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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

DŮLEŽITÁ SLOVA
Malý kvíz: Jaké je nejdůležitější slovo zbožného člověka, které říká Bohu?
Je to „prosím“ nebo „děkuji“, nebo jiné?
Uvažujme nad jedním slovem, které je
slovem opravdu mariánským a které
v životě křesťana lze považovat za zcela nezbytné. Je to slůvko „ano“.
Nemám zde na mysli samozřejmě
jakékoliv „ano“, ale „ano“, které člověk
říká Bohu. Není to pasivní „ano“
k čemukoliv,
co
člověka v životě
potká. Je to „ano“
k Božím
výzvám
a k Božím zaslíbením, jak je ve
svém životě a ve
světle Písma a vyučování církve potkáváme. Může jít
o věci velké, jako
bylo Mariino „ano“
při
zvěstování.
Může jít o „ano“,
vyjadřující důvěru
v Boha v celkem
obyčejných
věcech, jako tomu
bylo při svatbě
v Káně galilejské,

kdy při nedostatku vína říká Pana Maria „ano“ k Ježíšovu poněkud zastřenému slibu pomoci. Je to Mariino „ano“
k cestě Syna, která vede až pod kříž.
A také „ano“ k zaslíbení Ducha svatého, když se před jeho sesláním s apoštoly modlí.
V kontrastu k tomu stojí „ne“ v hříchu prvních lidí, kdy neřeknou „ano“
Boží výzvě a varování. A také
naše „ne“ k výzvám
milovat bližní ba
i nepřátele,
k ochotě nechat se
vést Duchem Božím a tak dále.
Ta „ano“ nejsou
vždycky
snadná.
Proto je velice
moudré prosit Pannu Marii, aby nás
učila tomuto svému
postoji – a to ne jen
v květnu. A prosit
Pána Ježíše, aby
nám přidal víru,
protože bez ní se
na mnohá „ano“
nezmůžeme.
P. Aleš Opatrný

„Žena světlem oděná s korunou 12 hvězd“ od ak. malíře Jaroslava Šerých,
který letos 23. března zemřel.

ZPRÁVY Z FARNOSTI

NOVINKY Z PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
Z důvodu studijních povinností rezignovala před měsícem Terezie Stehlíková na členství v pastorační radě. Na
zasedání rady 19. 3. jsem jí poděkoval
za dosavadní práci. Naštěstí se Terezie bude nadále podílet na vedení mládeže včetně organizace letní chaloupky. Na uvolněné místo jsem jmenoval
Tomáše Sixtu, který je také studentem,
momentálně v maturitním ročníku. Důvodem jmenování je jeho dlouhodobé
a zdárné působení ve farnosti, zvláště
v oblasti aktivit pro děti a mládež.
Další rezignace se pro změnu týká
rady ekonomické. MVDr. Aleš Bílek rezignoval 9. 4. z důvodu odlišného pohledu na pravidla a postupy při realizaci plánované rekonstrukce a stavby.
Přestože se v některých názorech rozchází s postoji většiny členů obou rad,
i nadále je ochotný v případě zájmu
farnosti být nápomocen při realizaci.
Děkuji panu doktoru Bílkovi za jeho dosavadní práci a oceňuji věcnost, s ja-

kou k problematice přistupuje. V případě zájmu o bližší informace je možné
oslovit pana Bílka nebo přímo mne.
Ekonomická rada farnosti zasedala
12. 4. a rozhodla, po předchozím projednání záležitosti radou pastorační,
o přijetí nabídky Mgr. Jiřího Kučery
ohledně profesionálního fundraisingu
(propagace záměru stavby a shánění
finančních prostředků). Mgr. Kučera
předloží co nejdříve návrh smlouvy
a rozpočtu pro tento rok. Smlouva bude
postoupena právnímu oddělení arcibiskupství k připomínkování.
Na závěr bych chtěl upozornit, že
od příštího čísla najdete v každém
Věstníku krátkou zprávu ze zasedání
pastorační rady, které se koná v průběhu školního roku každý měsíc. Pokud se uskuteční zasedání rady ekonomické, budu pochopitelně informovat
i o něm.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● V období od minulé uzávěrky Věstníku přijal křest Vladimír Vokoun a během velikonoční vigilie pak přijali křest
a biřmování: Lukáš Gabriel Filip Vebr,
Jan Antonín Václav Kuchna, Kateřina
Anežka Ludmila Víchová, Veronika
Anna Terezie Jelínková, Anna Monika
Janáčková, Štěpán Ondřej Jelínek, Miloslav Prokop Jan Pavel Jerie, Vladimíra Maria Cecílie Alfréda Veselá. Na
Boží hod velikonoční pak Antonín Jerie. V pondělí velikonoční křest přijali
Kristýna Kateřina Víchová, Tereza
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Ludmila Víchová, Jakub Petr Josef
Vích.
● Rozloučili jsme se s Petrem Leipoldem, Boženou Kukačkovou, Libuší
Kramerovou a Františkem Strejčkem.
● 9.–11. 5. připomínáme víkend pro
rodiny s dětmi, informace najdete
v dubnovém Věstníku a nebo u Martina
Koníčka na tel.: 603 404 546.

5/2014

ZPRÁVY Z FARNOSTI

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 23. KVĚTNA 2014
● 15.00–15.30 Mše
svatá
Vyprošujeme
návštěvníkům letošní
Noci kostelů dar víry v Pána Ježíše
a hojnost Božího požehnání pro ně
a jejich blízké.
● 16.30–17.15 Leze, leze po kostele
– program pro děti
● 18.00–18.10 Volání zvonů
Zvony Maria, Václav a Vojtěch zvou
k návštěvě kostela.
● 18.00–18.45 S kardinálem Miloslavem Vlkem nejen o víře
Setkání a diskuze s bývalým pražským
arcibiskupem a zajímavým člověkem
kardinálem Miloslavem Vlkem.
● 19.00–19.45 Představení lhotecké
křížové cesty od Karla Stádníka
Poutavé uvedení do jedinečné křížové
cesty.
● 20.00–20.45 Představení lhotecké
křížové cesty od Karla Stádníka
Poutavé uvedení do jedinečné křížové
cesty.
● 21.00–21.30 Kdo zpívá, dvakrát se
modlí! Koncert Chrámového sboru.

● 22.00–22.45 Představení lhotecké
křížové cesty od Karla Stádníka
Poutavé uvedení do jedinečné křížové
cesty.
● 23.30–24.00 V půlnoční hodinu...
Modlitba se zpěvy
Modlitba se zpěvy za návštěvníky večera, za jejich prosby vložené do Pošty
do nebe.
● 00.00–01.00 After party – posezení pro nespavce
Pro ty, co se jim nebude chtít ještě domů. Čas se občerstvit a popovídat.
● Nejenom v hospodě a na netu – věřící mládež se představuje
V postranní kapli se můžete setkat, popovídat, pomodlit s mladými lidmi, kteří
jsou úplně normální. Až na to, že věří v
Boha...
● V sále sv. Václava bude během celého večera k nahlédnutí archiv farnosti a případné dotazy odpoví paní
archivářka.
● Pošta do nebe – svěřme Bohu své
prosby
Celý večer můžete dávat do připravené
schránky své prosby. Svěříme je Pánu
při půlnoční modlitbě.

Program Noci kostelů připravilo vloni více než 1300
kostelů a modliteben na
území celé České republiky.
Všechny kostely, a také země zapojené do tohoto projektu, používají společný vizuální styl Noci kostelů,
jehož autorkou je rakouská
Křížová cesta s Petrem Křížkem
grafička Vera Rieder. Mottem je každým rokem jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. Letos
je to verš z První knihy Mojžíšovy: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ (Gen 1,14).
5/2014
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JARO VE STUDÁNCE
V měsíci březnu čekalo na studánkové děti opět plno nových zážitků
a nečekaných situací, které jim přinesly radost i obohatily na duši.
Jako již tradičně každý
měsíc děti navštívily divadlo, ve kterém zhlédly pohádku O perníkové chaloupce.
Děti z přízemí navštívil
asistenční pes jménem Elvis. Majitelka
psa, paní Koptová, dětem moc hezky
vyprávěla o tom, k čemu je takový asistenční pejsek potřebný. Nejen že se
dozvěděly, že pomáhá lidem, kteří jsou
zcela upoutáni na invalidní vozík nebo
nevidomým a všem ostatním, kdo jeho
pomoc nezbytně potřebují, ale mohly
i na vlastní oči vidět, jak taková pomoc
probíhá.
Děti z prvního patra zase navštívila
domácí kočička jménem Micka, o které
barvitě povídaly maminky paní Hurajtová s paní Ferancovou. Děti se dověděly vše o chovu domácích koček. Micku
si mohly nakrmit, pohladit a ti odvážnější i pochovat. Návštěva končila

poněkud dobrodružně, protože se nám
již trochu unavená Micka schovala pod
topení. Vše ale dobře dopadlo a po
„několikahodinovém“ přemlouvání se
Micka nakonec vrátila do svého připraveného pelíšku.
Březen je měsíc knihy, proto se děti
seznamovaly s tím, jak se taková kniha
dá vyrobit, kam si chodíme knihy kupovat, či kde si je můžeme zapůjčit. V dílně si mohly vyrobit leporelo, obal na
knihu, samotnou knihu, záložku do knihy, kuchařku atd.
Bohatý měsíc jsme s dětmi završili
přivítáním jara a oslavou prvního jarního dne, ale o tom třeba zase příště.
Všem zúčastněným maminkám děkujeme za spolupráci. Dále bychom rádi poděkovali všem rodičům a přátelům
školky, kteří se zúčastnili letošního
úklidu Kamýckého lesa.
Johana Humpálová,
učitelka třídy Pampelišek

PROSBA NA VŠECHNY MOTORISTY
Nezastavujte a nevystupujte z auta
přímo před brankou kostela. Zdržujete
ostatní a za vámi se vytváří fronta aut
až do hlavní silnice.
Výjimkou je situace, kdy vezete
osobu s omezenou možností pohybu.
Neparkujte na chodníku podél plotu
kostela. Lidé, kočárky a invalidní vozíky
kolem vašeho auta neprojdou a musí
ho obcházet po silnici.
K parkování využívejte parkoviště
v ulici Ve Lhotce a v Mařatkově ulici.
Díky Jana a Jindřich Váňovi
4
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ MÁ ÚŽASNOU SÍLU
V letošním roce náš milý jáhen František Martinek oslavil požehnané jubileum. Když jsme zapátrali v archivu Věstníků, objevili jsme, že rozhovor s ním
vyšel v roce 2000, kdy byl představen jako člen farní rady. Ačkoliv dnes už
je jáhnem „na odpočinku“, ve farnosti stále slouží s velkým nasazením.
Když vám přál
otec Jiří Korda
k narozeninám,
uvedl, že jste
nejstarším jáhnem v pražské
arcidiecézi. Je to
pravda?
V pražské arcidiecézi snad
ano, ale mimo naši diecézi znám minimálně dva jáhny, kteří jsou starší. Jednoho v Otrokovicích a další je
v Ostravsko-opavské diecézi. Když
jsem byl v roce 1996 vysvěcen, bylo
nás poměrně málo, asi osmnáct, a většinou staršího věku. Dnes je jen
v pražské arcidiecézi jáhnů okolo třiceti.

byl delší dobu nemocný, posílal jsem
místo sebe syny, aby mi přednášky
nahráli. Překvapilo mě, že je zaujaly
i přednášky z dogmatiky prof. Volfa.
Co bylo hlavní náplní vaší jáhenské
služby?
Jáhen není poloviční kněz, je to
služba, která může knězi hodně pomoct. Já jsem se kromě služby při liturgii specializoval na pomoc starým
a nemocným v ústavech sociální péče
na Vinohradech i v okolí lhoteckého
kostela.

K tomu, abyste se stal jáhnem, bylo
potřeba vystudovat teologii. Vlastně
máte taky výročí, končil jste v roce
1994...
To jsem si ani nevzpomněl, že mám
výročí promoce. Když se otevřely nové
možnosti, využil jsem příležitost. Tehdy
nás začínalo studovat teologii asi tři
sta. Bylo tam také hodně žen, řádové
sestřičky... Původně to studium mělo
být na tři roky a pak nám ho prodloužili
na čtyři.
Jaké to bylo začínat v 56 letech?
Těžké, ale když člověk má opravdový zájem a navíc ho to baví, tak se
to dá. Pečlivě jsem si dělal poznámky,
kromě toho jsem si přednášky nahrával
a doma je pak přepisoval. Když jsem
5/2014

Foto ze lhoteckého posvícení
To je podle mého názoru parketa
jáhnů, protože kněz nemá tolik prostoru, aby s těmi lidmi trávil delší čas.
Často se stávalo, že když ke mně
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získali důvěru, vraceli se ke svátostem
třeba po padesáti letech. Být toho
svědkem, stálo za to. Dodneška tím žiji
a pamatuji si i některá jména. Rád
vzpomínám na jednu paní, která ve
svých 80 letech přijala křest.
A čemu se věnujete dnes?
Věnovat se starým lidem znamená
nejen s nimi pobýt, ale také za nimi
chodit a to je fyzicky náročné. Proto
jsem v 77 letech požádal o uvolnění
z jáhenské služby. Teď jsem takzvaně
„na odpočinku“ a můžu dělat jenom to,
co chci, na co mi síly stačí a co mě těší. Stále za některými docházím, ale už
je jich méně, a pak vypomáhám při liturgii ve lhoteckém kostele.

Ještě bych vzpomněla jubileum, které jste oslavili společně s manželkou. Zlatá svatba, padesát let společného života, je také výkon, hodný
úcty. Kde jste se seznámili?
Oba dva jsme z Moravy, ale tam
jsme se neznali. Až po letech vyšlo najevo, že manželka v mládí chodívala na
houby na moje místečka. Ona je ze
Zlína a na prázdniny jezdívala k tetě do
Hážovic, to je sousední obec Valašské
Bystřice. Ale seznámili jsme se
v Praze, kam dostala umístěnku. Pro
náboženskou zaslepenost jí zakázali
učit, a tak se dostala do výzkumného
ústavu A. S. Popova...
Kdy jste se přistěhovali na Lhotku?
Bylo to v roce 1966. Tehdy sloužil
ve lhoteckém kostele P. Jaroslav Novák, který sem dojížděl z Braníka. Au-

Když se ohlédnete zpět, bylo jáhenské svěcení potřeba k vaší službě
nemocným?
Mnozí si myslí, že ne- Mgr. FRANTIŠEK MARTINEK se narodil 26. 3.
ní nutné stát se jáhnem, 1934 ve Valašské Bystřici jako nejmladší ze šesti
aby
člověk
pomáhal dětí v rodině malorolníka. Díky svému učiteli
chudým a navštěvoval z obecné školy, který se stal později strahovským
nemocné. Sám jsem od premonstrátem, odešel ve 14 letech studovat na
přírody spíš nesmělý a se gymnázium do Prahy. Až do vyhnání řeholníků roku
starými lidmi jsem to ne- 1950 bydlel ve Strahovském klášteře. Na vysokou
uměl. Když jsem začínal, školu se jako „chlapec z kláštera“ nedostal, a tak se
nebylo to pro mne vůbec po maturitě stal dělníkem ve slévárně ČKD v Prazejednoduché. Ale působe- Vysočanech. Posléze se vypracoval na technického
ním Boží milosti se dařilo, kontrolora a při zaměstnání vystudoval ještě cheže jsem ty lidi kolem sebe mickou průmyslovku. Později působil jako restauráshromažďoval. Sám jsem tor a konzervátor archiválií a písemných památek ve
pocítil, že jáhenské svě- Státním ústředním archivu, kde vybudoval laboratoř
cení má úžasnou sílu! pro záchranu vzácných historických listin. Se svojí
S odstupem času mohu ženou Annou mají dva syny a dceru, devět vnoučat
říci se sv. Pavlem, že a jednu pravnučku. V letech 1990–1994 vystudoval
„moje mluvení a kázání teologickou fakultu UK a 21. září 1996 přijal jáhennezáleželo v přemlouva- ské svěcení. K jáhenské službě byl ustanoven ve
vých slovech moudrosti, farnosti P. M. Královny míru v Praze-Lhotce a ve
ale v projevování Ducha farnosti sv. Ludmily na královských Vinohradech.
a moci.“ (1 Kor2,4)
V 77 letech požádal o uvolnění a stal se jáhnem na
odpočinku, ale stále vypomáhá ve lhotecké farnosti.
6
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KATECHEZE
tobus jezdil dvakrát za hodinu, a když
mu ujel, půl hodiny jsme na něj čekali.
Bylo to obtížné. Když pak přišel v roce
1967 P. Rudolf, nastala velká změna.

že je to krásný vztah..., on na to: „Manželství je práce!“ To bylo jeho: „Manželství je práce na celý život.“ A já
s ním souhlasím.

Co byste mohl manželům doporučit? Jak spolu vycházet, abychom
spolu ve zdraví zestarali?
Jediné, co se dá radit, je přizvat do
manželství toho třetího – Pána Boha –
který to jistí. A pokud se o tohle manželé snaží, musí se snažit pořád. Není to
vždycky jednoduché. Dva jedinci, kteří
mají být jedno, a každý je jiný. P. Rudolf s oblibou dával snoubencům, kteří
přišli na předsvatební poučení, otázku:
Co to je manželství? A když odpovídali,

Během vašeho působení se na
Lhotce vystřídalo mnoho kněží, ale
P. Rudolf vás asi ovlivnil nejvíc...
Když se tady začali střídat kněží,
mnozí mě brali jako pevný bod, který
jednotlivé etapy spojoval. V blízkosti
P. Rudolfa jsem byl dlouhá léta. Byl velice silnou osobností a velmi mě ovlivnil. Často sám sebe přistihnu, že jsem
v kázání použil stejnou větu, jako by
řekl on.
Jana Šilhavá
Foto Jakub Šerých

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 27. května přistoupí k prvnímu svatému přijímání poprvé devatenáct
dětí: Anetka Šubertová, Martina Ježková, Libuše Svobodová, Barbora Šoltézová,
Eliška Herinková, Sára Smetanová, Magdaléna Kotrbová, Klára Urbanová, Jiří Bílek, Lukáš Martinek, Jan Gajdoš, Tadeáš Bartoš, Ignác Kovanda, Jan Kliš, Daniel
Teodor Řezáč, Prokop Smetana, Oliver Parikrupa, Štěpán Bárta a Filip Rak.
V rámci přípravy děti s P. Jiřím slavily i Poslední večeři. (jš)

Příprava na první sv. přijímání – foto Eva Šišková
5/2014
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O HOSPODINU VE SBOROVNĚ
„Paní Lenko, dobrý den! Pojďte si s námi dát kafe a dort! Já mám dneska
narozeniny…“ Tak tohle uvítání mě čekalo ve sborovně ZŠ Písnická, kam
jsem po návštěvě jedné třídy ve lhoteckém kostele vezla paní učitelce
obrázky, které na konci dětem rozdáváme a nedopatřením jsme je tentokrát
zapomněli nachystat. Došla mi v tu chvíli pravdivost slov, že Hospodin se
oslaví i skrze naše chyby.
Stojím v rozpacích na prahu –
myslela jsem, že
obrázky předám
paní učitelce diskrétně na chodbě.
Ve sborovně sedí
asi deset učitelů
a paní učitelka říká: „Já vás musím
„Zapomenutý“
představit. To je
obrázek
paní Lenka, vedla
včera ten program v kostele.“ Pak se
otáčí ke mně: „Já kudy chodím, tudy
chválím. Pojďte dál!“
Jdu si tedy sednout mezi cizí tváře,
dostávám kávu a kus dortu. Do zvonění zbývají čtyři minuty. Jen dosednu,
osloví mě jedna mladá paní učitelka:
„My k vám jdeme zítra.“ A jiná říká:
„A my jsme u vás byli o Vánocích, bylo
to moc fajn!“ Je příjemné slyšet na lhotecký program chválu, tím spíš, když
jdete odčinit nedostatek. Moje pobývání ve sborovně pokračuje nečekaně,
protože se ozve: „Dobrý den, paní
Kapsová!“ a vidím, že jedna z učitelek
je maminka kamarádky naší Aničky.
Vzápětí slyším z druhého rohu: „Nechodily my jsme spolu na gymnázium?“
Ano, poznávám známou tvář! Všichni
se smějeme, hned jsem ve sborovně
jako doma.
Zazvoní a učitelé se rozprchnou na
výuku. Paní učitelka posílá do své třídy
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záskok, abych nedojídala dort sama,
a říká: „Jsem ráda, že jsme to včera
zvládli se všemi osmadvaceti dětmi. Já
totiž smím jít na akci jen s pětadvaceti,
takže jsem chtěla nechat ve škole tři
nejzlobivější kluky. Pak se ale nečekaně uvolnila asistentka, a tak jsem vzala
celou třídu. A ti tři kluci byli nakonec při
programu nejaktivnější…“
Loučíme se a já odcházím nabitá
vzrušením z toho, jak Bůh pomocí
svých „náhod“ tajemně spřádá vlákna
mezilidských vztahů, co všechno dokáže vtěsnat do kratičkého okamžiku.
O letošních Velikonocích navštívilo
náš kostel 14 tříd, tedy okolo 350 dětí,
ze škol Jílovská, Na Beránku, Písnická,
Rakovského a Zárubova. Se všemi
jsme se od pomlázek a vajíček dostali
až k velikému látkovému srdci, na kterém nám ze čtyř šátků barvy zelené,
černé, bílé a zlaté vznikl kříž. Na okraj
srdce klademe kameny a děti říkají,
kdy v životě měly „na srdci kámen“.
Často při tom zajedou i na hlubinu, která nás ohromí. Na konci příběhu se
uprostřed šátků objeví ikona Ježíše
a kameny nás všech odhrnujeme ze
srdce pryč.
Symbol srdce, kamenů a čtyřbarevného kříže si děti odnášejí na obrázku.
Snad si na něj vzpomenou, až se jich
příště někdo zeptá jako my na začátku
programu: „Co se vám vybaví, když se
řekne Velikonoce?“ Lenka Kapsová
5/2014

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – KVĚTEN 2014
ČTVRTEK 1.5.
8.00
9.30
18.30–20.00

Mše svatá s májovou pobožností, po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá a modlitba chval

PÁTEK
2.5.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, 1. pátek v měsíci
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, 1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá s májovou pobožností
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

3.5.

NEDĚLE
4.5.
8.00, 10.00, 18.30

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Beta – společenství

5.5.

ÚTERÝ
6.5.
9.00–11. 00
9.15
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
7.5.
8.00
8.40–9.10
15.00
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Jarní škola pro dospělé

ČTVRTEK 8.5.
8.00

Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Mše svatá a po ní úklid kostela

PÁTEK
9.5.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30–21.00

Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností a výstav Nejsv. svátosti
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SOBOTA 10.5.
9.5.–11.5.
17.00
17.45

Víkend pro rodiny – Hrádek u Vlašimi
Mše svatá s májovou pobožností
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

11.5.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

12.5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
13.5.
9.00–11. 00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Panny Marie Fatimské
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
14.5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
19.00
20.00

Sv. Matěje, apoštola
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (asi 11–13 let)
Jarní škola pro dospělé
Zasedání pastorační rady farnosti

ČTVRTEK 15.5.
8.00
8.45
15.00
17.00
18.30
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Bohoslužba slova v domově seniorů v Sulické ulici
Příprava na biřmování
Příprava na křest
Společenství mládeže ( od 16 let)

PÁTEK
16.5.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, hl. patrona Čech
Jarní škola pro dospělé
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

Mše svatá s májovou pobožností
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NEDĚLE
8.00
10.00

18.5.

16.30
18.30
PONDĚLÍ
8.00
19.00

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie:JUDr. Cyril Svoboda: Volby do Evropského
parlamentu – v čem tkví jejich význam pro naši republiku.
Mše svatá

19.5.
Mše svatá s májovou pobožností
Beta – společenství

ÚTERÝ
20.5.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
21.5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi 13–15 let)
Jarní škola pro dospělé

ČTVRTEK 22.5.
8.00
17.00
18.30
19.30–21.00

Mše svatá s májovou pobožností a po ní úklid kostela
Příprava na biřmování
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

PÁTEK
23.5.
13.15
15.00
16.30–1.00

Noc kostelů 2014
Jarní škola pro dospělé
Mše svatá s májovou pobožností
Noc kostelů

SOBOTA
17.00

Mše svatá s májovou pobožností

24.5.

NEDĚLE
25.5.
8.00
10.00
17.00-arcibiskupství
18.30
5/2014

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Setkání biřmovanců s biskupem Karlem Herbstem
Mše svatá
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PONDĚLÍ
8.00
20.00

26.5.

Sv. Filipa Neriho, kněze
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
27.5.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
28.5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (asi 11–13 let)
Jarní škola pro dospělé

ČTVRTEK 29.5.
8.00
8.45
15.00
17.00
18.30
po mši – 19.15
po mši – 19.15

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Příprava na biřmování
Mše svatá
Příprava na křest
Společenství mládeže (od 16 let)

PÁTEK
30.5.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Zdislavy
Jarní škola pro dospělé
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

31.5.

Navštívení Panny Marie
Mše svatá s májovou pobožností

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

1.6.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá s udílením svátosti biřmování
Mše svatá

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
12
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FARNÍ AKADEMIE

DOMA JE TAM, KDE JSME SPOLU ŠŤASTNI
Farní akademie, která se konala 6. 4. 2014, byla věnována již mnoho let
aktuální problematice vztahů v rodině. Přednášeli manželé Múčkovi, jáhen
Mgr. Josef Múčka, který je t. č. správcem budov brněnského arcibiskupství,
a MVDr. Helena Múčková, která učí na jednom z brněnských gymnázií. Mají
čtyři děti a ve volných chvílích se věnují pořádání duchovních cvičení
pro manžele. Svoji přednášku nazvali: „Dnes nás nepřekvapí nic víc než
šťastné manželství – je pravdou, že žena je pro muže tím, co on z ní učiní
a muž pro svou ženu tím, co z něj učiní ona ? Platí to také o dětech ?
Název přednášky reflektuje citáty
převzaté od francouzského spisovatele
Honoré de Balzaca („žena je pro muže
tím…„) a anglického Oskara Wilda („nic
nás nepřekvapí víc…“). Je evidentní,
že se na jedné straně jedná o téma,
které ve společnosti bylo vždy ve větší,
či menší míře aktuální, na druhé straně
je ovšem zřejmé, že v posledních nejméně padesáti letech jeho aktuálnost
graduje. Svědčí o tom rozvodovost,
která dosáhla cca padesáti procent
uzavíraných manželství. V tom ovšem
nejsou zahrnuty rozchody dvojic, které
oficiálně manželství nikdy neuzavřely.
Příčin tohoto stavu je sice celá řada,
nicméně v podstatě mají společného
jmenovatele, kterým je vzájemná láska
– ta je základním úkolem manželství,
prací na celý život. Vysoká rozvodovost
je také důsledkem neuváženého uzavírání manželství a bezhlavé zamilovanosti.
Apoštol Pavel v 1. listu Kor 13,1–12
(„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem
jenom dunící kov a zvučící zvon…“),
podává jednu z nejkrásnějších definic
lásky. Zahrnuje vše, co ke šťastnému
manželství vede: pokoj v srdci, vzájemná úcta a láska, ovlivňování jeden
druhého, společná služba Bohu, rodině, dětem i lidem, sebeovládání (je tře5/2014

ba vážit každé slovo), být pokorný,
nemít za cíl vítězit na tím druhým, odpouštět si navzájem, uznat svou chybu,
atd. Přednášející také zmínili list Filipským 2,14–16 („Všechno dělejte bez
reptání a bez pochybování, abyste byli
bezúhonní a ryzí, Boží děti…“).
Lidé jsou ovšem různí, mají vlastnosti z úhlu pohledu toho druhého pozitivní i negativní – zde je třeba si uvědomit, že si beru milovanou osobu
a miluji ji i takovou jaká je („všechno
dobré i zlé snášeti budu“) – je vždy třeba hledat to kladné! A je-li to potřeba,
nebát se a začít znovu. K tomu má
pomáhat i určitý „režim“ vzájemné komunikace (např., jednou za týden si
sednout, popovídat si při hudbě, víně),
dost času věnovat odpočinku a pravidelně přijímat Tělo Páně. V pozdějším
věku si nechat čas pro vnoučata.
Výchova dětí má zase probíhat
s láskou, uznávat každé dítě jako
osobnost a být si vědom toho, že základem je vlastní chování, které by pro
děti mělo být příkladem k následování
(„příklady táhnou“, jak při každém křtu
rodičům zdůrazňoval blahé paměti P.
Rudolf). Nakonec vztah rodiče – děti je
výsledkem vzájemné komunikace v rodině, doma je tam, kde jsme spolu
šťastni, kde je realizována „Charta lásky“ sv. Pavla.
Karel Štamberg
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KŘÍŽOVÁ CESTA MAMINEK
Již druhým rokem nám otec Jiří
v postním období nabídl možnost, aby
se jednotlivá farní společenství zapojila
do přípravy a vedení křížových cest.
Chtěla bych mu poděkovat, že nás pobídl k této aktivitě, která je obohacením
nejen pro nás, ale věřím, že i pro
ostatní farníky. Zároveň bych se s vámi
chtěla podělit o dojmy z letošní křížové
cesty, kterou připravovalo naše společenství maminek. Tento rok jsme se
rozhodly křížovou cestu postavit na
skutečných příbězích z našich rodin.
Zpočátku jsme si nebyly jisté, jak bude
tento, z našeho pohledu trochu odvážný pokus, přijat ostatními účastníky
modlitby. Podle ohlasů ale mohu soudit, že jsem nebyla jediná, koho naše
křížová cesta velmi oslovila. Byla jsem
až překvapena tím, jak už během přípravy jsem byla vtažena do dramatu
jednotlivých zastavení a zároveň velmi
silně zasažena vědomím Boží přítomnosti v našich každodenních situacích
i velikostí lásky a odevzdanosti Krista,
který svou křížovou cestu prošel bez
reptání a s touhou až do konce naplnit
vůli svého Otce.

Křížová cesta v kamýckém lese
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Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi jako člověk prošel vším, co trápí i nás. Ty
jsi na své cestě nepodlehl žádnému
pokušení a beze zbytku jsi naplnil vůli
svého Otce. Děkujeme Ti, že jdeš
s námi cestami našich všedních dnů,
našich každodenních starostí a zápasů. Prosíme Tě, ať nás Tvoje blízkost
vždy povzbudí, abychom i my došli až
do cíle, do Otcovy náruče, kde nás
s láskou očekáváš. Amen.
Jana Kalendová

S DOPROVODEM UKULELE
Také se připojuji k díkům za křížovou cestu maminek. Zaujala mě i píseň, kterou jsme zpívali za doprovodu
ukulele. Na textech bylo uvedeno, že
slova jsou od Václava Renče a nápěv
složil Petr Chaloupský, regenschori od
sv. Jiljí, který kdysi hrával i na Lhotce.
Ondřej Šárek mi k celé historii napsal:
„Jsem v tom nevinně. Minulý rok maminky rozesílaly dotaz, kdo může pomoci a Janinka mě přihlásila
s ukulelem. Další maminka Alžběta
Kodetová na internetu našla stránku,
kde jsou nabízeny volně ke stažení
písně k liturgii s doprovodem varhan:
http://www.chaloupsky.op.cz/PCH-NOPOSTNI_PISNE_KC.htm, a vybrala
píseň číslo 4. Já jsem doprovod z varhan převedl pro ukulele a dopsal protihlas pro housle. Ona pak ještě přehodila posloupnost slok, aby lépe kokorespondovala s Lhoteckou křížovou
cestou. Vloni byla premiéra.“ Možná by
stálo za to text písně vystavit na našem webu a nebo alespoň jeden výtisk
uložit v archivu farnosti.
(jš)
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KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY
Křížová cesta začínala
tradičně u restaurace "Na
tý louce zelený". Sešlo se
nás přibližně 25 dospělých
a 20 dětí. Děti hned na začátku dostaly větvičku ve
tvaru malého stromku, na
kterou u každého zastavení zavěšovaly jeden lístek
se zjednodušeným vyobrazením daného zastavení.
Mezi jednotlivými zastaveními jsme přenášeli velký
dřevěný kříž, kdysi k tomuto účelu zhotovený P. KaŠimon z Cyrény pomáhá nést kříž 
milem Vrzalem. Občas už
kříž přenášely větší děti samy. U posledního zastavení pak děti nesly kříž společně. Počasí nám letos přálo, každou chvíli vykouklo sluníčko a zpříjemňovalo nám
cestu. Na kytary nás při zpěvu doprovázeli Petr Vaněk a Mariánka Šárková. Křížové cesty se zúčastnil a na závěr nám požehnal P. Jiří. Děkujeme Martinovi
a Janě Koníčkovým za přípravu a realizaci této křížové cesty.
Tomáš Hrouda
Foto Olga Hroudová

SVĚDECTVÍ NAŠICH KATECHUMENŮ
VSTUPUJI DO NOVÉ RODINY
Křest jako takový pro mne představuje čin, který mi umožňuje vstoupit do
nové rodiny. Abych použil přenesená
slova otce Jiřího, není to rodina fanynek a fanánků Ježíše Krista, ale lidí,
kteří ve svém životě našli jiný směr ba
možná přímo rozměr. Tím, že jsem dospělý člověk, který svobodně dospěl ke
křtu, považuji tento krok za projev procítění důvěry a nalezení víry. Jak jsem
k tomu dospěl? Přiznám se, že v důsledku náročné rodinné situace, která
byla zlomová pro mou manželku a následně i pro mě.
Štěpán Jelínek
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DOSTALA JSEM NOVOU ŠANCI
Před mými 33 narozeninami se do
mého života připletla vážná nehoda,
která nastartovala otěže zatěžkávacích
zkoušek, kterým jsem vůbec nerozuměla a málem jim podlehla. Hledala
jsem pomoc, kde to bylo možné a narážela jen na šarlatány či zbloudilce,
a to proto, že jsem neměla duchovní
ukotvení ve víře. Štěstí v neštěstí, že
mi náhodou po Bibli (do té doby neprostudované literatuře, přitom Kristova léta jasně ukazovala směr) padla do oka
v Karmelitánské knihově publikace pro
mě absolutně neznámého kněze z Malty. Ještě ten den jsem si jej vyhledala
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na internetu a k mému velkému překvapení vedl následující den exercicie
na Moravě. Měla jsem opravdu velké
štěstí, protože tento kněz má obrovské
charisma a dar čisté lásky a pochopení
k člověku. Jeho slova mi znějí každý
den v hlavě a každý den se je učím
chápat znovu a jinak: „Bůh je všemohoucí a miluje tě každý každičký moment více, než si umíš představit a jeho láska je nekonečná a bez
podmínek, i když konáš špatná rozhodnutí. Proto se chovej tak, abys byla
Bohu milá za tu jeho neskonalou lásku
a trpělivost“.
Křest pro mě znamená poděkování
Bohu a Ježíši Kristu za to, že mi ukázali správnou cestu. Je to také můj výraz
vděčnosti všem, co mě znají za to, že
tady mohu s vámi být a těšit se každý
den z přírody, ze slunce, z lidí a učím
se chovat tak, abych mohla co nejvíce
vyjádřit vděčnost a úctu za každičkou
minutu na světě. I když jsem následně
znovu udělala chybu, dostala jsem novou šanci díky otci Jiřímu Kordovi, který mě přijal a měl pro mou situaci pochopení a čas, kterého opravdu nemá
nazbyt. Nesmírně si toho vážím a tímto
z celého srdce za všechno děkuji.
Veronika Jelínková
REVOLUCE V SRDCI
Pocházím z Nové Paky a do Prahy
jsem odešel za prací před dvanácti lety. Od té doby se dá asi datovat i má
cesta víry. Z práce jsem jezdil okolo
Lhoteckého kostela, kam jsem poprvé
vstoupil, protože se uvnitř svítilo a "Něco" mě tam zkrátka táhlo. Zanedlouho

jsem potkal člověka, který mě poprvé
"nakopnul" a zaměřil můj pohled na katolickou církev. Semínko bylo zaseto
do úrodné půdy a pak už byl třeba jen
čas, aby vyklíčilo.
V životě se mi dělo (a stále děje)
spousta zvláštních "náhod", které
s otevírajícím se srdcem postupně nabývaly na intenzitě. Tak jsem poznal
i svou budoucí manželku. Ta byla sice
pokřtěná jako dítě, ale nebyla k víře
vedena. Když se naše cesty spojily,
vydali jsme se nějak přirozeně cestou
křesťanství a vzájemně se duchovně
posilujeme a posouváme dál dodnes.
V den mého křtu přistoupíme společně
s manželkou i k prvnímu společnému
svatému přijímání. Hned druhý den budeme církevně oddáni a proběhne
i křest našeho devítiměsíčního syna
Toníčka.
Moc rád bych poděkoval jménem
naší rodiny za vlídné přijetí na Lhotce,
našli jsme si mezi farníky mnoho přátel
a cítíme se zde opravdu doma.
Veliký dík samozřejmě patří P. Kordovi ale i P. Šleichovi a Janu Primusovi
(tehdy byl ještě jáhnem), kteří se podíleli na naší přípravě. Když jsem se do
katechumenátu hlásil, připadal mi rok
jako šíleně dlouhá doba na přípravu.
Dnes je mi nějak líto, že už ta krásná
setkání v této podobě brzy skončí.
Snad se u nás všech přerodí ve stejně
krásná a přínosná "spolča"!
Když se dnes ohlédnu za tím uplynulým rokem, nejlépe bych to asi popsal jako "revoluce v srdci".
Miloslav Jerie

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí
i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky posílejte
na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
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VELIKONOČNÍ VIGILIE

Křest, biřmování, první svaté přijímání

Foto Jiřina Hirtová
5/2014
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PANNA MARIA A MODRÁ KNIHA
Na celém světě, nevyjímaje náš
kostel, se koná každou první sobotu
v měsíci Marianské večeřadlo. Pořádají
ho členové Mariánského kněžského
hnutí. Kromě modlitby růžence, modliteb za Svatého otce, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se čte
z knihy Kněžím, přemilým synům Panny Marie, někdy nazývané Modrá kniha. Ta obsahuje poselství Panny Marie, která byla předávána Donu
Gobbimu, italskému knězi v letech
1973–1997. Ráda bych uvedla několik
citací z těchto stále aktuálních poselství. Například z 13. října 1994: „…Můj
čas nastal. Proto vás zvu, abyste mě
následovali na cestě modlitby a pokání,
čistoty a svatosti. Pohleďte, jak se národy staly oběťmi materialismu a nezřízené honby za zábavou! Stále víc se
porušuje Boží zákon; nemravnost je
propagována všemi společenskými,
sdělovacími prostředky; používá se
všech prostředků k zábraně života;
všude roste počet potratů, jsou legalizovány nespravedlivými a nemorálními
zákony. Můj čas nastal. Řekněte všem,
aby vstoupili do archy mého Neposkvrněného Srdce. Kde je ochráním a zachráním. Žádám, aby se rozmnožila
večeřadla modlitby: mezi kněžími, mezi
dětmi, mládeží a zvláště v rodinách.
Moje mateřská přítomnost mezi vámi je
jistým znamením ochrany a záchrany.
Otevřete tedy svá srdce naději a žijte
velkou důvěrou a v úplném odevzdání
se mému Neposkvrněnému Srdci.“
A dále 8. 12 1996: „...Celá církev uvidí
v Mariánském kněžském hnutí mimořádnou pomoc, kterou jim nabízí ne-
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beská Matka, aby je uvedla do bezpečného útočiště svého Neposkvrněného Srdce, kde pozná světlou hodinu
svých druhých Letnic. Pojďte ke mně,
protože potřebujete od své nebeské
Maminky útěchu, povzbuzení, ochranu,
obranu a záchranu. Vstupte všichni
s radostí a nesmírnou nadějí do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.“ Něco o modlitbě růžence:
„Toto je hodina pustit se do boje se
zbraní modlitby růžence a vaší modlitby“ (7. 10. 1975). „Modlitba růžence má
obrovskou moc proti zlu a četným svodům mého Protivníka. Na šířící se satanský kult odpovídejte modlitbou posvátného růžence. Je to moje modlitba;
je to i vaše modlitba“ (z 1. 5. 1994).“
„Prostá a křehká šňůrka svatého růžence tvoří pevný řetěz, kterým učiním
svým vězněm temného pána světa,
nepřítele Boha a jeho věrných sluhů.
Tak bude ještě jednou poražena pýcha
satana mocí maličkých, pokorných a
chudých.“ (7. 10. 1992). „Žádám od vás
modlitbu ustavičnou, pokornou, vytrvalou, plnou důvěry“(31. 12. 1996). Poslední poselství jmenované knihy z 31.
12. 1997 je nazváno „Všechno vám bylo odhaleno“. Don Gobbi dostával pak
ještě soukromá poselství. Zemřel během konání mezinárodních exercicií
kněží a spolupracovníků Mariánského
kněžského hnutí z celého světa v roce
2012. Modrá kniha má církevní schválení a je k zapůjčení v naší farní knihovně. Stránky hnutí jsou www.mkh.cz.
Za mariánské ctitele sepsala
Blanka Polívková
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ZBYTEČNÁ HOSPITALIZACE
Naše zdravotní sestřičky mají pravidelně poradu v pátek odpoledne. Nejmladší a bezkonkurenčně nejtemperamentnější z nich minulý pátek prosvištěla kolem mojí kanceláře s nasupeným obličejem. Jen prošla dveřmi sesterny, slyšela jsem, jak plna dojmů vypráví zážitek z terénu…
Pan V. je náš dlouholetý klient, těž- jsme ale měli nahlášeno, že pana V.
ký diabetik, který žije sám a současně propustí z nemocnice až ve čtvrtek odtrpí zhoršující se formou senilní de- poledne. První návštěvu jsme proto
mence. Pravidelně ho navštěvují naše plánovali na páteční ráno. Tak se stalo,
zdravotní sestřičky i pečovatelky. Jejich že byl pan V. déle než 24 hodin bez léúkolem je především dohled na pravi- ků, jídla a inzulínu. Sestra se nedovolala nikomu z příbuzdelné užívání léků,
ných. Ranní náaplikaci inzulínu,
vštěva, při které se
pravidelné stravoaplikuje inzulín, byvání a
pomoc
la ještě před začáts osobní hygienou.
kem
ordinačních
Pan V. má sice
hodin praktického
dceru, ale ta má
lékaře a diabetolosama vážné zdragické ambulance,
votní
problémy,
takže sestře nezbytakže se o tatínka
lo nic jiného, než
nemůže starat tak,
zavolat sanitku
jak by bylo potřeba.
a nechat pana V.
Ten po smrti manpřevézt znovu do
želky ztratil o všeNa procházce
nemocnice.
chno zájem a příliš
Naše zdravotní sestra byla rozčíleo sebe nepečuje. Jeho stav se pomalu
zhoršuje a my všichni se shodujeme ná naprosto oprávněně. Byla to úplně
v tom, že už by neměl bydlet sám. zbytečná hospitalizace a zbytečné
Opakovaně jsme na to upozorňovali ohrožení života člověka. Stačilo by,
kdybychom zprávu o tom, že pana V.
dceru i ošetřující lékaře.
Zdravotní sestra navštívila pana V. propustili už ve středu, dostali včas. Je
v pátek ráno a našla ho ve velmi váž- smutné, kolik omylů a problémů zaviní
ném stavu. Její popis bytu a stavu pa- právě nedostatečné předávání inforcienta je bohužel nepublikovatelný. mací. Máme s tím opakovaně proMohu jen napsat, že z toho byla ještě blémy. Příbuzní nám včas neřeknou,
odpoledne hodně rozčílená. Pan V. byl že se klient vrátil domů z lůžkového zav nemocnici na dlouhodobě plánované řízení a on potom zůstane doma bez
hospitalizaci. Na stole sestřička našla pomoci. A pak se ještě diví, že k nám
propouštěcí zprávu ze středy, ve které informace o propuštění člena jejich rolékaři z nemocnice doporučili změnu diny nějakým zázrakem nedoputovala
Eva Černá
léků i změnu v aplikaci inzulínu. My sama.
5/2014
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PLÁNUJEME
14. 5.–13. 6. Jarní škola pro dospělé
St 19.00 a Pá 13.15 h. na téma
Způsoby modlitby:
14. a 16. 5. Ježíš a modlitba
21. a 23. 5. Četba evangelia
28. a 30. 5. Posvátný obraz – ikona
4. a 6. 6. Žehnání a chvála
11. a 13. 6. Prosba a díkůvzdání
1. 6. Biřmování v našem kostele
7. 6. Poutní slavnost P. Marie Královny míru

8. 6. Seslání Ducha sv. – Letnice,
mši sv. v 10 h bude sloužit
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD., následovat bude
Zahradní slavnost farnosti
v prostorách CMŠ Studánka
11. 6. Poslední výuka náboženství
a také poslední zasedání pastorační rady před prázdninami
15. 6. Mše sv. upravená pro děti
27. 7.–9. 8. Letní chaloupka 2014 se
bude letos konat v Horní Plané
u Lipna

PANNO VĚRNÁ,
upřeně jdoucí cestou vyvolení,
sama jak prst v zásnubním prstenu!
Sen ticha neseš v sobě vřavou denní,
zaposlouchána v píseň pramenů.
Oroduj za nás,
kdo pili z křestních vod a nad vodami
záření Ducha vanout spatřili:
ať trpělivě snesem sebe samy,
bezradné, vrávoravé motýly;
ať navzdor Sirénám a pochybnostem
tvou pečeť nesem v srdce vpálenu;
ať v příštích štěpnicích jsme letorostem;
ať plamenem jsme v moři plamenů!
Václav Renč: Loretánské světlo
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
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0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana
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