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JEŽÍŠOVA MODLITBA ZA NÁS 
 

 O Velikonocích otevíráme vždy spo-
lečně Janovo evangelium. Čteme o po-
slední večeři, mytí nohou a přikázání 
lásky. Na Velký pátek posloucháme 
Janovy pašije. Otevřme si také 17. ka-
pitolu, v níž najdeme Ježíšovu modlitbu 
na rozloučenou. 
 Chceme-li poznat Krista, nemáme 
kromě víry a lásky lepší prostředek než 
evangelia. Jak říká Origenes: „květem 
celého Písma jsou evan-
gelia a květem evangelií 
evangelium Janovo.“ Je 
tedy pochopitelné kouzlo 
17. kapitoly Jana obsa-
hující nejdelší a nejo-
sobnější modlitbu připi-
sovanou Ježíšovi. 
 Čtenář, který naslou-
chá modlitbě Ježíšovy 
vrcholné hodiny, má za 
sebou cestu s Ježíšem 
a  jeho učedníky od po-
čátků jejich povolání až 
po příchod jeho hodiny 
a  vstup do večeřadla. Nyní slyší Ježí-
še, jak se modlí: „Otče, … oslav svého 
Syna, … aby vše, co jsi mu dal, dal jim: 
život věčný. A toto je věčný život: aby 
poznali tebe, jediného pravého Boha, 
a  toho, kterého jsi poslal, Ježíše Kris-
ta… Zachovej ve svém jménu ty, které 
jsi mi dal, aby byli jedno, … já v nich, ty 

ve mně … a  oni v nás, … aby láska, 
kterou jsi mě miloval, byla v nich 
a abych byl i já v nich.“ 
 Obdarování, o kterém Ježíš mluví, 
je živý dar Ducha, v němž člověk po-
znává Otce i Syna a stává se Božím dí-
tětem. Je to dar lásky, která spojuje 
učedníky s Ježíšem a dává jim vstoupit 
do niterného společenství Otce, Syna 
a Ducha svatého. V tomto živém Božím 

prameni bude nakonec 
možné i dokonalé spole-
čenství mezi těmi, které 
Synovi Otec dal a které 
si Ježíš získal jako sestry 
a  bratry. 
 K tomu ovšem nesta-
čí číst stránky Písma. 
Origenes, jenž mluví 
s  obdivem o Janově 
evangeliu, říká dále: 
„Pokládám ale všechny 
knihy Písma jen za jakési 
částečky celého poznání, 
za ty nejkratší a nej-

stručnější úvody, i kdyby se jim zcela 
přesně porozumělo … Je možno je při-
rovnat k prameni Jakubovu, od něhož 
– když jsme je napřed pečlivě rozjímali 
– je třeba vystoupit k Ježíšovi, aby nám 
daroval pramen vody tryskající do živo-
ta věčného.“        P. Petr Šleich 

Vodopády na Bílé Opavě 
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DOPIS SOUSEDŮM 
Přinášíme text dopisu z 12. března 2016 distribuovaného lidem v naší čtvrti.  
 

 Vážení a milí sousedé, 
při příležitosti blížících se Velikonoc Vás opět zdravím jménem lhoteckého farního 
společenství. Kromě pozvánky na naše programy Vám tentokrát přináším i infor-
mace o tzv. adopci ulic a nabídku pro Ty z Vás, kteří máte někoho z blízkých těž-
ce nemocného nebo nemohoucího.  
 Rozpis programu o Velikonocích uvádím na druhé straně. Další informace na-
leznete na www.lhoteckafarnost.cz nebo na nástěnkách před kostelem. 
 Doporučuji Vaší pozornosti program na Bílou sobotu 26. března. Kostel bude 
otevřený od devíti ráno minimálně do půlnoci. 
 Ve 14 hodin začne Křížová cesta pro „bezvěrce“ a „hledající“. Tedy civilní for-
mou podaný výklad lhotecké křížové cesty od sochaře Karla Stádníka. 
 Půl hodiny po západu slunce, tedy v 19.00 pak začne nejvýznamnější boho-
služba roku, velikonoční vigilie s obřady žehnání ohně a křtem dospělých.  
 Už nyní Vás zvu na sobotu 30. dubna na pěší pouť rodin. Doputujeme až do 
kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. Většina cesty je mimo zástavbu!  
 O týden později, v pátek 10. června, bude již tradiční Noc kostelů.  
 Co to je adopce ulic? Jedním z hlavních úkolů církve je modlitba za druhé. Pro-
to si farníci „rozebrali“ jednotlivé ulice nebo instituce v okolí a pravidelně se modlí 
za lidi tam žijící nebo pracující, tedy i za Vás. Rádi se s Vámi pomodlíme za kon-
krétní záležitosti nebo odsloužíme mši svatou za Vás, Vaše rodiny nebo Vaše 
zemřelé.  
 Máte doma, v Thomayerově nemocnici, IKEMu nebo v okolních domovech se-
niorů někoho blízkého, kdo by stál o setkání s námi, popovídání, nebo o svátosti? 
Klidně se nám ozvěte. Já, pan kaplan nebo sestra Bernarda ho rádi navštívíme. 
Pokud je dotyčný v nějakém vzdálenějším zařízení, můžeme zprostředkovat ná-
vštěvu z tamní farnosti.   
 Milí sousedé, přeji Vám i Vašim blízkým krásný jarní čas a požehnané Veliko-
noce!             Mgr. MUDr. Jiří Korda, kněz farnosti 

 
 

DAR FARNOSTI 
 

 Veliké díky panu M. Z., který daro-
val farnosti svůj byt (cca 90 m2) s gará-
ží. V bytě zůstává nadále bydlet a jsme 
s ním v kontaktu.  
 Ve společnosti je stále rozšířeno 
klišé, že si církev v minulosti nakradla 
majetky. Přitom jich prokazatelně naby-
la zvláště dobrým hospodařením a díky 

darům věřících. Řádně spravovaný ma-
jetek tvoří materiální základnu pro fun-
gování farnosti a realizaci jejích pasto-
račních, evangelizačních i charitativ-
ních počinů. Pokud byste někdo chtěl 
darovat farnosti nebo jinému církevní-
mu subjektu jakýkoliv dar, můžete mě 
kontaktovat.      P. Jiří Korda 
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Na paškál přišli: volby, Strach i díky 
 

 Velké S a měkké i v nadpise není 
chyba. Neprojednávali jsme totiž na 
poslední pastorační radě strach z blíží-
cích se voleb rady nové, ani obavy 
z čehokoliv jiného, ale hosta na Noc 
kostelů. Přijde totiž mezi nás režisér 
a herec Jiří Strach. Přestože se Noc 
kostelů tentokrát uskuteční až v červ-
nu, je nejvyšší čas připravit program. 
Loni na ni navazoval týden celopraž-
ských Dnů víry. Ty se sice letos budou 
konat v Ostravě, ale to nám nebrání 
zopakovat si je v naší farnosti, i když 
v mnohem skromnější formě, jako tzv. 
Víkend víry. Podrobnější program při-
pravujeme. Opět budeme rádi, když 

nám pomůžete. Jak jsem již naznačil, 
na radě, poslední v tomto funkčním 
období, jsme též dolaďovali organizaci 
voleb nových radních. Prosím zúčast-
něte se jich po mších svatých v sobotu 
9. nebo v neděli 10. dubna. Dále jsme 
řešili přípravu Velikonoc, distribuci „do-
pisu sousedům“, víkend pro rodiny 
a  další akce. Veliké díky rodině Pollá-
kových za organizaci farního plesu, 
manželům Váňovým za dětský karne-
val, Prokopovi Jirsovi za rozběhnutí 
„Adopce ulic“ a zvláště všem členům 
končící pastorační rady za jejich nasa-
zení!       P. Jiří Korda 

 
 

MOJE CESTA KE KŘTU 
Jako každým rokem jsme oslovili naše katechumeny s prosbou o zodpově-
zení pár otázek. Děkujeme všem, že se do malé ankety zapojili. 
 

 
Ilustrační foto L. Majer 2015 

1. Kdy jste se poprvé setkal, či se-
tkala s vírou? 
2. Vidíte dnes na své cestě „náho-
dy“, které vás vedly blíž k Bohu? 
3. Co vás ponouklo k rozhodnutí při-
jmout křest? 
4. Proč právě ve lhotecké farnosti? 
 
1. S vírou jsem se poprvé setkala jako 
pětileté dítě. Jezdila jsem k babičce 
a k dědovi na vesnici. Děda pracoval 
jako řídicí učitel na strakonicku a věřící 
nebyl. Babička učila na 1. stupni zá-
kladní školy a pocházela z věřící rodi-
ny. Před spaním mi četla dětskou bibli, 
vyprávěla o různých církevních slav-
nostech a ráda vzpomínala na své biř-
mování. Každý večer jsme se spolu 
modlily Andělíčku můj strážníčku. Kaž-
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dý rok jsme na svatého Jana jezdily na 
pouť, která byla spojena se slavnostmi 
a mší v kostele. Jako dítě ráda vzpo-
mínám na Boží tělo, kdy jsem dostala 
košíček plný květů a v růžových šatič-
kách jsem s ostatními dětmi květy roz-
hazovala v kostele po zemi. 
 

2. „Náhoda“ asi byla v tom, že i když 
jsem se svojí spolužačkou (nyní svojí 
kmotrou) chodila do školy od 1. třídy až 
po vysokou školu, nikdy mě nezasvětila 
do své víry. Až před rokem (měla o mě 
strach a věděla, že se mi asi nevede 
moc dobře) mě pozvala na Alfa kurz na 
Lhotce, který mě zaujal. Setkala jsem 
se s vlídnými a přátelskými lidmi. 
  
3.  Moje babička, maminka i můj syn 
jsou pokřtěni. Hlavně babička křest 
i  biřmování prožívala jako velkou udá-
lost. Já jsem chtěla syna nechat pokřtít 
z tradice a kvůli tomu, aby se mu dařilo 
a měl nad sebou ochrannou ruku. Po 
Alfa kurzu jsem si uvědomila, že víra 
není špatná a vede člověka lepším 
směrem.  
 

4. Do lhotecké farnosti jsem chodila na 
Alfa kurz a seznámila jsem se s dob-
rými lidmi. Moje kmotra bydlí v Modřa-
nech a chodí na mše na Lhotku. Vy-
právěla mi i o cestě s lidmi z farnosti do 
Izraele a moc se jí tam líbilo.  

Renáta Doležalová 
 
 

1. Poprvé to bylo v mém dětství. Moji 
rodiče jsou oba pokřtěni a i když mě 
s bratrem jako miminka pokřtít nene-
chali, tak nás vždy pozitivně ovlivňovali 
ve vztahu k náboženství, abychom se 
pro křest mohli sami rozhodnout jako 
dospělí. Jako malý jsem byl velice ne-
posedný a ztrácel jsem často své věci 

a maminka mě seznámila se sv. Anto-
níčkem, ke kterému jsem se modlil 
a důvěřoval mu a jako zázrakem se 
skoro pokaždé ztracená věc našla. Od-
tud i mé biřmovací jméno. 
 

2.  Ano, jeden příklad za všechny je má 
úžasná manželka, kterou mi sám Bůh 
seslal. 
 

3.  Je to opět má manželka, praktikující 
katolička, která mě v dospělosti přived-
la k víře a po několikaletém váhání 
a  naší svatbě jsem se rozhodl být sou-
částí společenství křesťanů a Ježíš 
Kristus se stal součástí mého života. 
 

4. Několik let jsem s manželkou na-
vštěvoval bohoslužby v novopacké far-
nosti, odkud manželka také pochází, 
ale po svatbě jsme se rozhodli bydlet 
v Praze, protože jsem tu sám několik 
let pracoval. Nyní bydlíme v Modřa-
nech, takže to máme nejblíže a je tu 
skvělý pan farář. 

Michal Kikinčuk 
 

 

1. S vírou jsem se setkala, když mi bylo 
devatenáct dvacet let. 
 

2.  Náhodně jsem narazila na spisova-
telku Lornu Byrne, která píše o andě-
lech. Pak mě moje velmi dobrá kama-
rádka přiblížila více k Bohu a ke Kristu. 
 

3.  V nejtěžším období mého života, 
kdy jsem byla psychicky nemocná, mi 
tátova známá řekla o křtu jako o očistě 
a ochraně před zlem. 
 

4.  Lhotecká farnost se nachází v blíz-
kosti mého bydliště. 

Kateřina Chadimová 
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1. Kdy jste se poprvé setkal, či se-
tkala s vírou? 
2. Vidíte dnes na své cestě „náho-
dy“, které vás vedly blíž k Bohu? 
3. Co vás ponouklo k rozhodnutí při-
jmout křest? 
4. Proč právě ve lhotecké farnosti? 
 
 

1. Poprvé jsem se s vírou setkala 
u svého nynějšího přítele, který je věří-
cí. 
 

2. Bohužel si už moc nevzpomínám, 
protože díky víře se mi změnil život. 
 

3. Za toto vše může přítel a jeho rodi-
na. 
 

4.  Protože přítel je z Modřan a také 
protože jsem zde loni navštěvovala Al-
fa kurzy. 

Michaela Denková 
 

 

1. Bylo to po rodinných problémech ve 
vztazích s ženou a dětmi. Kdy jsem po 
dlouhém vlastním hledání konečně na-
šel to pravé, zdravé a fungující. 
 

2.  Ano, obzvlášť teď v poslední době, 
kdy se mi daří konečně realizovat 
a  dokončovat své vlastní výzvy: vlastní 
praktikování modlitby, přípravu na 
křest, absolvování Alfa kurzu a tím 
bych nechtěl končit, to je teprve začá-
tek.  
 

3.  Bohužel, nikdo z rodičů a ani man-
želka nebyli věřící, cítil jsem vůči sobě 
a okolí velký dluh. Snad ho ještě bě-
hem svého života naplním. 
 

4.  Je mi nejblíže v místě bydliště. Lho-
tecká farnost vyhrála ve výběru nad 
kunratickou farností. 

Petr Jiráň 

1. V první třídě, tedy v šesti letech. Ta-
tínek spolužačky byl farář Církve čes-
koslovenské husitské, když mi vysvětli-
la, co je náplní jeho práce, přijala jsem 
to jako jasnou věc. 
 

2.  Určitě přechod na církevní osmileté 
gymnázium. Přijímacího řízení jsem se 
tehdy zúčastnila jen proto, že jsem ne-
chtěla opustit již zmíněnou kamarádku, 
která se tam též hlásila, a protože se 
škola nacházela čtyři minuty od domo-
va. Od té doby, řekla bych, to již nebyly 
náhody, ale přirozený vliv kolektivu vě-
řících. 
 

3.  Když budu mluvit skutečně o po-
nouknutí, byl to přítel. Když o koneč-
ném rozhodnutí, bylo to pro mě něco, 
co jsem již velmi dlouho chtěla, jen 
jsem si musela uvědomit, že důvod, ja-
ko je nedostatek času, není důvodem, 
a vyrůst z věku, kdy pro mě byla na ce-
lém křtu nejděsivější představa vystou-
pit před kostelem plným lidí z davu 
a  vypadat, že umím odříkat celé Vy-
znání víry.  
 

4.  Tuto farnost a přípravu na křest pod 
vedením P. Kordy mi doporučil přítel, 
který do farnosti patří již od útlého vě-
ku. Jeho doporučení se mi potvrdilo ja-
ko velmi dobré. 

Barbora Pokorná 
 
 
 

VÝZVA FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těší-
me se, že se zapojí i další. Podělte se 
se svými zážitky, radostmi a zkuše-
nostmi. Příspěvky posílejte na adresy 
uvedené v tiráži nebo předávejte osob-
ně v sakristii.        (red.) 
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POUŤ FARNOSTÍ A RODIN KE SVATÉ BRÁNĚ  
V minulém Věstníku jsme Vás seznámili s plánovanou pěší poutí ze Lhotky 
až do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Nyní doplňujeme další podrobnosti 
a srdečně zveme k účasti v sobotu 30. dubna 2016. 
 

 
 
 Hlavní trasa pouti začíná u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Modřa-
nech a prochází kolem kostelů Panny 
Marie Královny míru na Lhotce, 

sv. Františka z Assisi v Krči a Narození 
Panny Marie v Michli. Trasa je navrže-
na tak, že její převážná část prochází 
zelenými oddychovými zónami a jen 
zbylé menší části jsou vedeny praž-
skými ulicemi. 
 Upozorňujeme poutníky se sníže-
nou pohyblivostí nebo s kočárky, že na 
hlavní trase jsou bohužel dvě poměrně 
ostrá stoupání (od krčského nádraží 
k  Habrovce a od Havlíčkových sadů 
k Vinohradské vodárně) a troje schody 
(ve svahu k Habrovce, od kostela Na-
rození Panny Marie sestupným smě-
rem dolů do Michle a kratší od ulice 
Francouzské směrem k Vinohradské 
vodárně). Proto jsme pro ně připravili 
dvě kratší speciální „kočárkové“ trasy, 
které vycházejí od kostela sv. Václava 
v Nuslích. 
 Pouť je sestavena tak, aby bylo 
možné si vybrat délku trasy podle indi-
viduální zdatnosti každého poutníka. 

 

VÝCHOZÍ BODY 
Vzdálenost Místo odchodu Čas odchodu 

12,7 km kostel Nanebevzetí P. Marie – Modřany   9.00 

  8,8 km kostel P. Marie Královny míru – Lhotka 10.45 

  5,6 km kostel sv. Františka z Assisi – Habrovka 12.15 

  4,2 km kostel Narození Panny Marie – Michle cca 12.40 

  3 nebo 4,5 km sv. Václava – Nusle, trasa pro kočárky 12.40–12.50 

CÍL kostel Nejsv. Srdce Páně – Vinohrady cca 14.00 

 

Svatá brána u Nejsv. Srdce Páně 
Foto Jan Šilhavý 
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PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Čas Místo Aktivita 

  8.45 *) kostel Nanebevzetí Panny Marie Požehnání na cestu

  9.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Odchod poutníků 

10.15–10.30 kostel Panny Marie Královny míru Příchod poutníků 

10.30–10.45 kostel Panny Marie Královny míru Společná modlitba 

10.45 kostel Panny Marie Královny míru Odchod poutníků 

11.45–12.00 kostel sv. Františka z Assisi Příchod poutníků 

12.00–12.15 kostel sv. Františka z Assisi Společná modlitba 

12.15 kostel sv. Františka z Assisi Odchod poutníků 

12.30–12.45 kostel Narození Panny Marie Individuál. modlitba 

12.45 kostel sv. Václava Odchod (s kočárky)

13.45–14.15 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Příchod poutníků 

14.30 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Poutní mše svatá 
*) Prosíme poutníky, aby nerušili na ranní mši sv. v Modřanech od 8:00. 

 

     DALŠÍ INFORMACE 
● U kostelů na Lhotce, na Habrovce a v Michli bude možné 
    v omezené míře využít toaletu.  
●  Na Lhotce a na Habrovce bude možné se napít.  
● Vzhledem k množství poutníků zřejmě bude v cíli problema- 
    tické sehnat místo v restauracích.  

 

V rámci Sv. roku milosrdenství bylo v ČR otevřeno 35 Svatých bran. 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Pokřtěna byla Tereza Medonosová. 
● Rozloučili jsme se s Martou Stein-
hauserovou. 
● Dá-li Pán, šest katechumenů přijme 
iniciační svátosti: Michaela Denková, 
Renáta Doležalová, Kateřina Chadimo-
vá, Petr Jiráň, Michal Kikinčuk, Barbora 
Pokorná. 
● Upozorňujeme na Kurz pro lektory, 
který každoročně pořádá Pastorační 
středisko Arcibiskupství pražského. Le-
tos se uskuteční v sobotu 9. dubna od 
9 do 12 hod. v sále sv. Vojtěcha v Dej-

vicích, kurzem bude provázet P. Michal 
Němeček a herec Jan Horák. Na kurz 
není potřeba se přihlašovat. 
● V předvelikonočním čase jsme opět 
distribuovali tisíc dopisů sousedům 
s pozváním na programy a bohoslužby 
v našem kostele. 
● Více než 80 lidí si adoptovalo ulice 
v rámci naší farnosti i mimo ni. Další 
ulice čekají na ty, kdo se jich duchovně 
ujmou. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
20. dubna ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN  
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti? Nebo docházíte do našeho 
kostela už delší dobu, ale s žádnou další rodinou se dosud neznáte? Anebo 
byste jen chtěli prožít hezký víkend s dalšími rodinami z farnosti na čer-
stvém vzduchu? Pak je následující pozvání určeno právě vám!  
 

 V měsíci květnu lhotecká farnost již 
tradičně pořádá duchovně – sportovně 
– relaxační víkend. Tento pobyt je pri-
márně určen právě pro rodiny z naší 
farnosti. Letos vás zveme ve dnech 
8. až 10. května do srdce Železných 
hor, konkrétně do kláštera Školských 
sester sv. Františka v Hoješíně u Seče.  
 Rodinám s dětmi i bez dětí, ale 
i  samotným maminkám nebo tatínkům 
s dětmi nabízíme příležitost k navázání 
nebo prohloubení kontaktu s dalšími 
rodinami ze lhotecké farnosti při spo-
lečně prožitém víkendu. Během pár dní 
si tak můžete odpočinout od běžných 
starostí a načerpat nové síly. V nepo-
slední řadě nabízíme i několik duchov-
ních impulzů.  Program víkendu je 
utvořen tak, že umožňuje účast i rodi-
čům s malými miminky, předškoláky, 
školáky i odrůstající mládeží. 
 Můžete se těšit na páteční pohádku 
pro děti na 
dobrou noc, 
sobotní do-
polední vy-
cházku 
k Sečské 
přehradě, 
odpolední re-

laxaci nebo cyklistický výlet pro spor-
tovně založené. Sobotní večer zakon-
číme táborákem a v neděli dopoledne 
se ještě společně vydáme na výlet. 
 Povzbuzením pro duši bude jistě 
nejen páteční večerní modlitba v místní 
kapli, ale i společná sobotní „májová“ či 
nedělní bohoslužba s místními sestra-
mi. 
 Cena za ubytování a společnou 
stravu činí 460 Kč za osobu za víkend, 
děti do dvou let mají pobyt zdarma. 
Bližší informace stejně jako podrobný 
program víkendu naleznete na našich 
stránkách www.lhoteckafarnost.cz. 
 Přihlašovat se můžete buď v sakris-
tii u P. Jiřího, nebo u Martina Koníčka 
na tel.: 603 404 546 nebo na e-mailu 
m.konicek@email.cz. Rádi zodpovíme 
případné dotazy.  Takže na shleda-
nou v květnu v Hoješíně! 

Martin Koníček 

 
 
 
 
 
 
 

Děti s pokladem 
Foto z roku 2014 Jiří Gorčík 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – DUBEN 2016 
PÁTEK   1.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
16.30 První svátost smíření pro děti 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  2.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
16.15 Mariánské večeřadlo  
17.00 Mše svatá 
18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 
  

NEDĚLE  3.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá, první svaté přijímání dětí 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  4.4. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  8.00  Mše svatá 
18.30 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   5.4.  
  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  6.4.  
  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 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  

ČTVRTEK  7.4. Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
17.30 Příprava na biřmování – dospělí 
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PÁTEK     8.4.  
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    9.4. volby do pastorační rady farnosti 
17.00 Mše svatá  
18.00 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
  

NEDĚLE  10.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, volby do pastorační rady 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
  8.00  Mše svatá 
19.00 Biblické setkání – list Římanům 
  

ÚTERÝ   12.4.  
  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  13.4.  
  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 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
18.45–20.00 Setkání mladších náctiletých  
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  

ČTVRTEK  14.4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.00 Setkání nově pokřtěných 
17.30 Příprava na biřmování – dospělí 
  

PÁTEK   15.4.  
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 
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SOBOTA  16.4.  
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  17.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  18.4.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   19.4.  
  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  20.4.   
  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 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  

ČTVRTEK  21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
17.00 Setkání nově pokřtěných 
17.30 Příprava na biřmování - dospělí 
  

PÁTEK   22.4.  
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  23.4. Sv. Vojtěcha, bisk. a muč., hl. patrona praž. arcidiecéze 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  24.4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá  
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PONDĚLÍ  25.4. Sv. Marka, evangelisty 
  8.00 Mše svatá 
19.00 Biblické setkání –list Římanům 
  

ÚTERÝ   26.4.  
  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  27.4.  
  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 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
18.45–20.00 Setkání mladších náctiletých  
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  

ČTVRTEK  28.4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.00 Setkání nově pokřtěných 
17.30 Příprava na biřmování – dospělí 
20.00 Modlitba v duchu Taizé 
  

PÁTEK   29.4. Sv. Kateřiny Sienské, panny a učit. církve, patr. Evropy 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka 
Putování farností a rodin ke Svaté bráně do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
10.30  Modlitba a požehnání na cestu v našem kostele 
10.45  Odchod od našeho kostela 
14.30 Poutní mše sv. v kostele Nejsv. Srdce Páně 
17.00 Obvyklá večerní mše svatá v našem kostele 

 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.  
Změna programu vyhrazena. 

 
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie, stačí o ně přede mší 

sv. požádat v sakristii. 
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JEDOVATÁ FARNÍ AKADEMIE 
Farní akademie 13. března byla tentokráte věnována světské problematice, 
která prakticky od pravěku sehrávala často rozhodující roli při zajišťování 
potravy formou lovu, při vyřizování si vzájemných účtů, ale také v hrdelním 
trestním právu, později ovšem i při hledání nových léků, námětů k detektiv-
ním zápletkám apod. Tématem přednášky RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D., 
působícího na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy, bylo: „Jedy v historii, detektivkách a současnosti“. 
 

 Přednášející postupně probíral vyu-
žívání jedů v období od pravěku až po 
novodobé dějiny včetně 
aplikace jedů jako bojových 
látek.  
 V pravěku byly k lovení 
zvěře používány jedem na-
puštěné hroty šípů a kopí, 
které ovšem mohly sloužit 
také při boji mezi jednotli-
vými tlupami. Výběr jedů 
z  říše rostlin byl založen 
vysloveně na empirických 
zkušenostech.  
 Ve starém Egyptě se 
jednalo o zcela systematic-
ké využívání jedů, a sice jak živočišné-
ho (např. hadí), rostlinného (např. des-
tilát z pecek broskví, opium, oměj) i mi-
nerálního (As, Pb, Hg, Sb) původu. 
Z literatury jsou známé případy likvida-
ce nepohodlných osob a odsouzenců 
na smrt, ale také údajně dobrovolná 
smrt královny Kleopatry. Destilát z pe-
cek broskví se používal při tzv. božím 
soudu, kterým se určovala vina, či ne-
vina odsouzeného. Byly též známy 
i protijedy. 
 Starověké Řecko již znalo velký po-
čet jedů, pro které bylo hledáno i racio-
nální využití např. jako projímadla, 
zvracedla a tím i jako protijedy k rych-
lému odstranění jedu z těla. Jedy byly 
záměrně používány jako smrtící pro-

středek (např. Sokrates byl usmrcen 
bolehlavem – alkaloid koniin). Byly zís-

kány poznatky o působení 
jedů, které v malých dáv-
kách mohou být léčivem – 
– Mithridates VI. Eupator 
(132–64 př. Kr.) sestavil 
univerzální protijed, který 
byl v Evropě užíván ještě 
v  19. století.  
 Ve starověkém Římě 
byli jedem zavražděni: 
Herodes Antipas, Au-
gustus, Britannicus, Clau-
dius, Vespasianus, Titus, 
Dormitanus, Marcus Au-

relius. Bylo mnoho otrav olovem v dů-
sledku doslazování vína octanem olov-
natým a používáním bílé barvy na obli-
čej, tzv. ceressy, což je zásaditý 
uhličitan olovnatý. Ve středověku pou-
žívání jedů na bázi olova a arsenu po-
kračovalo – zajímavým je útěk vojska 
Albrechta Habsburského od Kutné Ho-
ry (1304) v důsledku otravy potoka kut-
nohorskými horníky. Byl zde též pokus 
o  otravu kralevice Karla – budoucího 
Karla IV. – v Itálii, dále pokus o otravu 
Vladislava II. Jagellonského aj. 
 Zlatou dobou travičství byla rene-
sance, především arsenikem – utrej-
chem, otrušíkem. Slavnými traviči byli 
Borgiové a Kateřina Medicejská. U nás 
to byl olomoucký děkan Jan Philopon 
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Dambrovský (1540–1587), který otrávil 
čtyři adepty na úřad olomouckého bis-
kupa mešním vínem. Ovšem byl odha-
len a popraven. Proto až do 30. let 
20. století bylo v Olomouci údajně 
zkoušeno mešní víno, jestli není otrá-
vené. 
 Paracelsus (1492–1541) konstato-
val, že vše je jedem, záleží pouze na 
dávce, což platí i o kuchyňské soli. Ar-
senik je na scéně i v baroku – zvlášť ve 
Francii, např. za Ludvíka XIII. bylo za 
travičství odsouzeno 130 lidí k trestu 
smrti. 
 V osvícenství se objevují počátky 
vědecké toxikologie – jedy jsou látky 
chemicky toxické – je zkoumán účinek, 
vliv dávky a doby působení jedů a ana-
lytické metody jejich stanovení – zde je 
významná metoda stanovení arsenu 
vypracovaná anglickým chemikem 
J. Marshem. Za jed se považuje taková 
látka, která škodí – záleží na dávce, 
době působení a způsobu vniknutí do 
organizmu. 
 V novodobých dějinách se např. 
olovem ve víně otrávil Ludwig van Bee-

thoven (1827), Georgi Markov byl otrá-
ven ricinem (1978), Viktor Juščenko 
(2004) otráven dioxinem následkem 
čehož má do dnešní doby zjizvenou 
tvář. Za 1. světové války byly na fran-
couzském bojišti použity chlor a yperit. 
V některých státech USA jsou i v sou-
časné době používány smrtící injekce. 
V důsledku katastrof v chemických zá-
vodech došlo ke kontaminaci potravy… 
Od 60. let 20. stol. se objevuje chemo-
fobie, která nabývá neuvěřitelných 
rozměrů – viz preferování tzv. biopo-
travin. 
 Autoři detektivních románů také ma-
jí na výběr širokou paletu jedů. Přede-
vším arsen, dále kyanidy (cyankáli), 
rtuť, thalium, atropin obsažený v rulíku 
zlomocném a mandragoře, vůči které-
mu jako protijed působí fyzostigmin 
(eserin) – naopak, při otravě fyzostig-
minem je protijedem atropin. K jedům 
z  detektivek patří také nikotin a strych-
nin – ten je v Japonsku „státním jedem“ 
používaným pro popravy těžkých delik-
ventů.      Karel Štamberg 

 
 

REFLEXE KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

Zúčastnila jsem se křížové cesty se 
zpěvy z Taizé. Byla to netradiční, ale 
zároveň inspirativní forma této staroby-
lé rozjímavé postní pobožnosti. Křížo-
vou cestu uvedla velmi pěkná modlitba. 
Po přečtení názvů jednotlivých zasta-
vení (podle Karla Stádníka) byl prostor 
pro ztišení a poté následoval zpěv. Ná-
zvy zastavení i písně jsme dostali též 
v  tištěné podobě. Orientační překlady 
cizojazyčných textů a odkazy k Písmu 
se mi jevily jako velmi vhodné.  

 Uvítala bych kromě chvíle ztišení 
též krátkou větu, jež by propojila hrůz-
né události z historie s Ježíšovou ces-
tou na Kalvárii. 
 Snad vyjádřím i pocity většiny 
ostatních účastníků, že tento počin 
mladých byl hluboce procítěným a po-
dařeným pokusem o niterné prožívání 
pro mnohé již příliš „tradiční“ křížové 
cesty, pokusem o aktualizaci jednotli-
vých úseků Kristova pašijového puto-
vání na Golgotu. 

Eva Penková
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KŘÍŽOVÁ CESTA SE ZPĚVY Z TAIZÉ 
Několik pravidelných účastníků čtvrtečních modliteb Taizé v našem kostele 
dostalo na starost vedení křížové cesty v neděli 6. března 2016. Po pár dis-
kusích u sušenek a čaje, které jsme finálně doplnili horkou čokoládou na 
Betlémském náměstí, bylo jasno: většina si vybrala netradiční variantu 
uchopení křížové cesty. A netradiční byla hned z několika důvodů. 
 
 

 V duchu Taizé jsme se 
pokusili zapojit do křížové 
cesty co nejvíce rozjímání. 
To bylo na úkor běžných 
slovních doprovodů, které 
vystřídalo ticho a pravidel-
ně se opakující krátké 
zpěvy z Taizé. Už loni jsme 
se odvážili k podobnému 
konceptu a tehdy ani teď 
jsem osobně neměla oba-
vy, že by byli farníci proti. 
Lhotecká farnost a zejména 
její starší generace mě ne-
přestává udivovat pocho-
pením a otevřeností. A na-
konec ti, kteří mi přišli říct, že se jim 
křížová cesta líbila, byli prakticky vý-
hradně dříve narození. Jestli mě něco 
naplňuje velkou radostí, pak jsou to 
okamžiky, kdy se stydím za svoje 

předsudky, které se ukáza-
ly jako liché.  Modlitba 

byla zaměřena spíš na 
prožívání než na přemýš-
lení. Vyšli jsme výhradně 
z  děl po stranách kostela. 
Vždyť v každém utrpení 
našeho světa, globálním, 
lokálním nebo třeba i na-
šem vlastním, s námi trpí 
sám Kristus. Za sebe mu-
sím říct, že to dalo jiný no-
vý prostor Božímu půso-
bení a dialogu s ním. Ve 
výsledku se mi tradiční 
názvy zastavení na někte-

rých místech propojily zcela nově s vy-
obrazeními plastik, až mě to samotnou 
překvapilo. 

Alena Ondrušková 
 

 
 

    ZPRÁVY ZE STUDÁNKY   

  Pro školní rok 2016/ 
/2017 proběhne v CMŠ 
Studánka Den otevřených 
dveří ve čtvrtek 14. dubna 

od 15.15 hodin. Budeme přijímat asi 
sedmnáct dětí, z toho ve speciální třídě 
bude volných pět míst pro děti s dopo-
ručením ze SPC, PPP nebo logopeda. 
Ve speciální třídě se dětem věnují dvě 
speciální pedagožky a asistentky pe-
dagoga. V loni jsme přijali všechny zá-

jemce, kteří nás během dne otevřených 
dveří navštívili a měli přednostně zájem 
o naši mateřskou školku. Rádi uvítáme 
u zápisu i děti předškolní a starší čtyř 
let. Věříme, že vzhledem k navýšení 
kapacity CMŠ Studánka v roce 2014 
budeme schopni uspokojit většinu zá-
jemců. Výsledky zápisu budou k dispo-
zici kolem 14. května 2016. Děkujeme 
za pochopení a těšíme se na Vás i na 
Vaše děti. 

2. zastavení: Bičování 
Foto Jan Šilhavý
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ÚKLID KAMÝCKÉHO LESA 
 Občanské sdružení Studánka ve 
spolupráci s Církevní mateřskou škol-
kou Studánka zve všechny přátele 
školky a  příznivce přírody v Praze 12 
na tradiční jarní úklid Kamýckého lesa. 
Sejdeme se v sobotu 16. dubna v 9.30 
hodin v Kamýckém lese u dětského 
hřiště „u koziček“ (přístup z Šatrovy uli-
ce). K dispozici budou pytle na odpad 
a  rukavice. Odvoz odpadu bude zajiš-
těn. Po úklidu se na místě společně 
občerstvíme a děti dostanou odměnu. 
Závěrem nás na zahradě školky čeká 
táborák s opékáním buřtů. Přijďte si 
s dětmi do Kamýckého lesa užít radost 
z jara a smysluplné práce. Těšíme se 
na Vás! Odpoledne pak ještě proběhne 
brigáda na zahradě CMŠ Studánka. 
Také všechny zveme. 

SETKÁNÍ SE SPORTEM 
 V dubnu nás v rámci projektu se-
tkání se sportem navštíví atlet pan 
Imrich Bugár, mistr světa v hodu dis-
kem. Jeho návštěvu jsme tentokrát po-
jali jako setkání nejen pro děti, ale i pro 
rodiče, prarodiče a další příznivce atle-
tiky. Uvítáme ho ve čtvrtek 21. 4. od-
poledne. Možnost setkání s rodiči, pra-
rodiči a  dalšími zájemci o povídání 
bude asi po 16. h. Mezi 14.30. a 16. 
hodinou se známý atlet setká s dětmi 
z CMŠ na zahradě školky. Pokud chce-
te přijít dříve, je to možné. 
 Všechny srdečně zveme a těšíme 
se na vás 

.     Magda Vlčková, 
ředitelka školky 

 
TÁBOR SKAUTSKÉHO TYPU PRO RODINY 

Máte malé děti a chtěli byste s nimi strávit týden v přírodě? Chtěli byste se 
sami vrátit do dětství a zahrát si hry, které jste dávno nehráli? Hledáte nové 
známé, se kterými by Vám i Vašim dětem bylo dobře? 
 

 O nás výše uvedené platí, a tak 
jsme se rozhodli splnit si své sny 
a  uspořádat pro nás i pro Vás a hlavně 
pro děti tábor skautského typu. Vzhle-
dem k věku našich dětí počítáme pře-
vážně s rodinami s předškolními dětmi, 
pro které bude program uzpůsoben. 
 Tábor se uskuteční v termínu od 
6. do 13. 8. 2016 na skautské základně 
Alberta na Kokořínsku blízko Haraso-
va. Vzhledem k duchu tábora počítáme 
s ubytováním ve stanech s podsadou, 
ale k dispozici bude i zděná budova 
s  plně vybavenou kuchyní, WC, spr-
chou a elektřinou. Pokud by někdo 

chtěl na ubytování využít místo stanu 
raději zděnou budovu, není to problém. 
 Naše představa je taková, že jako 
strůjci nápadu zajistíme celkovou orga-
nizaci tábora. Současně ale chceme, 
aby se všechny rodiny po vzájemné 
domluvě podílely na tvorbě programu. 
Plánujeme společné modlitby, výlety, 
dopolední program (pohybové hry, vý-
tvarné činnosti, hudební činnosti, po-
znávání přírody), celotáborovou hru pro 
rodiče i děti, táborák, lesní hry. 
 Celkovou cenu cca 6 000 Kč na ro-
dinu berte jako orientační. Ve skuteč-
nosti očekáváme cenu nižší. Bude se 
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odvíjet jen od skutečných nákladů na 
jídlo, ubytování a případně další drob-
né věci, přihlédnuto bude i k velikosti 
rodiny. 
 Rádi bychom tábor uskutečnili 
v  celkovém počtu cca 8 rodin. Zatím je 

nás zhruba polovina, takže pokud Vás 
tato nabídka oslovila, kontaktujte nás.  

Martin a Veronika Valentovi  
verca.staflik@seznam.cz, 739 671 689 

Eva a Honza Bekovi 
strep54@seznam.cz, 776 054 204 

 
 

         ALFA 2016 
V pondělí po Květné neděli skončil v naší farnosti již čtvrtý kurz 
Alfa. Během čtrnácti lekcí se na něm potkalo přes třicet účastníků, 
od studentů po seniory, od oponentů přes hledající až po osoby 
v křesťanské víře již ukotvené. Dva tucty z nich kurz dokončily. 
A tak jsme se letos poprvé scházeli hned u pěti diskuzních stolů! 
 

 Před koncem kurzu se účastníků 
vždy trošku poptáváme, jak kurz hod-
notí. Z dotazníků vybíráme: 
 „Kurz mě přivedl k víře, opravdové-
mu vztahu k Bohu! Je to radost! ● 
Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí 
o víře. Líbila se mi koncepce kurzu: ve-
čeře, písničky, přednáška, diskuze 
a  společná sobota. ● Kurz je poučný 
a zábavný ● Výborné zpestření hudbou 
● Úžasné přednášky a zajímavé pro 

všechny ● Oceňuji výborné večeře 
a  zákusky ● Děkuji moc za tenhle 
kurz!“ 
 
 Účastníci nejčastěji oceňovali věcný 
přínos kurzu, tedy informace a možnost 
přemýšlet nad zajímavými tématy. Na 
druhém místě je zaujala komplexnost 
programu – seznámit se s jinými lidmi 
a  po společném stolování i hudbě se 
něco dozvědět a v příjemné atmosféře 

prodiskutovat. 
 Pokud jde 

o propagaci, celou 
polovinu respon-

dentů přilákal 
k účasti banner vy-

věšený přímo na 
našem kostele 

a pět osob zaujalo 
pozvání na Alfu 

v ohláškách.  
Blanka  

Strouhalová 

U diskuzních stolů
Foto autorka článku
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ZIMNÍ CHALOUPKA S MUMÍNKY 
 

 Letošní zimní chaloupky jsme strá-
vili v Krkonoších v Harrachově v počtu 
jedenácti dětí a šesti starších kamará-
dů. Bydleli jsme v pěkné vilce Prokop-
ka, kde jsme spali, jedli, hráli hry, mod-
lili se a tak podobně. V pondělí, úterý, 
čtvrtek a pátek jsme byli celý den lyžo-
vat. Sněhu bylo dost, sjezdovky byly 
pěkné a myslím, že si všichni krásně 
zalyžovali. Jezdili jsme vždy celé dopo-
ledne, potom jeden ze starších kama-
rádů přinesl na sjezdovku oběd, trochu 
jsme se posilnili a s chutí se vrhli do 
odpoledního lyžování. Lyžovali jsme do 
čtyř hodin a po celodenním výkonu 
jsme s radostí sundali těžké boty a na 
chalupě se posilnili teplou polévkou.  
 Potom byl čas na odpočinek a před 
večeří se hrála etapová hra. Jejím té-
matem byla knížka Mumínci-Čarovná 
zima od Tove Janssonové. Děti byly 
rozdělené do tří skupinek a statečně se 
probojovaly všemi úkoly, od stavění 
hranic ze špejlí až po buzení starších 

kamarádů pomocí básniček, které sa-
my skládaly. Po tomto soutěžení ná-
sledovala výborná večeře a po ní byl 
večerní program. Ten většinou spočíval 
v hraní oblíbených her, kterými jsou 
například licitace, parlament a další. 
Jeden večer bylo místo hraní her 
témátko o postní době, při kterém se 
děti moc pěkně zapojily.  
 Ve středu byl odpočinkový den, do-
poledne jsme navštívili tamní sklárnu 
Novosad, kterou nás provedla průvod-
kyně a ukázala nám i brusírnu a ob-
chůdek, bylo to celé moc zajímavé. 
A odpoledne jsme jeli do aquaparku do 
Jablonce nad Nisou, kde jsme si také 
užili spoustu zábavy a skvěle jsme si 
odpočinuli. Všem mladším kamarádům 
patří náš velký obdiv, že to všechno 
zvládli. Lyžování, jídlo i všechno ostatní 
bylo super a myslím si, že jsme si cha-
loupku všichni moc užili!  

Anna Kapsová 

 

 Foto Lenka Kapsová 
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SESTŘIČKY NA CESTÁCH 
 

Na mém pracovním stole 
zvoní telefon.  
– „Eva Černá, Charita.“ 
– „A teď je tam paní ředitel-
ka! To je mi pořádek! Kdo se 

v  tom má vyznat! Máte tam pěknej ne-
pořádek,“ rozčiluje se na druhé straně 
linky paní Anna – klientka našich 
sestřiček. 
– „Co se stalo,“ zkouším zjistit, co ji 
rozzlobilo. 
– „Ty vaše telefony. Minulý týden mi 
volala Maruška, ale přišla Petra. Tento 
týden zase telefonovala Maruška, já se 
na ni těším a teď tu byla Jitka. Teď vo-
lám Marušku a zvednete to vy. Kdo se 
v tom má vyznat,“ hlaholí do sluchátka 
paní Anna. 
 Zamyšleně se koukám na sluchátko 
pevné linky, které držím v ruce a mo-
bilní číslo pacientky, které se zobrazuje 
na ústředně. Konečně mi to dochází. 

Paní Anna si do mobilního telefonu 
uložila číslo pevné linky naší kanceláře 
pod jménem sestřičky Marušky. Sestry 
telefonují klientům z kanceláře, aby si 
s   nimi domluvily čas návštěvy 
a  všechny hovory začínají stejně: „Ta-
dy je charita, sestra…“ Klientka viděla 
na monitoru Maruščino jméno. Špatně 
slyší, proto se domnívala, že mluví s ní. 
Přitom jí volala úplně jiná sestra. Vše 
jsem paní Anně vysvětlila, spolu jsme 
se omylu zasmály a srdečně se rozlou-
čily. 

 
 Sestřičky na cestách, knížka příbě-
hů o zaměstnancích i klientech a dal-
ším dění kolem naší Farní charity vy-
chází v dubnu.  
 Ráda bych vás pozvala na slav-
nostní večer, kdy bude knížka předsta-
vena. Budeme moc rádi, pokud přijde-
te.             Eva Černá 
 

 
FARNÍ CHARITA PRAHA 4 — CHODOV Vás srdečně zve na  

BENEFIČNÍ VEČER 
pořádaný k uvedení knížky Sestřičky na cestách 

 

Kdy:  
 28. 4. 2016 od 19.00 
Kde:  
 V Komunitním centru 
Matky Terezy, U Modré 
školy 1/2337, Praha 4 
 
Večerem bude provázet  
Pavel Semela 
 
Program: 
● Divadelní scénka „Per-
nej den v terénu“, impro-

vizaci scénáře Evy Černé zahrají čle-
nové 7. skautského stře-
diska Blaník. 
● Představení knihy 
Sestřičky na cestách, kte-
rou k 15. výročí svého pů-
sobení v pozici ředitelky 
Farní charity Praha 4 –  
– Chodov napsala Eva 
Černá. 
 Koupí knížky podpoříte 
devadesát minut domácí 
péče pro naše seniory. 

● 
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PLÁNUJEME 
 

Květen – Májové pobožnosti po kaž-
dé mši sv. mimo neděle a slavnosti 
1. 5., 12. 6. – mše svatá upravená pro 
děti 
4. 5. – první zasedání nově zvolené 
Pastorační rady farnosti (PRF) 
6.–8. 5. – víkend pro rodiny s dětmi 
15. 5. – biřmování, Mons. Václav Malý 
při mši sv. v 10.00 
28. 5. – Národní pouť do Krakova 
5. 6. – poutní slavnost P. Marie Krá-
lovny míru a zahradní slavnost, slav-

nostní mši sv. bude celebrovat gene-
rální vikář P. Zdenek Wasserbauer 
10. 6. – Noc kostelů 
11. 6.–12. 6. – Farní víkend víry 
15. 6. – poslední výuka náboženství 
20.–31. 7. – Světové dny mládeže –  
 – Krakov 2016, setkání s papežem 
Františkem více na internetových 
stránkách krakov2016.signaly.cz   
7.–20. 8. – letní chaloupka 

 
 
 

DŮVĚRA V BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ  
 Důvěru v Boží milosrdenství nemůžeme přehnat. Vůbec tu nejde o naši doko-
nalost; naopak, „protekci“ má jen ten, kdo víc důvěřuje. 
 Známý obrázek Ježíše od sv. Faustyny, s paprsky vycházejícími z jeho srdce, 
se nemusí každému líbit. Nicméně nejde o umělecké dílo, ale o vyjádření podstaty 
Božího milosrdenství. V Deníčku sv. Faustyny stojí slova, která jí řekl sám Ježíš: 
„Nádobou na moje milosrdenství je důvěra…“ Proto se mohou stát slova modlitby: 
„Ježíši, důvěřuji ti“ pro nás jakousi naběračkou, kterou můžeme čerpat z Božího 
milosrdenství třeba stokrát za den.  
 Potřebujeme důvěru dítěte, že „táta to spraví, táta se postará, táta ví!" A díky 
Božímu milosrdenství pak můžeme přesouvat hory. Boží Srdce je připravené se 
rozdávat i pro naši rodinu, jen je potřeba čerpat! Pro Boha není nic nemožného!  
                  Kateřina Lachmanová, 

         Sobota pro ženy 5. března, viz www.apha.cz/cpr-novinky 
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