
ČÍSLO 10 – ŘÍJEN 2016 

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 
 

MÝM MILOVANÝM NÁRODŮM! 
 

 Na sklonku roku 1916 zemřel po 
neuvěřitelných 68 letech vlády císař 
František Josef I. Uprostřed válečné 
vřavy usedl na trůn mladičký Karel. 
Budete-li někdy procházet císařský le-
tohrádek-zámek v Schönbrunnu, všim-
něte si, kolik pozornosti věnovali teh-
dejší umělci tématům ze starověkých 
mytologií, ale křesťanství je nějak ne-
zaujalo.  
 A pak v jednom pokoji, jaksi nepat-
řičně, najdeme velkou podobiznu bla-
hořečeného císaře Karla. On už za 
svého života byl tak nějak nepatřičný, 
mnohým překážející, v mnoha svých 
úmyslech neúspěšný, 
pro mnohé fanaticky 
zbožný. I v posledních 
hodinách svého života se 
modlil a své utrpení obě-
toval za mír mezi národy. 
Zemřel ve vyhnanství 
v  nedožitých pětatřiceti, 
zanechávaje zde man-
želku a osm dětí. Očima 
lidskýma možná neú-
spěšný a krátký život. 
Ale očima Božíma? 
 Jan Pavel II. moc 
dobře věděl, proč má 
smysl blahořečit našeho 
posledního krále. Právě 

teď v říjnu najdeme v liturgickém ka-
lendáři připomínku jak blahoslaveného 
Karla I., tak svatého Jana Pavla II., 
a dokonce hned za sebou 21. a 22. Le-
tos se hodně mluvilo o Karlu IV. Mys-
lím, že ani sté výročí nástupu jeho 
jmenovce na český trůn by nemělo být 
opomenuto. Sice po sobě nezanechal 
žádné významné stavby, nerozšířil 
věhlas království ani neshromáždil 
množství svatých relikvií, ale svým ži-
votem rozhodně dělal čest skutečnému 
majiteli naší královské koruny, svatému 
knížeti Václavovi.  

+ P. Jiří Korda 

 
Foto: Karel I. s rodinou ve vyhnanství

Zdroj cs. wikipedia.org
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ZÁŘIJOVÉ ZASEDÁNÍ PRF 
 

 Po prázdninách se pastorační rada 
farnosti sešla čtrnáctého září. Reflexi 
uplynulého období jsme začali Nocí 
kostelů a Víkendem víry. Jestliže první 
akce má již zaběhnutý řád a jeví se ja-
ko zdařilá, u druhé máme hodně otaz-
níků. Před rokem se totiž uskutečnily 
Dny víry jako celopražská akce, pre-
zentovaná díky tomu i hojně navenek. 
Letos to byla pouze naše záležitost, 
navíc, díky pozdějšímu termínu Noci 
kostelů, konaná až v průběhu června. 
To vše vedlo k tomu, že na některé 
programy přišlo málo lidí, nebo lidé 
zvláště z okruhu pravidelných návštěv-
níků kostela.  
 Naopak letní chaloupky letos 
praskaly ve švech. Proto jsme se roz-
hodli příští léto udělat chaloupky dvě, 
pro děti od šesté třídy ZŠ výš opět na 
faře ve Starči, pro ty mladší pak místo 
ještě hledáme. Srpnový termín se sice 
ukázal jako dobrý, ale protože za rok 
bude ve stejném termínu celostátní se-
tkání mládeže v Olomouci, chaloupky 
budou od 23. 7. do 5. 8. Veliké díky 
hlavní vedoucí Veronice, tehdy ještě 

Bartošové, nyní čerstvě Mejzlíkové, 
všem starším kamarádům, a „kuchyni“, 
tedy sestře Bernardě a katechumence 
Martině!  
 Prokop Jirsa nás seznámil se sta-
vem projednávání nového územního 
rozhodnutí pro plánovanou rekonstruk-
ci a stavbu. V době zasedání rady byla 
celá věc na stavebním odboru MÚ 
Prahy 4. Dále jsme probrali přehled 
plánovaných programů v tomto školním 
roce a detaily výjezdního zasedání ra-
dy 22. října. Na něm se budeme více 
zamýšlet nad dalším směřováním far-
nosti, novými aktivitami a podněty pro 
nový pastorační plán. Připomínám, že 
ten předchozí pastorační plán na ob-
dobí 9/2013–8/2016 vyšel jako samo-
statná příloha Věstníku v červnu 2013. 
Najdete ho také ke stažení na webo-
vých stránkách naší farnosti v záložce 
Pastorační a ekonomická rada viz 
http://www.lhoteckafarnost.cz/Pastorac
ni-a-ekonomicka-rada/Pastoracni-plan-
farnosti.  

P. Jiří Korda 

 
 

MŠE SVATÉ ZA POVOLÁNÍ  
A OCHRANU NENAROZENÝCH 

 

 Každý první čtvrtek bude ranní mše 
svatá obětovaná zvláště za naše bo-
hoslovce a ty, které si Pán volá ke 
kněžské službě nebo k zasvěcenému 
životu.  
 Každý první pátek je již několik let 
večerní mše svatá obětovaná zvláště 

na úmysly modlitebního hnutí Modlitby 
za nejmenší, jehož jsem národním ko-
ordinátorem. Více o těchto modlitbách 
naleznete v nosiči na tiskoviny nebo na 
www.modlitbyzanejmensi.cz.  
 Díky za vaše modlitby! 

P. Jiří Korda 
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DOPIS SOUSEDŮM 
Přinášíme text dopisu z 25. září 2016 distribuovaného lidem v naší čtvrti. 
 
 Vážení a milí sousedé, 
máme za sebou start nového školního roku. Doufám, že se Vám ho podařilo 
zvládnout bez větší újmy. Teď, když snad už vše běží, jak má, bych Vás rád 
pozval na některé programy pořádané farností při lhoteckém kostele Panny Marie 
Královny míru. Jsou přístupné zdarma Vám všem, bez ohledu na to, zda jste pra-
videlnými účastníky našeho farního života a bohoslužeb. Z pestré nabídky vyberu 
jen některé. Přehled námi pořádaných aktivit i další informace naleznete na 
www.lhoteckafarnost.cz, aktuální dění také na nástěnkách před kostelem. Není-li 
uvedeno jinak, programy se konají na adrese Ve Lhotce 330/36, tedy na faře nebo 
v kostele. 
 Muži a otcové se scházejí jednou za dva týdny v pondělí od 20 hodin. Máte-li 
buben, přineste s sebou. Nejbližší setkání jsou 26. září a 10. října. 
 Čtení a rozbor Bible je také jednou za dva týdny ve čtvrtek. Nejbližší je 
29. září od 19 hodin.  
 Maminky na mateřské se s Vámi rády uvidí vždy v úterý, dorazit můžete na 
desátou. Neklidná miminka rozhodně nevadí. 
 Chcete-li zkusit zpívat v chrámovém sboru, zkoušky jsou každé úterý od 
20 hodin. Budete kdykoliv vítáni! 
 Výuka náboženství předškoláků a dětí prvního stupně probíhá v menších 
skupinkách a začíná vždy ve středu v 16.30. Starší děti a mládež pak zveme do 
skupin podle věku, z nichž se každá schází v některý večer na faře. 
 Již tradiční žehnání zvířat menších i větších bude v neděli 2. října od 15 hodin 
před kostelem. 
 Ztišit se v kostele a chvíli jen tak posedět můžete každý pátek od 19.15 do 
21 hodin. Jinak připomínám, že kostel je otevřený každý den během všech pro-
gramů a někdy i mimo ně.  
 V neděli 9. října zveme v 16.30 na neformální popovídání o depresích 
z pohledu pacientky s paní Ludmilou Křivancovou. Ta nám též představí svou no-
vou knížku pro pohlazení duše.  
 O Dušičkách, 2. listopadu, budeme pamatovat na naše zemřelé při mších od 
8 hodin a 18.30.  
 Jak rozumět internetovým dětem. Dvouhodinový vzdělávací program pro ro-
diče (i prarodiče) a vychovatele proběhne v neděli 20. listopadu od 16 hodin.  
 Na závěr připomínám snad to nejdůležitější. Nebojte se v případě potřeby na 
nás obrátit. Můžeme navštěvovat Vaše nemocné a nemohoucí doma nebo 
v nemocnici. Rádi se s Vámi i za Vás pomodlíme. Za všechny, kteří jsou Vám 
blízcí, i za všechno, co máte na srdci. 
 
 Jménem celého farního společenství Vám přeji a vyprošuji vše dobré! 

farář Jiří Korda 
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UVOLNĚNÁ MÍSTA VE STUDÁNCE 
 

 Milí rodiče, v naší CMŠ 
se ještě nyní na podzim 
uvolnilo pár míst pro vaše 
děti. Pokud byste měli zá-
jem o přihlášení svého dí-
těte do naší MŠ, prosím, 

kontaktujte nás nejlépe mailem: 
cms.studanka@seznam.cz. Rádi zod-
povíme vaše případné dotazy, eventu-
álně s vámi domluvíme termín osobní 

návštěvy. Mailem vám také zašleme 
přihlášku k vyplnění. Měli by ji pode-
psat oba rodiče, týká se to i rodičů roz-
vedených. 
 Rádi uvítáme děti starší čtyř let, 
stejně tak i děti mladší, narozené na 
podzim roku 2013 a začátkem roku 
2014.  
 Těšíme se na vás i vaše děti.  

Magda Vlčková 
 

ÚKLID PÍŠOVICKÉHO LESA 
 Jako každoročně zveme na úklid Píšovického lesa, sraz je v sobotu 1. 10. 
v 9.30 na hrázi retenční nádrže v ulici Rakovského, zakončení okolo 11. hodiny. 
Můžete se těšit na občerstvení a na odměny pro děti.  

Za OS Studánka Jana Kalendová 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Oblíbený cyklus farních akademií 
zahájíme v neděli 9. 10. v 16.30 hodin 
tématem Deprese z pohledu pacientky. 
Můžeme se těšit na neformální povídá-
ní s Bc. Ludmilou Křivancovou s před-
stavením její nové knížky pro pohlazení 
duše. 
● Misijní koláče se budou prodávat 
v neděli 23. 10. po mši svaté v deset 
hodin. Připravuje společenství mami-
nek. 
● Upozorňujeme na návrat k zimnímu 
času. Poslední říjnovou neděli 30. 10. 
si budeme moci o hodinu přispat. 

● Půjčování CD s nahrávkami z Cha-
rismatických konferencí nabízí paní 
Edita Fořtová. K dispozici jsou i dřívější 
ročníky, kompletní sady. Můžete se na 
ni obracet vždy před nebo po ranních 
mších svatých. 

● Zasedání pastorační rady farnosti 
bude ve středu 5. 10. ve 20.00 v sále 
sv. Václava a výjezdní zasedání nad 
pastoračním plánem farnosti se usku-
teční 22. října na Lipinách. 

 
 

VÝZVA FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Podělte se se 
svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky o rozsahu maximálně 2 500 
znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně 
v sakristii.                         (red.) 
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ROZUMĚT INTERNETOVÝM DĚTEM 
V neděli 20. listopadu v 16.00 hodin se uskuteční v kostele Panny Marie Krá-
lovny míru dvouhodinová farní akademie s názvem „Rozumět internetovým 
dětem“, která je určena pro rodiče a vychovatele. 

 

 Ve světě médií není lehké se orien-
tovat, protože se stále mění a co platilo 
pro nás, dávno už neplatí pro naše dě-
ti. Ty jsou často v této oblasti daleko 
před námi. Mnoho rodičů a vychovatelů 
vidí určitou „nekompatibilitu“ mezi svě-
tem mladých a dospělých. To však ne-
znamená, že by nebylo možné i v těch-
to podmínkách obstát jako rodič a jako 
dobrý vychovatel.  
 Program „Rozumět internetovým 
dětem“ se přesně těmito základními 

otázkami zabývá: Jak obstát jako rodič 
ve světě on-line? Co přesně moje dítě 
na internetu hledá? Jaká pravidla do-
ma nastavit v souvislosti s internetem? 
Jaká jsou pozitiva a naopak nebezpečí 
života se sociálními sítěmi? 
 S programem mezi nás přijede 
z Brna tým Salesiánského mediálního 
centra složený z členů salesiánské ro-
diny. Více o SMC najdeme na 
www.medialnivychova.cz . Pozor, začí-
ná se už v 16.00!       (jš) 

 
 

POVZBUZENÍ K LÁSCE V RODINĚ 
 

 Jak sám název Amoris laetitia (Ra-
dost lásky) napovídá, obsahem exhor-
tace je povzbuzení. Papež František ji 
slavnostně podepsal už na svátek 
sv. Josefa 19. března. Oficiální překlad 
do češtiny byl prezentován 7. září 
v knihkupectví Paulínky na Jungman-
nově náměstí v Praze. Podrobnosti se 
můžeme dočíst v novinkách Centra pro 
rodinu, viz www.apha.cz/cpr. Je tam 
i  odkaz na záznam z první části pre-
zentace a na fota ve fotogalerii Člověk 
a víra.  
 Exhortace je plodem dvou synod 
o rodině. Jedná se o komplexní doku-
ment, který se vyznačuje věrností 
evangelnímu ideálu a zároveň pasto-
rační citlivostí vůči konkrétním situa-
cím. Potvrzuje nauku všech předcho-
zích církevních dokumentů, ale slova 
papeže Františka jsou dobře srozumi-
telná, plná laskavosti a něhy.  

 Myslím, že by tento dopis od pape-
že Františka neměl chybět v našich ro-
dinách. Sama v něm nacházím po-
vzbuzení jak pro osobní život, tak pro 
práci v Centru pro rodinu. „Žádná rodi-
na není dokonalá a hotová jednou pro-
vždy, ale vyžaduje postupný rozvoj své 
schopnosti milovat. Všichni jsme povo-
láni uchovávat živé tíhnutí k něčemu, 
co nás přesahuje, jděme stále dál! Ne-
ztrácejme naději kvůli svým omezením, 
ale také nepřestávejme usilovat o pl-
nost lásky a společenství,“ vzkazuje 
nám papež František. 
 A ještě jedno doporučení na závěr, 
není nutné číst exhortaci popořádku, 
ale najděte si tam právě to místo, které 
v danou chvíli potřebujete. Pokud máte 
v oblibě elektronické knihy, 8. září byl 
dokument Amoris laetitia zpřístupněn 
ke stažení, odkaz najdeme na webu 
sester paulínek (www.paulinky.cz)  

Jana Šilhavá 
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NEŠPORY U KAPLIČKY SV. BARTOLOMĚJE 
 

 Kaplička sv. Bartoloměje přes veš-
kerou naši péči chátrá a větší opravu 
nutně potřebuje. Nejprve bylo těžké 
přesvědčit Hl. město Prahu, aby uzna-
lo, že tuto stavbu vlastní a s opravou 
souhlasilo. Tento rok se to podařilo. 
Teď se nám nedaří najít, kdo by opravu 
zaštítil. Bude to farnost, účelově zalo-
žený spolek, nebo někdo úplně jiný? 
Nevíme. Kapličku nám předci postavili 
především proto, abychom se modlili, 
a  proto vás zveme všechny k pravidel-

né společné modlitbě. Neboť: „…kde 
jsou dva, nebo tři…“ Přijďte se pomod-
lit nejen za kapličku, ale přineste i své 
další chvály, díky, odevzdání i prosby. 
Pravidelně jednou za 14 dní se modlí-
me u kapličky svatého Bartoloměje 
v Hodkovičkách (zastávka Černý kůň) 
každou lichou neděli v 19:00. Přijďte 
9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 
18. 12. 2016. Breviáře si nemusíte 
s sebou nosit. 

Pavla a Ivan Bažantovi 
 
 

SVATÁ MATKA TEREZA 
Jedním z vrcholů Roku milosrdenství se stalo svatořečení Matky Terezy 
z Kalkaty 5. září 2016. Opět jsme si hlouběji připomněli její život a milosrd-
nou lásku, ve které se tak nádherně projevila láska Boží. 
 

 K rozjímání 
nad jejím pros-
tým a přece 
tak hlubokým 
učením nám 
může pomoci 
modlitba no-
vény s Matkou 
Terezou, kte-

rou k této příležitosti znovu vydalo 
Karmelitánské nakladatelství.  
 Vybíráme z ní pár myšlenek Matky 
Terezy na ochutnávku:  
● „Čím více Boha poznáváme, tím více 
mu budeme důvěřovat.“ 
● „Doopravdy znáte živého Ježíše – ne 
z  knih, ale když jste s ním ve svém 
srdci:“ 
● „Pro Boha jste vzácní…, čeká, až 
k  němu v modlitbě přijdete. Chce vás 
vyznamenat tím, že vás naplní svou 
Přítomností.“ 

● „Ježíš tě miluje něžně, jsi mu drahý. 
Obrať se na Ježíše s velkou důvěrou 
a dovol si být jím milován.“ 
● „Když budeme Naší paní nablízku, 
dá nám ducha milující důvěry, naprosté 
odevzdanosti a radosti.“ 
● „Ježíš se nikdy nemění… Důvěřujte 
mu s láskou, důvěřujte mu s velkým 
úsměvem, vždycky věřte, že on je ces-
ta k Otci, on je světlo v tomto světě 
temnoty.“ 
● „Často vídáme vedle sebe srovnané 
dráty – tenké i silné, nové i staré, laciné 
i drahé, pokud a dokud jimi neprochází 
proud, světlo nesvítí. Ten drát (vodič), 
to jste vy a já. Proudem je Bůh. Je 
v  naší moci nechat skrz sebe proud 
procházet, nechat se používat a vydá-
vat Světlo světa – Ježíše; anebo od-
mítnout a dovolit tmě, aby se šířila.“  

 (jš) 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ŘÍJEN 2016 
SOBOTA  1.10. 

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve,  
1. sobota v měsíci 

16.15 Mariánské večeřadlo  
17.00 Mše svatá 
18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti 
  

NEDĚLE   2.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá 
  9.30 až do večera Výlet rodin s dětmi. Mše sv. v KCMT, pak Milíčovský dvůr 
10.00 Mše svatá 
15.00 Žehnání zvířat na nádvoří kostela 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   3.10.  
  8.00  Mše svatá 
18.45–20.00 Společenství mládeže 
  

ÚTERÝ   4.10. Památka sv. Františka z Assisi 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   5.10. Sv. Faustýny Kowalské 
  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 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Setkání nejmladšího spolča (ověřte) 
18.45–20.00 Setkání středního spolča (ověřte) 
20.00 Zasedání PRF 
  

ČTVRTEK  6.10.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  

PÁTEK   7.10. Panny Marie Růžencové, 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 
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SOBOTA   8.10.  
17.00 Mše svatá  
18.00 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
  
NEDĚLE  9.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 

16.30 
Farní akademie: Deprese z pohledu pacientky. Neformální 
povídání s Bc. Ludmilou Křivancovou s představením její 
nové knížky pro pohlazení duše 

18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   10.10.  
  8.00  Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 
  
ÚTERÝ   11.10. Sv. Jana XXIII., papeže 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA   12.10. Sv. Radima, biskupa 
  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 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  
ČTVRTEK  13.10.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  
PÁTEK   14.10. Sv. Markéty Marie Alacoque 
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  15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
14.00 – kaple Krč Ekumenická bohoslužba a setkání 
17.00 Mše svatá 
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NEDĚLE  16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   17.10. Památka sv. Ignáce z Antiochie 
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00 Společenství mládeže 
  
ÚTERÝ   18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  19.10.   
  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 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Setkání nejmladšího spolča (ověřte) 
18.45–20.00 Setkání středního spolča (ověřte) 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  
ČTVRTEK  20.10.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  
PÁTEK   21.10. Bl. Karla Rakouského 
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  22.10. Sv. Jana Pavla II., papeže 
17.00 Mše svatá  
  
NEDĚLE  23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. MISIJNÍ NEDĚLE 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, misijní koláč 
18.30 Mše svatá  
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PONDĚLÍ  24.10.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 
  
ÚTERÝ   25.10.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  
STŘEDA  26.10.  
  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 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  
ČTVRTEK  27.10.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Příprava dospělých na křest 
20.00 Modlitby Taizé 
  
PÁTEK   28.10. Svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů, státní svátek 
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  29.10. Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 
17.00 Mše svatá 
  
NEDĚLE  30.10. Pozor konec letního času (tzn. ve 3.00 posunout na 2.00) 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ  31.10. Sv. Wolfganga 
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00 Společenství mládeže 
 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena. 
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie, stačí o ně  

přede mší svatou požádat v sakristii. 



OHLASY 

10/2016  11 

OHLASY Z CHALOUPKY 
 

NA CHALOUPCE BYLO VESELO 
 Letos jsem byla na chaloupce po-
druhé. Tentokrát byly hlavním tématem 
Letopisy Narnie. Náš tým se jmenoval 
N. P. S. A. s. r. o. a se mnou v něm byli 
Krtek, Kuba, Anita, Sofie. Při jedné 
z her nás jeden z naší skupinky vodil 
se zavázanýma očima a chodili jsme 
přes kládu, lavičku, podlézali jsme pro-
vaz, překračovali jsme provaz a obíhali 
jsme pařez. 
 Nejvíc se mi líbila hra na parlament. 
Ta spočívá v tom, že holky nebo kluci 
se museli dostat na jeden gauč, aby 
vytvořili parlament. Mohli jsme se tam 
dostat, když ten, kdo neměl vedle sebe 
nikoho, řekl nějaké jméno a ten si vedle 
něj sedl. Naše skupinka se probojovala 
na třetí místo. Bylo to tam hezké a příš-
tě pojedu zase. Klára Závodská (9 let) 

 

 Jeden z mých největších zážitků na 
chaloupkách byl výlet do Aquaparku 
Laguna v Třebíči. Nejvíc se mi tam líbi-
la divoká řeka. Byl tam i tobogán, ven-
kovní bazén s teplou vodou a vířivky. 
Užili jsme si tam spoustu zábavy a le-
grace jak my, tak starší kamarádi. 

Kačka Holíková (10 let) 
 
 Na Chaloupkách jsem byla letos 
poprvé. Moc se mi tam líbilo, protože 
se všichni k sobě chovali pěkně. Ve-
doucí si pro nás nachystali zábavný 
program. Hodně jsem se bavila. Cha-
loupky mi utekly velmi rychle a příště 
se těším zase.  

Pája Kornienková (10 let) 
 
 Líbila se mi závěrečná hra. Hrála se 
v lese na území asi 1 km2. Každý byl 
vůz. V tom voze jsi měl 50 penízků. Za 
těch 50 penízků jsi v nějakém městě 
mohl koupit různé věci a potom je jinde 
prodat za víc. Měls kapacitu maximálně 
na tři věci. Když sis koupil dvě zbraně 
a  víc, tak se z tebe stal lupičský povoz. 
Lupičský povoz může zařvat „útok“, 
a  když se potom někoho dotkne, jde 
s  ním do lupičského doupěte, tam se 
z  oloupeného vozu do lupičova vozu 
předá část peněz a všechno zboží. 
Když sis koupil zboží „pověsti“ a Mira-
zův strážce řekl tvoje jméno, tak jsi 
ztratil všechen náklad, který jsi nesl. 
Nejlepší hráč měl na konci asi 20 tisíc 
penízků.     Daniel Kalenda (9 let) 
 

ETAPOVKA „VOZY A MĚSTA“ 
 Na chaloupkách jsem byl letos tře-
tím rokem a zas to bylo super. Nejvíc 
se mi tam líbila poslední etapovka 
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(etapová hra), kde jsme byli vozy a bě-
hali jsme mezi městy zlodějskými 
a normálními. Převáželi jsme zboží, 
např. víno a mouku, sbírali jsme i me-
če, a když jsme měli 2–5 mečů, řekli 
jsme útok a chytali toho, koho jsme 
chtěli chytit. Pokud se nám to podařilo, 
tak jsme ho dovedli do zlodějského 
města. Tuto hru jsem si užil ze všech 
nejvíce. Na chaloupkách jsem měl ve 
skupince kamaráda, kterému jsme říka-
li „Krtek“. Byla s ním velká legrace 
a hodně toho věděl. 
 Chaloupky rychle utekly a dneska 
už zase všichni chodíme do školy. Ale 
už se těším na další chaloupky a chtěl 
bych pozvat všechny děti, které s námi 
nebyly, aby s námi příště také jely.  

Tadeáš Hrouda (9 let) 
 
 Na chaloupky jsem letos jela popr-
vé. Bylo super, že tam byli kamarádky 

a kamarádi z kostela i ze školy. Taky 
se mi moc líbily hry, třeba Piráti nebo 
Parlament. Sestra Bernarda a Martina 

vařily moc dobře. Starší kamarádi se 
o nás dobře starali.  

Kája Fišerová (11 let) 
 
 Na chaloupkách se mi nejvíc líbila 
etapová hra, jak jsme měli chodit podle 
živých špalků a museli jsme kreslit ma-
pu. Děkuji všem starším kamarádům.  

Eliška Bílková 
 
 Na chaloupkách ve Starči se mi líbi-
la etapová hra na téma Princ Kaspian, 
byla výborná, ale trochu mi chybělo 
luštění šifer jako minulý rok. Na výletě 
v Třebíči jsme byli v Třebíčském mu-
zeu, nejzajímavější byl model typické-
ho renesančního domu.     Jiří Bílek  
 

VÝLET DO BAZÉNU V TŘEBÍČI 
 Dnes nadešel den, kdy máme jako 
odpolední program koupání! Všichni se 
moc těšíme, protože vím, že se nebu-

deme koupat v nádrži ve 
Starči, ale pojedeme autobu-
sem do Třebíče. 
 „Oběd!“ volají nás starší 
kamarádi k jídlu a my si ne-
cháváme sbalené batůžky 
před jídelnou. Sr. Bernarda 
s  Martinkou dnes usmažily 
řízky, tak si s chutí nanda-
vám. Starší kamarádi se nás 
snaží popohnat, protože nám 
za chvíli jede autobus. Větši-
na mladších kamarádů už 
naštěstí dojedla, tak se teď 
hromadí před farou. Uvnitř 
zbývají skoro už jen starší 
kamarádi a Martin s Jendou 
do sebe rychle hází oběd. 
Věřte mi, že jsem nikdy nevi-

děla někoho tak moc rychle jíst.  
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 Když dobíháme přesně 
na čas na zastávku auto-
busu, nikde nikdo. Jsme 
tu dvě minuty pře-dem, 
tak doufáme, že autobus 
už neodjel. 
 „Paráda! Už jede!“, 
ozývá se davem dětí. Au-
tobus kolem nás však pro-
jel a jel jinam. Paní proda-
vačka z domácích potřeb 
nám po chvíli sdělila, že 
staví jinde, a my jsme si 
šli s radostí dojíst obědy, 
co jsme předtím nestihli 
snízt. Ale nebojte se. Do 
Třebíče jsme nakonec jeli, 
akorát o hodinu později…  

  Bětka Křížková  
 

 Fota: Tomáš Burian
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PROSBA O POMOC KŘESŤANŮM Z IRÁKU 
Vážení a milí, obracím se na vás s prosbou o finanční pomoc pro naše irác-
ké bratry v Kristu. Pravděpodobně si vzpomínáte, že 20. března 2016 přijela 
do Prahy skupina iráckých křesťanů, kterým z Islámského státu téměř zá-
zračně pomohla Generace 21. 
 

 Inspirací pro jejich záchranu byla 
velkorysost a odvaha Nicolase Wintona 
a touha několika křesťanů pomoci ve 
stejném duchu těm, kteří stáli tváří 
v tvář smrti podobně jako naše židov-
ské děti tehdy v roce 1939. 
 Nicméně, nikdo netušil, jaké kon-
krétní potřeby v průběhu pomoci vy-
vstanou a kolik jich bude. Rozpočet, 
který byl na začátku pečlivě sestaven, 
nepočítal s turbulencemi, které nás po-
tkaly, a s požadavky, které na nás dnes 
rozšklebeně vyskakují jako čertíci 
z krabičky. 
 První problém nastal, když jsme po-
čítali se slíbenými byty od farností, sbo-
rů a městských částí za symbolické ná-
jemné, ze kterých nakonec bohužel 
nevyšel ani jeden. Museli jsme se obrá-
tit na komerční sféru a platíme tržní ná-
jemné, které se až na dvě výjimky špl-
há ke 20 000 Kč. To byla první zásadní 
rána do rozpočtu. Podobných smrští 
však přišlo v průběhu uplynulých měsí-
ců ještě několik.  

 V současné chvíli nutně potřebuje-
me finance na doučování dětí, které 
vesměs zápolí s latinkou, matematikou 
a ostatními předměty, a zároveň by-
chom velmi rádi v rámci procesu inte-
grace dopřáli dětem zájmové kroužky – 
hru na kytaru, taneční, sportovní aktivi-
ty, kurz keramiky atd. S těmito výdaji 
však rozpočet nepočítal a bohužel ani 
počítat nemůže. Jistě mnohé z vás na-
padne, že by bylo možné vše dělat ji-
nak a lépe. Moc vás prosím o shovíva-
vost. Snažíme se dělat maximum a jak 
nejlépe to lze.  
 Zároveň víme, že každý z vás má 
svých starostí nad hlavu a nikdo si ne-
může dovolit bezmezné mecenášství. 
To chápeme. Proto budeme vděčni za 
jakýkoliv, i sebemenší příspěvek. Vě-
říme, že se jedná o požehnanou věc. 
Vždyť pomáháme těm, kteří pro víru 
v Krista, Syna Božího a Spasitele světa 
ztratili vše, a málem i své životy. Často 
se ptám sama sebe, byla bych já Bohu 
také tak věrná a ve víře neochvějná? 
 S velkými díky 

Martina Theimer Bejšovcová 
farnost Svaté Anežky České  

a svatých českých patronů, Spořilov 
 
 Pro finanční dary určené na pomoc 
uprchlíkům v rámci spořilovské far-
nosti, kam mnozí již rok pravidelně při-
spívají, byl zřízen účet číslo: 68 34 93 
99 / 0800, variabilní symbol: 22222 
(5x dvojka, nutné uvádět) 

 Ilustrační foto: http://farnost-sporilov.cz/ 
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NĚKDY STAČÍ S BOLESTÍ SE SVĚŘIT 
 

O pana Václava se staráme 
pět let, je to samorost a zásad-
ní odpůrce totalitních režimů, 
který za svůj život prošel kon-

centračním táborem i komunistickým 
vězením. Žije sám, nemá příbuzné, na-
ši péči domluvila sousedka, ale ta už 
zemřela. Teď má jen nás a několik přá-
tel, kteří ho navštěvují. Václav s obli-
bou říká: „Tolik hrůzy jsem viděl, toli-
krát jsem se bál o život. A teď se mu-
musím koukat, jak 
jeden za druhým 
přátelé odcházejí. 
Jen já po tom všem 
mám tuhý kořínek.“ 
 Zpočátku ho naši 
pečovatelé navště-
vovali dvakrát týd-
ně, pomáhali mu 
s  koupáním. Před 
třemi lety Václav 
upadl a zlomil si  
ruku. Objednal si 
u  nás obědy a naše dobré vztahy do-
staly těžkou trhlinu. Václav si na jídlo 
stěžoval, nic mu nebylo dost dobré. 
Žádný oběd se neobešel bez připomí-
nek. Pečovatel Radim, který obědy 
rozváží, dříve pracoval v restauraci. Za 
kvalitu jídla by dal hlavu na špalek. 
Václavovy každodenní lamentace ho 
uváděly do stavu zoufalství. V kanceláři 
jsme Radima chlácholili, přesto se pá-
nové handrkovali každý den. Nabízeli 
jsme klientovi, že mu domluvíme jinou 
rozvážkovou službu, ale ten o tom ne-
chtěl ani slyšet. Tajně jsem ho podezří-
vala, že se na každodenní dohadování 
s Radimem vlastně těší.  

 Před rokem pečovatel zastihl Vác-
lava v bezvědomí. Při hospitalizaci mu 
našli cukrovku, nasadili léčbu inzulinem 
a do péče se zapojily i naše zdravotní 
sestry. Pomyslný boj s vybíravým klien-
tem pokračoval. Václav nedodržoval 
dietu, jedl nepravidelně a vynechával 
obědy. Hladina cukru v jeho krvi kolísa-
la a sestry si rvaly vlasy na hlavě. Vác-
lav zásadně nedával jídlo do lednice, 
na okně mu kvetly staré brambory, kte-

ré si konkurovaly 
s  nesnědenou rýží. 
Marně jsme pře-
mýšleli, co s ním 
budeme dělat. 
 Před měsícem 
přišla do kanceláře 
sestř ička Kája.  
Vítězoslavně nám 
sdělila, že se jí kli-
ent svěřil. Celá léta 
chodil na jídlo do 
blízké restaurace. 

Měl tam svůj stůl. Štamgasty, se kte-
rými se přátelil. Obsluhu, se kterou rád 
rozprávěl. Milovaná jídla, která si ob-
jednával. Vše mu teď chybí. Kája nele-
nila a hned vyzkoušela, jestli je schop-
ný do restaurace dojít. Šťastný Václav 
se pozdravil se starými známými, se-
známil s novou servírkou, slupnul oblí-
bené jídlo. Místo dovážky obědů ho teď 
doprovázíme do restaurace. Na chvíli 
máme po starostech, ale všichni si 
uvědomujeme, že zima se blíží. 
 Zveme vás na náš facebook 
www.facebook.com/charitapraha4 
a nové webové stránky www.sestricky-
na-cestach.cz  Přeji vám pokojný říjen. 

Eva Černá 

Malý zázrak, tolik zaměstnanců po-
hromadě jsem už dlouho neviděla 
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PLÁNUJEME 
 

Každý první čtvrtek v měsíci – mše 
svatá za bohoslovce a za ty, kdo uva-
žují o duchovním povolání. 
 
13. 11. – posvícení našeho kostela, 
slavnostní mši v 10.00 bude celebrovat 
bývalý trvalý jáhen při pražské katedrá-
le, novokněz pater Štěpán Faber. 
 
20. 11. od 16.00!!! – farní akademie 
na téma Jak rozumět internetovým 
dětem. Dvouhodinový vzdělávací pro-
gram pro rodiče (i prarodiče) a vycho-
vatele. 

28. 11., 28. 12. – modlitba za národ, 
Svatováclavská kaple chrámu sv. Víta 
v 16.15 
 

4. 12. – adventní farní akademie 
s Petrem Křížkem, tentokrát do Stra-
hovského kláštera. 
 

28. 1. – ples farnosti 
 

29. 1. – dětský karneval 
 

3.–4. 6. 2017 – pouť, Letnice a za-
hradní slavnost, kde budeme slavit 
25 let CMŠ Studánka a 80. výročí po-
svěcení našeho kostela 
 

9. 6. 2017 – Noc kostelů 
 

 
JAK PÁN JEŽÍŠ KOUKAL… 

 

 S naším nejmladším chodím na logopedii, kde se velice snaživě a usilovně učí 
hlásku „r“. Když mu to v puse poprvé hezky zadrnčelo, byl nadšením bez sebe.  
 Při večerní modlitbě po svých obvyklých orodováních za různé zlé a nevěřící 
lidi najednou udělal dramatickou pauzu a pak zčistajasna nahlas a pečlivě zadrn-
čel: „Trrrrraktorrrr!“ A vítězoslavně dodal: „To koukáš, Pane Ježíši, jak to umím! 
A počkej, až se naučím všechna slova!“  
 No, modlitba skončila dosti vesele a bujaře a mně se moc líbila.  
 Tak mě napadlo, že by nebylo na škodu do našich prosebných a někdy tak 
unylých děkovných modliteb vpašovat trochu dětského nadšení a sdílení s Ježí-
šem toho, co se nám fakt povedlo. Myslím, že Pán Ježíš bude rád „koukat“! 
 

Z knížky Františky Böhmové: Koukej, mami! Novinka Karmelitánského nakl. 
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