinu 
spolu s Kolegiátní kapi-
tulou sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě srdečně 
zvou v sobotu 13. února 2016 na pouť 
ke sv. Valentinu.  
 Program je následující: 
 9.00–15.00 rekolekce pro zamilova-
né, snoubence a manžele, kteří chtějí 
prohloubit svůj vztah úvahami nad Bo-

žím milosrdenstvím ve vzájemných 
vztazích. Povede Mons. Aleš Opatrný. 
Je potřeba se přihlásit na adrese 
cpr@apha.cz, kapacita je omezená. 
 15.30  poutní mše v bazil ice 
sv. Petra a Pavla. Prosit o prohloubení 
milosrdné lásky v rodinách přijďte i vy, 
kterým leží na srdci budoucí život va-
šich dětí a vnoučat v láskou naplně-
ném manželství. Více viz stránky 
www.apha.cz/cpr-novinky.     (jš) 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ÚNOR 2016 
PONDĚLÍ  1.2.  
  8.00 Mše svatá 
19.00  Kurz Alfa 
  

ÚTERÝ   2.2. UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
18.30 Mše svatá 
19.30 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
  8.00 Mše svatá se svatoblažejským požehnáním 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
18.45–20.00 Setkání mladších náctiletých  
  

ČTVRTEK  4.2.  
  8.00 Mše svatá a po ní úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.00 Příprava dospělých na křest 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK   5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice, 1. pátek v měsíci 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, 1. sobota  
16.15 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá  
17.40 Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti oltářní 
20.00 Farní ples v KC Novodvorská 
  

NEDĚLE  7.2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
15.00 Dětský karneval v ZŠ Zárubova 977/17 (boční vchod) 
18.30 Mše svatá  



 

10  2/2016 

PONDĚLÍ   8.2.  
  8.00 Mše svatá 
19.00  Kurz Alfa 
20.00 Společenství mužů a otců 
  
ÚTERÝ    9.2.  
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
19.30 Příprava na biřmování - mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  10.2. POPELEČNÍ STŘEDA 
  8.00 Mše svatá s udílením popelce 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici s udílením popelce 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.30 Mše svatá s udílením popelce 
19.15–20.15 Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo  
  
ČTVRTEK  11.2. Panny Marie Lurdské 
  8.00 Mše svatá s udílením svátosti nemocných  
  8.45 Úklid kostela 
17.00 Příprava dospělých na křest 
  
PÁTEK   12.2.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  13.2.  
  9.00–12.00 Postní duchovní obnova (P. Th.Lic. David Bouma, Ph.D.) 
17.00 Mše svatá  
17.45 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
  
NEDĚLE  14.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, obřad uvedení katechumenů mezi vyvolené  
17.00 2. setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv. přijímání 
17.30  Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  
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PONDĚLÍ  15.2. Bl. Bedřicha a druhů (14 pražských mučedníků) 
  8.00 Mše svatá 
19.00 Kurz Alfa 
  

ÚTERÝ   16.2.  
10.00–13.00 Konference kněží III. pražského vikariátu (neveřejné) 
18.30 Mše svatá  
19.30 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  17.2.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
18.45–20.00 Setkání mladších náctiletých  
  

ČTVRTEK  18.2.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.00 Příprava dospělých na křest 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK   19.2.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  20.2.  
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  21.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ 
  8.00 a 10.00 Mše svatá  

16.30 
Reflexe činnosti Pastorační rady farnosti na závěr jejího 
funkčního období, prostor pro dotazy 

17.30  Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  22.2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
  8.00 Mše svatá 
19.00 Kurz Alfa 
20.00 Společenství mužů a otců 
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ÚTERÝ   23.2.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
19.30 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  
STŘEDA  24.2.  
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo 
  
ČTVRTEK  25.2.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
17.00 Příprava dospělých na křest 
20.00 Modlitba Taizé 
  
PÁTEK   26.2.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  27.2.  
17.00 Mše svatá 
  
NEDĚLE  28.2. 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, 1. skrutinia katechumenů 
16.15 Modlitby za národ v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
17.30 Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ  29.2. Jarní prázdniny 
  8.00 Mše svatá 
19.00 Kurz Alfa 
 

■ Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.  
■ Změna programu vyhrazena. 
■ V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
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NOVÁ KAPITOLA DĚJIN EVROPY 
Farní akademie v neděli 10. 1. byla věnována aktuální problematice – migra-
ci uprchlíků ze zemí Středního východu a Afriky do Evropy. Přednášel JUDr. 
Cyril Svoboda, který svůj příspěvek nazval „Migrace – nová kapitola dějin 
Evropy“. Přednášejícího jsme přivítali již vícekrát, proto stačí dodat, že po 
svém odchodu z vrcholové politiky přednáší na různých vysokých školách 
a  v roce 2011 založil Diplomatickou akademii v Praze, kterou řídí. 
 

 Podle slov Cyrila Svobody migrace 
jako taková není v Evropě novým je-
vem. Koneckonců tímto způsobem se 
uskutečňovalo osidlování střední i zá-
padní Evropy Kelty, Germány, Slovany 
atd. V historicky novější době lze zmínit 
např. vyhnání Maurů ze Španělska, 
migraci po druhé světové válce aj. Co 
je ovšem nové, to je organizování těch-
to přesunů v podstatě mafiánským 
způsobem. Existují skupiny převaděčů, 
které migranty převážejí přes Středo-
zemní moře na přeplněných lodích, 
spíše lodičkách, aniž by dbali o jejich 
bezpečnost. Nejsmutnější na tom je, že 
se snaží vydělat co nejvíc peněz, tak-
že uprchlíci jsou nuceni platit horentní 
sumy, aniž by měli jakoukoliv záruku, 
že dosáhnou cíle.  
 Hnací silou je představa „zaslíbené 
země“ bez válek, s dostatkem jídla 
i vody, se sociálním i zdravotním za-
bezpečením života. Cesta, jejíž délka 
obnáší tisíce kilometrů, je však natolik 
namáhává, že se na ni mohou vydat 
jen lidé zdatní, tj. především mladí, ale 
i majetní, kteří jsou schopni uhradit po-
žadované finance. Záměrem je zpravi-
dla to, že po jejich zabydlení v nové 
zemi by za nimi později přicestovaly je-
jich rodiny. 
 Tento proces zastavit nelze, pouze 
je možné jej omezit. Celkově vzato, Ev-
ropa, přesněji administrativa EU, do ur-
čité míry selhala, když reagovala až 

poté, kdy počty migrantů dosáhly jed-
noho milionu osob. Reakce přitom od-
povídala dosavadnímu scénáři zakot-
venému v článku 78, odst. 3 Smlouvy 
o fungování EU (SFEU), který umožňu-
je ve stavu nouze, v němž se ocitly ně-
které členské státy v důsledku „pří-
valu“ uprchlíků ze třetích zemí, přijmout 
„dočasná“ opatření. To spočívá v roz-
dělení migrantů mezi členské státy, 
a  sice podle počtu obyvatel, podle 
HDP, nezaměstnanosti aj. Rozhoduje 
o tom Rada Evropy na principu většiny 
(nejedná se o diktát). Je skutečností, 
že mezi migranty, a sice mimo jiné 
z důvodu přísného zákona určujícího 
podmínky k nabytí azylu a státního ob-
čanství, je o ČR malý zájem (podle Lis-
tiny práv a svobod jen občan má právo 
na zdravotní a sociální pojištění, právo 
volební aj., dále např. získáním azylu 
v  jedné zemi EU má právo azylu 
i v dalších zemích EU).  
 Jak se bránit, resp. jak redukovat 
počty migrantů a co je naopak na jejich 
přijetí pozitivního? Za dočasné řešení 
redukce počtu uprchlíků je nutno pova-
žovat „uplácení“ např. Turecka, Liba-
nonu a Jordánska s cílem jejich zadr-
žení na vlastním území. Účinnějším 
řešením by jistě bylo zastavení a ukon-
čení války v Sýrii a Iráku, jakož i uklid-
nění situace v některých státech Afriky, 
aby tam bylo možné migranty vracet. 
Za pozitivní stránku přílivu migrantů je 
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označována eliminace úbytku počtu 
práceschopného obyvatelstva v řadě 
evropských zemí, který má v příštích 
deseti letech dosáhnout až desítek 
procent. 
 Co nás čeká? Čeká nás těžký rok, 
ve kterém se bude nově definovat EU. 
Za startéra změn lze označit britského 
ministerského předsedu D. Camerona, 
který nechce nejen migranty, ale ani 
Bulhary a Rumuny. Protože Britové 
nemohou opustit EU, jsou druhou nej-
větší ekonomikou, dojde velmi pravdě-
podobně k úpravě hranic „Schöngenu“ 

a je otázkou, kdo zůstane uvnitř a kdo 
vně. Nelze pochybovat o tom, že vý-
hodnější bude zůstat „uvnitř“, což 
předpokládá, aby se ČR chovala vůči 
EU vstřícněji a aby uváženě přistupo-
vala k posuzování aplikace Smlouvy 
o fungování EU. 
 V závěru přednášky, kterou si vypo-
slechl nezvykle velký počet návštěvní-
ků, proběhla obsáhlá diskuse, při které 
JUDr. Svoboda prokázal, že spektrum 
jeho znalostí je neobyčejně široké 
a obsáhlé. 

Karel Štamberg 
 
 

DÍKY ZA KAMÍNEK 
Ráda bych poděkovala za kamínek ze Svaté země z pouštní cesty Vádí Kelt 
do Jeruzaléma, který dostaly manželské páry na Lhotce při nedělní mši sva-
té ve svátek Sv. Rodiny. Díky všem, kteří kamínky pro nás našli, přivezli 
a modlili se za nás. Pro mnoho manželů je samozřejmostí, že mohou být na 
mši svaté většinou spolu. Ale jsou manželství, která to mají jinak. 
 

 Pro mne a mého manžela byla spo-
lečná účast na mši a obnova slibu mi-
mořádnou příležitostí, protože manžel 
výjimečně nemusel do práce. Často 
musíme být každý jinde. Máme takové 
„manželství na dálku“ již 32 let. Při ob-
nově manželského slibu a požehnání 
jsme si zavzpomínali na náš manželský 
slib. V roce 1983 měli na Lhotce svat-
bu. Manžel má náročné povolání v ne-
přetržitém provozu. Nástupy a konce 
služeb má v kteroukoliv denní nebo 
noční hodinu, o víkendech i o svátcích. 
Tak tomu bylo i na Štědrý den. Celý 
náš rodinný život je podřízen směnám. 
Oba jsme zaměstnaní, a tak se doma 
často jen míjíme a píšeme si vzkazy. 
Taková je realita našeho společného 

života. Možnost „být spolu“ je nám 
velmi vzácná. Nejdéle jsme spolu čtr-
náct dnů v létě o dovolené. 
  Cesta naším společným životem 
byla také někdy kamenitá, ale vždy 
jsme se snažili a snažíme všechny 
překážky společně překonávat. A proto 
doufáme, že i my jednou spolu 
a  s  „kamínkem“ doputujeme do ne-
beského Jeruzaléma.  
 Moc mě potěšilo, že jsou na Lhotce 
někdy přímluvy za lidi, kteří musí pra-
covat i o nedělích a svátcích. Našeho 
manželství se to týká velmi často. Do-
voluji si tedy vzkázat všem manželům: 
„Važte si, že můžete být hodně spolu, 
není to vždy samozřejmost!“  

Eva Kocmanová
 
 

DĚKUJEME PŘISPĚVATELŮM. Podělte se se svými zážitky i vy ostatní.  
Příspěvky posílejte na adresy v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.       (red.) 
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NA „MLÁĎÁTKA“ JSME SE SEŠLI U JEZULÁTKA 
 

 Mnozí lhotečtí farníci se vydali na 
Smírnou pouť za potracené děti, jejich 
rodiče a gynekology. V pondě lí 
28. prosince na svátek svatých Mláďá-
tek zaplnili kostel u Pražského Jezulát-
ka. Requiem za nenarozené celebroval 
Mons. Karel Herbst. Pod vedením 
P. Jiřího velká část poutníků pokračo-

vala pěší poutí přes Petřín. V refektáři 
u kapucínů je čekaly horké párky. Ná-
sledovala návštěva betléma a modlitba 
v Loretě, poté u hrobu sv. Norberta 
v bazilice na Strahově a početný hlou-
ček vytrvalců se ještě zúčastnil modlit-
by za národ ve svatováclavské kapli.  

(jš) 
 
 

PAMĚŤ NÁRODA 
Jistě má význam a smysl zajímat se o minulost a uchovávat vzpomínky na-
šich předků i současníků, kteří prožili dramatické životní osudy a ve svých 
těžkých životních situacích obstáli. Dovolte mi v rámci naší farnosti před-
stavit jeden zajímavý projekt, který se snaží tyto cenné vzpomínky uchovat 
pro další generace. 
 

 V případě projektu  
   Paměť národa 

(www.pametnaroda.cz) 
jde o rozsáhlou sbírku 
vzpomínek pamětníků, 
kteří písemně souhlasili, 
aby jejich svědectví po-

sloužilo ke zkoumání moderních dějin 
a bylo veřejně přístupné. Digitální pa-
mětnický archiv Paměť národa vytvořily 
v roce 2008 tři české instituce: sdruže-
ní Post Bellum, Český rozhlas a Ústav 
pro studium totalitních režimů. V sou-
časné době je v něm uchováno několik 
tisíc záznamů pamětníků. 
 Cílem projektu je přehlednou a sro-
zumitelnou formou zpřístupnit badate-
lům i široké veřejnosti individuální svě-
dectví pamětníků k významným 
dějinným událostem 20. století. V data-
bázi se uchovávají celé nahrávky, 
ukázky z nahrávek, videoklipy, fotogra-
fie, deníky, archivní dokumenty a mno-

ho dalšího. Skrze svědectví pamětníků 
a pomocí ostatních historických pra-
menů je tak možno poznávat podstatu 
nedemokratických režimů 20. století, 
nacismu a komunismu, a zkoumat fe-
nomény, které je provázely. Skládá se 
tak mozaika ze vzpomínek tisíců jed-
notlivců, kteří se ocitli v mezních situa-
cích a o svá svědectví jsou ochotni se 
podělit. Díky tomu je možné znát důvo-
dy, proč se lidé chovali tak či onak, co 
mělo vliv na vývoj jejich názorů a po-
stojů a zejména co jim dodávalo sílu 
překonávat těžkosti života. 
 Pokud máte sami co říci a chcete se 
podělit o své dramatické životní zážitky 
a zkušenosti, nebo víte ve svém okolí 
o zajímavých pamětnících, ozvěte se, 
prosím, buď do redakce Věstníku nebo 
na e-mailovou adresu: 

rodholiku@seznam.cz 
Jan Holík, spol. Post Bellum 
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SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A BEZLEPKOVÁ DIETA 
Lidi s bezlepkovou dietou lze najít jak mezi dětmi, které se připravují k prv-
nímu svatému přijímání, tak mezi dospělými. Liturgická komise ČBK vydala 
k tomuto tématu 26. 10. 2015 dokument. Připravili jsme krátký souhrn. 
 

 V běžné farní pastoraci by měl vě-
řící s bezlepkovou dietou celebrujícímu 
knězi oznámit před začátkem mše sva-
té, že chce přijímat nízkolepkové hostie 
(NH) nebo, v případě, že NH není 
k dispozici, jen pod způsobou vína. 
Pokud věřící patří do místní farnosti, je 
vhodné vyjít vstříc a 
dlouhodobě zajistit 
kromě běžných hos-
tií také NH. Někdy 
se ale může jako 
praktičtější ukázat, 
když si NH nosí na 
bohoslužby dotyčný 
věřící sám, např. 
pokud přichází na 
bohoslužbu mimo 
farní kostel. Dalším důvodem může být 
i potřeba samostatné patény pro NH. 
 Kněz by se měl s věřícím domluvit, 
zda bude přistupovat k přijímání první, 
nebo poslední, případně dohodnout, 
kdo mu NH podá. Jestliže se podává 
podobojí, měli by se domluvit, jestli bu-
de přijímat pitím z kalicha, nebo namá-
čením. 
 Má-li někdo naprostou intolerancí 
k lepku, bude potřeba připravit dva ka-
lichy. Věřící může přijímat pouze z kali-
cha, do kterého nebyl vpuštěn úlomek 
hostie. 
 Při bohoslužbách, kterých se 
účastní větší počet věřících, na 
poutních místech, v katedrálách a ve 
větších farnostech se ukazuje jako 
vhodné uchovávat proměněné NH ve 
svatostánku v samostatném označe-

ném ciboriu (např. kvůli přinášení eu-
charistie nemocným). 
 Jestliže je přítomno více podávají-
cích, lze před rozdáváním přijímání 
oznámit věřícím, že na jednom kon-
krétním místě se bude podávat pouze 
těm, kteří mají bezlepkovou dietu. 

 Při přijímání – při 
lámání chleba kněz 
vpouští malý úlomek 
běžné hostie do kali-
cha. Zvlášť když se 
podává podobojí, je 
vhodné, aby tento 
malý úlomek kněz při 
přijímání z kalicha 
také přijal. Je možné 
tak učinit napitím ne-

bo i namočením hostie v kalichu, kte-
rou pak celebrant přijme. Toto doporu-
čení se stává nutností, pokud je mezi 
přijímajícími věřící s bezlepkovou die-
tou. 
 Před podáním NH si podávající otře 
prsty do purifikatoria. Protože podávat 
svaté přijímání může kromě kněze také 
jáhen nebo akolyta, je potřeba, aby 
správce farnosti poučil o správném 
průběhu ty, kteří mu s rozdáváním eu-
charistie pomáhají. 
 Celý dokument Svaté přijímání 
a bezlepková dieta je ke stažení na 
www.liturgie.cz. 
 V naší farnosti uchováváme nízko-
lepkové hostie trvale. Novým žadate-
lům stačí přihlásit se o ně přede mší 
sv. v sakristii.        (jš) 

Ilustrační foto: http://clovekavira.cz/ 
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CO JE ÚKOLEM PASTORAČNÍ RADY 
Pětileté funkční období Pastorační rady farnosti končí. 21. února budou 
v ohláškách vyhlášeny volby do PRF a v 16.30 předstoupí PR s reflexí své 
činnosti. Proto přinášíme výňatek ze stanov pro PRF v pražské arcidiecézi. 
 

§ 1 (1) Pastorační rada je poradním 
a pracovním orgánem faráře, adminis-
trátora nebo moderátora společné du-
chovní správy podle kán. 517, § 1 (dále 
jen faráře) CIC… 
§ 2  (2) K úkolům PR zvláště náleží: 
(a) probouzet a prohlubovat vědomí 
spoluzodpovědnosti 
za farní společenství 
a  oživovat spolupráci 
jeho členů; 
(b) získávat a připra-
vovat členy farního 
společenství pro služ-
bu předávání víry a je-
jího prohlubování; 
(c) podporovat vznik 
a   rozvoj kněžských 
a  řeholních povolání ve farnosti; 
(d) přinášet podněty pro přípravu a sla-
vení bohoslužeb a pro živou účast ce-
lého farního společenství na liturgii; 
(e) podporovat službu v charitativní 
a   sociální oblasti a spolupracovat 
s místní charitou tam, kde je ustavena; 
(f) hledat účinnou pastorační a charita-
tivní pomoc v potřebách rodin a růz-
ných skupin farního společenství; 
(g) podporovat vzdělávání ve farnosti; 
(h) informovat farní společenství o prá-
ci a problémech ve farnosti; 
(i) společnými úkoly a akcemi posilovat 
vědomí společenství; 
§ 5 Předsedou pastorační rady je vždy 
farář podle kán. 519, 536 CIC. 
§ 6 Volební právo: 
(a) právo volit má každý katolík starší 
15 let, příslušející do farnosti; 

(b) právo být zvolen má každý katolík 
starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly 
PR. 
§ 7 Volební řád: 
(a) PR se ustavuje na dobu 5 let, v pří-
padě prvního ustavení PR ve farnosti 
na 1 rok; 

(b) farář jmenuje 
tříčlennou volební ko-
misi a požádá písem-
ně jednotlivé instituce 
ve farnosti o jmeno-
vání delegátů do PR 
(viz § 4, písm. c); 
(c) kandidáty může 
navrhnout každý člen 
farnosti, který má prá-
vo volit. Písemné ná-

vrhy přijímá farář a volební komise. 
Společně posoudí, zda navržení kan-
didáti splňují podmínky pro právo být 
zvolen a vyžádá si jejich souhlas 
s kandidaturou; 
(d) volební komise určí termín, místo 
a způsob konání voleb a sestaví kan-
didátku ze všech navržených kandidátů 
s vyloučením těch, kteří byli jmenováni 
do PR jako delegáti (viz § 4, písm. c); 
(e) seznam kandidátů, termín a místo 
konání voleb musí být zveřejněn 
nejpozději 14 dní před volbami ohláše-
ním při bohoslužbách a na vývěsce 
v kostele. Stejným způsobem se zve-
řejní seznam členů PR delegovaných 
jednotlivými institucemi; 
(f) v případě potřeby zajistí volební ko-
mise představení jednotlivých kandidá-
tů voličům.         (jš) 
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ÚNOR VE STUDÁNCE 
 

 Jako každý rok se děti 
ze školky těší nejvíce na 
sníh. Jsme rádi, že v lednu 
nám aspoň trochu nasněži-
lo a mohli jsme stavět sně-
huláky a pohrát si ve sněhu 

na zahradě školky. V lednu nás navští-
vila paní psycholožka z křesťanské pe-
dagogicko-psychologické poradny, aby 
se podívala na naše předškoláky. Na-
vštívili jsme divadlo v kulturním centru 
Prahy 12 a uvítali dalšího sportovce. 

V únoru nás čeká divadlo v kulturním 
centru Prahy 12 a také divadlo ve škol-
ce. Předškoláci navštíví Husovu kni-
hovnu v Modřanech. Půjdou také na 
ekologický program do Toulcova dvora 
a na program o masopustu do národo-
pisného muzea na Petříně. Koncem 
února nás čekají jarní prázdniny, které 
počítáme, že rodiče s dětmi využijí 
k výletu do hor, proto bude po dobu 
jarních prázdnin provoz ve školce 
omezen.      Magda Vlčková 

 
 

POVÍDÁNÍ SE SPORTEM 
Církevní mateřská škola Studánka připravila pro tento školní rok pro děti 
nový sportovní projekt „Povídání se sportem“. Projekt je realizován formou 
návštěv našich významných sportovců přímo ve školce.  
 

 Sportovní projekt zahájil svou ná-
vštěvou vynikající hokejista Viktor Uj-
čík, který naši zemi velmi úspěšně re-
prezentoval mnoho let na MS a teď své 
zkušenosti předává dál jako trenér.  
Děti byly jeho povídáním nadšené, 

vyzkoušely 
si dres, ve 

kterém  
Viktor Ujčík 
hrál na MS 

ve Vídni 
a  kde zís-

kali naši 
hokejisté 

zlatou me-
daili. Hoke-
jová helma 

i hokejka 
šla z ruky do ruky a závěrečného  

cvičení ze zúčastnily i paní učitelky. 

 Druhou sportovní osobností nebyl 
nikdo menší než Amálka Hilgertová. 
Přes své mládí patří mezi naše špičky 
ve vodním slalomu. O čemž svědčí 
mimo jiné dvě zlaté medaile z MS, 
bronz z olympiády a mnoho dalších 
medailí, které za svou zatím krátkou 
kariéru stihla nasbírat. Ve školce všem 
ukázala, že stejně dobře jako na lodi to 
umí i s dětmi. Děti si vyzkoušely pádlo-
vání, jak se správně sedí v kajaku 
a samozřejmě si zkusily i dres a potěž-
kaly velké medaile. Amálka byla pře-
kvapená dárkem, který dostala na pa-
mátku. Naši předškoláci ji vymodelovali 
i s kajakem z hrnčířské hlíny.  
 Koncem ledna nás čeká setkání 
s Lenkou Maruškovou. Budeme si po-
vídat o závodní střelbě ze vzduchovky 
a malorážky a v dubnu Studánku na-
vštíví pan Imrich Bugár. 

Sylva Hurajtová 

Amálka Hilgertová 
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SESTŘIČKY NA CESTÁCH 
Nový rok začal a já jako každý leden ležím pod hromadou čísel, účtů a s paní 
ekonomkou se snažíme dát dohromady všechna vyúčtování a statistiky. 
Možná by vás mohlo zajímat, jaké množství péče jsme v roce 2015 odvedli. 
 

 Ošetřili jsme celkem 253 klientů. 
Zdravotní sestřičky a bratr ošetřili 135 
klientů, u kterých odsloužili 8 524 ná-
vštěv, 5 827 hodin. Pečovatelská služ-
ba navštívila 118 klientů, 7 569 ná-
vštěv, 6 090 hodin. Služeb osobní 
asistence využilo 45 klien-
tů, 4 722 návštěv, 9 014 
hodin. Kompenzační po-
můcky si v roce 2015 za-
půjčilo 46 klientů. Možná 
vás překvapí, že součet 
klientů, které uvádím 
u jednotlivých služeb, ne-
odpovídá celkovému počtu 
klientů. Někteří klienti totiž 
čerpají více než jednu 
službu. Celkově objem na-
ší péče v roce 2015 opět 
výrazně narostl proti 
předchozím letům, přede-
vším ve službě osobní asistence. 
 Od 1. ledna 2016 má naše charita 
schválenou veřejnou sbírku. Sbírka je 
určena na zdravotní pomůcky, zdravot-
nický materiál a na auto, kterým dová-
žíme naše klienty, kam je potřeba. 
Především k lékařům a na vyšetření do 
nemocnice. Účet naší veřejné sbírky je 
u Fio banky 2600899936/2010. Myslím 
si, že je pro všechny nejjednodušší, 
pokud dárce zvolí pravidelnou bezho-
tovostní platbu. Je jen velmi málo lidí, 
kteří nemohou měsíčně oželet 100 ne-
bo 200 Kč. Ročně potom ale věnují 
1 200 nebo 2 400 Kč. Když se pro ten-
to způsob podpory rozhodne 100 lidí, 
tak se za rok nasbírá 120 000–240 000 

a to už není zanedbatelná částka. Pro-
to zkuste zvážit, zda by pro vás tento 
způsob podpory naší charity nebyl při-
jatelný. 
 Mám ještě jednu prosbu. Na opako-
vané žádosti čtenářů mých článků jsme 

se rozhodli vydat knížku 
povídek o domácí péči. 
Knížka se bude jmenovat 
Sestřičky na cestách. 
Budou v ní příběhy 
z mých článků a pár no-
vých povídek. Bude to 
drobné prosté dílko. Rádi 
bychom knížku vydali 
sponzorsky a použili ji ke 
zviditelnění naší charity 
i domácí péče a součas-
ně budeme mít snad ně-

jaký finanční bonus 
z  prodeje. Já dopisuji 

texty, mladší syn kreslí ilustrace, kama-
rádi udělají korektury a grafiku. Bude-
me mít kompletně profesionálně při-
pravené podklady k tisku. Hledáme 
někoho, kdo by dokázal knihu vytisk-
nout zdarma. Třeba na ořezech mate-
riálů velké firmy, vlastní tiskárně, pří-
padně tisk „spláchnul“ v nákladech své 
firmy. Pokud by se mezi vámi někdo 
takový našel, kontaktujte mne, prosím. 
Knížka by měla vyjít v dubnu.  
 1. května 2016 to bude patnáct let 
od okamžiku, kdy jsem se stala ředitel-
kou naší charity, tak to bude taková 
hezká vzpomínka. 
 Přeji vám požehnaný únor.  

Eva Černá 

Dámy na jarní procházce 
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PLÁNUJEME 
 
13. 3., 1. 5., 12. 6. – mše sv. upravená 
pro děti 
13. 3. – farní akademie v 16.30: RNDr. 
Karel Nesměrák, Ph.D.: Jedy v historii, 
detektivkách a současnosti. Zajímavos-
ti o toxických látkách v historii lidstva 
od nejstarších dob po současnost. 
19. 3. – slavnost sv. Josefa 8.00 mše 
sv. a po ní velký úklid před Velikono-
cemi 
20. 3. – Křížová cesta pro rodiny 15.00 
25. 3. – Křížová cesta pro mládež 
13.00 
26. 3. – Velikonoční vigilie 19.00  
3. 4. – první svaté přijímání dětí 

9. a 10. 4. – volby do pastorační rady 
farnosti  
30. 4. – putování farností a rodin ke 
Svaté bráně – pěší pouť do kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně 
6.–8. 5 – víkend pro rodiny s dětmi 
15. 5. – biřmování, Mons. Václav Malý 
5. 6. – poutní slavnost P. Marie Krá-
lovny míru a zahradní slavnost 
10. 6. – Noc kostelů 
20.–31. 7. – světové dny mládeže – 
Krakov 2016, setkání s papežem Fran-
tiškem více na krakov2016.signaly.cz 
7.–20. 8. – letní chaloupka v Hrádku 
u  Vlašimi. 

 
 

MÍSTO MODLITBY  
 Co se týká místa modlitby, pro Ježíšova učedníka jím nemůže být jen kostel. 
Ježíš sice navštěvuje synagogu a o svátcích také jeruzalémský chrám, což jsou 
specifická židovská místa modlitby. Modlí se tam rád, ale jeho modlitba není vá-
zána jen na ně. Místa Ježíšovy modlitby se většinou shodují s místy, kde začíná 
a naplňuje své poslání: břehy Jordánu, pustá a opuštěná místa, kde se k němu 
připojily zástupy, místa, kde se setkává s nemocnými, které uzdravuje, kde je ob-
klopen vyčerpaným zástupem, který nasycuje rozmnoženými chleby, před Laza-
rovým hrobem, v Getsemanské zahradě, v místnosti poslední večeře a na Golgo-
tě. Na Ježíši vidíme, že místem vhodným pro modlitbu je prostě každé místo, kde 
se člověk ocitá.  

           V. Kodet, Marta a Marie trochu jinak, KNA 
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