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VĚSTNÍK
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POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Jedna z prvních myšlenek, které se
nám vybaví v souvislosti se svátkem
Povýšení svatého Kříže, je náš vlastní
strach z kříže. Komu by se chtělo být
nemocný, nepochopený, pomlouvaný,
okradený nebo třeba opuštěný.
Po čase odpočinku, kdy jsme si užívali léta, nás tento svátek přivádí zpět k tvrdé realitě života.
Připomíná nám, že i bolestné
zkušenosti mohou být užitečné.
A vrací nás k jádru víry, k Ježíši
Kristu ukřižovanému.
Slavení svátku Povýšení
svatého Kříže navazuje na obnovu Jeruzaléma jako křesťanského poutního místa za vlády
císaře Konstantina (vládl 306–
–337). Po roce 325 vydal Konstantin příkaz ke stavbě chrámového komplexu na místě považovaném za místo Ježíšova
ukřižování a pohřbu. Mohutná
bazilika Kristova umučení byla slavnostně posvěcena 13. září 335.
Výroční osmidenní slavnosti v Jeruzalémě, inspirované mimo jiné židovským Svátkem stánků, připomínaly posvěcení baziliky po několik staletí. Byly
hojně
navštěvovány
křesťanskými
poutníky a jejich druhý den (14. září)

byl vyhrazen uctívání relikvií svatého
Kříže.
Legenda o nalezení Kristova kříže
Konstantinovou matkou, císařovnou
Helenou, se rozšířila z Jeruzaléma po
celé říši zhruba o padesát let později.
Není jisté, kolik je v ní pravdivého já-

dra. Zdá se však, že sám Konstantin
věřil v autenticitu nalezeného kříže.
Pro nás je důležité, že nám kříž připomíná Kristovu lásku vedoucí k sebedarování: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn
člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze
něho život věčný.“ (Jan 3,14–15)
+ P. Petr Šleich
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ FARNÍCH RAD
Přestože běžně ani pastorační, ani
ekonomická rada během prázdnin nezasedá, okolnosti si vyžádaly, že jsme
se všichni sešli 24. července. Důvody
byly dva. Zaprvé potřeba dokončit reorganizaci vedení liturgické hudby do
začátku školního roku, zadruhé pokračovat v přípravách rekonstrukce
a stavby.
Členům rad byl představen kandidát na regenschoriho a sbormistra, pan
Josef Štefan, a kandidátka na hlavní
varhanici, Bc. Ludmila Rýznarová, DiS.
Kandidáti byli zahrnuti mnoha dotazy,
po té v tajném hlasování rady vyslovily
souhlas s jejich působením ve farnosti.
Ekonomická rada ale doporučila přepracovat návrh mandátních smluv
s umělci tak, aby odpovídal současným
právním předpisům. Během srpna se
uskuteční schůzka nového regenschoriho a hlavní varhanice s ostatními
varhaníky, se zástupci sboru a dalších
muzikantů působících ve farnosti.
První schůzka sboru, kam srdečně
zveme i nové posily, bude v úterý
9. září od osmi večer. Více informací
o regenschorim a hlavní varhanici na-

leznete v příštím Věstníku. Veliký dík
patří MgA. Pavle Vejmelkové, Dis., která byla pověřena organizací výběru vedoucích umělců.
Dále jsem společně s hlavním architektem seznámil členy rad s aktuálním
stavem příprav rekonstrukce a stavby.
Fundraiser Mgr. Jiří Kučera připojil prezentaci návrhu fundraisingového plánu
(rozvrh způsobů shánění prostředků
a odhad jejich výše) pro letošek. Z diskuze vyplynula potřeba brainstormingové schůzky ohledně hlavního motta,
sloganu, pod kterým bude shánění finančních prostředků na rekonstrukci
a stavbu vedeno. Tato schůzka se
uskutečnila 14. srpna (po uzávěrce tohoto čísla). Na závěr jsem seznámil
přítomné s novým Pokynem generálního vikáře k počítání, evidenci a zaúčtování sbírek, vyhlášeným dne 26. 6.
2014. Děkuji všem účastníkům za vytrvalost, jednání totiž trvalo čtyři a půl
hodiny. V případě zájmu o podrobnější
informace k projednanému mě můžete
osobně kontaktovat.
P. Jiří Korda

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství bude probíhat
opět každou středu od 16.30, s výjimkou prázdnin a střed prázdninám
předcházejících, začínáme 24. září.
Přihlášky najdete v tiskovinách a na
webu. Příprava na první svaté přijímání bude ve stejný čas jako výuky
náboženství a potrvá celý školní rok,
přihláška je stejná jako na výuku náboženství. První svaté přijímání je
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v plánu na neděli 12. dubna 2015.
Výuku předškoláků povede opět Hana Stehlíková, prvňáky pan kaplan, druhou a třetí třídu sestra Bernarda, čtvrtou
a pátou paní Jarmila Klingerová. Přípravu na svaté přijímání povede Terezie
Křížková, speciální část přípravy pak
budu mít na starosti já. Na základě zkušeností z loňského roku vás chceme poprosit o několik věcí: prosíme o dů9/2014
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kladné přečtení a vyplnění přihlášky.
Výuka předškoláků se bude týkat
pouze dětí čtyřletých a starších,
schopných vytrvat na celé výuce bez
přítomnosti rodičů. Dále prosíme též
o pochopení, abyste během výuky
neprocházeli sálem sv. Václava a nezdržovali se v něm.
Není v našich silách zajišťovat hlídání dětí po skončení výuky, prosíme

proto o včasné vyzvedávání. Nelze též
spoléhat na to, že děti na vás počkají
venku. Máme za ně zodpovědnost až do
doby, než si je vyzvednete. Děti a mládež chodící do šesté a vyšší třídy mají
opět možnost účastnit se některého ze
společenství (viz Příručník).
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Pokřtěni byli Michal Ivan Mencl, Julie
Vinařová, Vladislav Pavel Žák
● Rozloučili jsme se s Adityou Bhala,
Květoslavou Molínkovou a Jitkou Primusovou

● V neděli 21. září bude v 10 hod.
sloužena mše sv. při příležitosti nedožitých devadesátin patera Vladimíra Rudolfa – narodil se 19. 9. 1924. Celebrovat bude Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.,
dr. h. c., který má k P. Rudolfovi a ke
Lhotce blízký vztah.

O JAKÉ FARNOSTI SNÍ PAPEŽ FRANTIŠEK
Pokud jste se ještě nezačetli do
Apoštolské exhortace papeže Františka o hlásání evangelia v současném světě, vřele doporučujeme
a přinášíme malou ochutnávku.
Farnost není zastaralá struktura.
Právě proto, že má velkou pružnost,
může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní
tvořivost pastýře i společenství. Není
zajisté jedinou evangelizující institucí,
nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále
„církví, která žije uprostřed příbytků
svých synů a dcer“.
Předpokladem je, aby byla skutečně
v kontaktu s rodinami a životem lidu
a nestala se těžkopádnou strukturou
oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvo9/2014

lených, kteří se starají sami o sebe.
Farnost představuje přítomnost církve
na daném území, je prostředím, kde se
naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná
láska, adorace a bohoslužba. Farnost
prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli
aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni,
kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál
putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud
nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se
prostředím živého společenství a účasti
a zcela se zaměřily na misijní poslání.
Evangelii gaudium, článek 28.
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VE ŠKOLCE MŮŽEME DĚTEM PŘEDAT TO,
CO MÁME SAMI RÁDI
Do Studánky
jsem se vypravila
poslední den před
prázdninami, abych
zastihla paní ředitelku Magdu Vlčkovou. Dala mi nahlédnout do zákulisí
školky, která už víc než dvacet let
vytváří zázemí dětem i jejich rodinám nejen z naší farnosti.
● Co Vás přitáhlo právě k práci
s dětmi předškolního věku?
Těžko říct, v mém případě je to spíš
shoda okolností. Nikdy jsem neměla
pocit, že je to věková skupina, se kterou budu pracovat. Vždycky jsem počítala spíš s tím, že to budou starší děti.
Patnáct let jsem jezdila jako vedoucí na
dětské tábory... Když jsem se pak dostala sem do školky, tak jsem zjistila,
že pro mě je na té práci důležitá určitá
svoboda. Jak sleduji kolegyně na základních školách, práce ve školství na
vyšších stupních mi připadá víc svázaná školními osnovami. V mateřské škole můžeme dětem předat to, co sami
máme rádi. Nejsme svázáni žádnými
limity...
● Jak dlouho už ve Studánce působíte?
Od roku 2005, to znamená už devět
let. Učitelkou v mateřské škole jsem
stejně dlouhou dobu. Sice jsem to vystudovala, ale nejdřív jsem pracovala
na jiných pozicích. Školku řídím čtvrtým
rokem.
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● Můžete srovnat, čím se
Studánka liší od klasických mateřských škol?
Taky bych to chtěla vědět. Samozřejmě mám osobní představu, ale je to
strašně individuální. Hodně záleží na
týmu, který ve školce pracuje a nebojí
se v mezích předpisů podnikat všechno. Ve státních školkách jsou častěji
svázaní, bojí se a nic s dětmi nepodnikají. Ale jak kde, někde se nebojí
a pracují s dětmi pěkně. Pár rozdílů by
se ale našlo – především křesťanské
prostředí. Nechci moc mluvit o náboženském vzdělávání, někteří moji kolegové ředitelé, pedagogičtí teoretici by
s tím měli problém. Prosazují, že by
mělo vzdělávání v této oblasti probíhat
hlavně v rodině a školka by měla rodinnou výchovu jen podpořit a ne nahradit. Ale my tu nemáme jen věřící rodiče. Pro věřící má pozitivní vliv to, že
se věřící děti v kolektivu setkají, mohou
zažít, že je normální věřit v Boha, to jim
přinese plus do budoucna, kdy se budou muset postavit skutečnosti, že věřit
není běžné. Nevěřící zase zjistí, že
nejsme divní, že nevyžadujeme žádný
dril. Je potřeba najít zlatý střed, možnost se seznámit a věřící podpořit.
● Jaký je poměr dětí z nevěřících rodin? Jakou s nimi máte zkušenost?
Většinou to byla třetina, teď po rozšíření je to o trochu víc. Někteří přišli
kvůli volnému místu a zůstávají, další,
když se uvolní místo ve státní školce,
odcházejí, protože jim to není vlastní.
9/2014
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Pokud vezmeme děti z nevěřících rodin, které mají zájem o tu výchovu, pak
jsou mnohdy aktivnější než věřící. Dostáváme se do kontaktu s rodinami a to
má pozitivní vliv i na rodiče.
● Obdivuhodně rychle jste zvládli
přestavbu. Máte už nějakou zpětnou
vazbu, jak se projevilo navýšení kapacity Studánky?
Určitě, jak bylo předpovídáno, byly
s tím spojené problémy a jsou. Mít čtyři
třídy místo dvou je výrazná změna. Nejedná se přímo o výchovné problémy,
nebo problémy s rodiči, spíš se jedná
o věci organizační a systémové. Když
bylo dětí míň, komunikace byla snadnější. Dohodli jsme se pro nadcházející
školní rok na nějakých změnách a doufám, že se nám to podaří doladit.

Pečujeme o želvičku
● Dá se hovořit o pozitivech?
Větší užitek je směrem ven,
k rodičům. Letos jsme odmítli jen čtyři
děti. Také jsme se rozhodli pro speci9/2014

ální třídu pro děti, které byly dříve integrované v jednotlivých třídách. Můžeme ji otevřít jen díky tomu, že jsme se
rozšířili. Dětí, které mají větší či menší
problémy, je relativně hodně a školek,
které je přijímají, je málo. V rámci integrace je možné přijmout smysluplně do
jedné třídy maximálně dvě děti, které
potřebují speciální péči. Pokud vím, tak
na Praze 12 není žádná speciální školka, stali jsme se tak jedinou školkou,
která tuto péči nabízí ve speciální třídě,
odborně ve třídě pro děti se speciálními
potřebami. Znamená to hodně práce
pro speciální pedagožky, ale vidím
v tom budoucnost i pro chvíli, kdy bude
dětská populace klesat. Ještě nevíme,
co to udělá s programem Začít spolu.
● V čem program spočívá?
Je to jedna z výchozích vzdělávacích metod, které používáme. Děti u nás mají větší vstřícnost a možnost sebeobsluhy.
Patří k němu taky práce
v menších skupinách. Pro některé rodiče je trochu sporná otázka
možnosti výběru. Myslím si, že
je to velmi pozitivní, i když některým připadá, že je to příliš brzy,
že děti na to ještě nejsou zralé.
Je pravda, že jsou děti, které si
nedokážou samy vybrat a potřebují pomoc třeba i do pěti šesti
let, nebo malé děti tříleté, pro
které je to něco nového, ale časem si na ten systém zvyknou
a vědí, že mají právo volby.
Inspekce nám potvrdila, že naše
školka vychovává děti sociálně
zralejší, což je podle mě to, co by měla
přinášet. Aby se děti dokázaly postavit
volbě, třeba až bude nějaký spolužák
druhému ubližovat, nebo že dokážou
5
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říct svůj názor. Naše děti se ptají, odpovídají, mají zájem... Podle mého to
převáží i některé zápory, které to přináší. Vůbec nejde o bezbřehou možnost vybrat si cokoliv, jde o řízený výběr s doprovodem. Je to vlastně nácvik
volby. Je to mnohem komplikovanější
na komunikaci a koordinaci dospělých.
Je to náročnější i s dětmi, které mají
pocit větší svobody, nenaučí se dril a
některé mají tendenci pravidla stále
překračovat.
● Zaujalo mě, že máte zvlášť vyhrazený prostor pro ekologickou výchovu...
Ekologie je svým způsobem moderní a někdy je na ni kladen větší důraz,
než je potřeba. Ale předávat dětem
vztah ke zvířatům a k přírodě je velmi
důležité. Máme tu čtyři králíky, čtyři
morčata, želvu, rybičky a asi osm pískomilů. Měli jsme žábu, oblovky, protože jsme tu vždycky měli lidi, kteří měli
ke zvířatům vztah. Někomu možná přijde, že zvířátka krmíme a děti s nimi
moc do styku nepřijdou. Na druhou
stranu mnoha dětem to nahrazuje to,
že zvířátka nemají doma a učí se, že je
potřeba se o ně starat.
● Studánka není jen světem pro sebe, ale připravuje i akce pro veřejnost, které to jsou?
Společenství rodičů, které vzniklo
kolem Studánky, pořádá Sportovní odpoledne, program na sv. Martina, dílnu
s výrobou adventních věnců, velikonoční jarmark a Zahradní slavnost ve
spolupráci s farností. Za školku pak
zveme příznivce přírody kolem svátku
sv. Františka, pro veřejnost je den otevřených dveří a pro spřízněné rodiny
pořádáme rozloučení se školkou.
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● Jak se projevuje to, že je Studánka
církevní školkou?
První den nového školního roku začínáme tradičně mší svatou ve lhoteckém kostele, děti mají možnost katechezí a rok ve školce běží stejně jako
ten církevní. Jsem ráda, že některé
maminky považují za důležité se za
školku modlit a scházejí se 1. a 3. pátek v měsíci (od září to budou středy –
– viz Příručník, pozn. red.).
● A co Studánku čeká v novém
školním roce?
Nové děti, speciální třída, nastoupí
dvě nové učitelky a jinak uvidíme, co
ten rok přinese. Konkrétní plány budeme dělat až v srpnu.
Za rozhovor děkuje
Jana Šilhavá

Mgr. Magda Vlčková, nar. 27. ledna
1976 v Praze. Vystudovala Vyšší
odbornou pedagogickou školu ve Sv.
Janu pod Skalou a paralelně k tomu
studovala teologii, kterou dokončila
již při zaměstnání. Jako Pastorační
asistentka ve Stodůlkách se podílela
na realizaci a stavbě Komunitního
centra sv. Prokopa, dělala kancelářské práce, v jedné francouzské rodině hlídala děti, pracovala v družině
a v charitě. Od roku 2005 působí
v mateřské škole Studánka. Po nástupu na místo ředitelky v roce 2010
vystudovala bakalářské studium
školského managementu na VŠ pedagogické v Praze. Více o Studánce
viz www.cms-studanka.cz.
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ZÁŘÍ 2014
PONDĚLÍ
8.00

1. 9.
Mše sv. na začátek školního roku pro CMŠ Studánka

ÚTERÝ
2. 9.
17.30–18.30
18.30
19.15

Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest

STŘEDA
3. 9.
8.00
8.30–9.10
9.10
15.00
20.00

Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Zasedání PRF

ČTVRTEK 4. 9.
8.00
8.45
9.30
15.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.

PÁTEK
5. 9.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

6. 9.
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

7. 9.
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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá
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PONDĚLÍ
8.00
19.00

8. 9.

Narození Panny Marie
Mše svatá
Biblické setkávání

ÚTERÝ
9. 9.
9.00–11.00
9.15
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru, požehnání do nové sezóny

STŘEDA
10. 9.
8.00
8.30–9.10
15.00
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 11. 9.
8.00
8.45

Mše svatá
Úklid kostela

PÁTEK
12. 9.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Jména Panny Marie
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

13. 9.

Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

14. 9.

Povýšení svatého Kříže
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

15. 9.

Panny Marie Bolestné
Mše svatá
Setkání mužů a otců
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ÚTERÝ
16. 9.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Ludmily, mučednice
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
17. 9.
8.00
8.30–9.10
9.10
15.00
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 18. 9.
8.00
8.45
15.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.

PÁTEK
19. 9.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

20. 9.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00

21. 9.

10.00
18.30
PONDĚLÍ
8.00
19.00

22. 9.

ÚTERÝ
23. 9.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00
9/2014

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá, připomínka nedožitých devadesátin P. Rudolfa,
celebruje Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
Mše svatá

Mše svatá
Biblické setkávání
Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
9

STŘEDA
24. 9.
8.00
8.30 – 9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 25. 9.
8.00
8.45

Mše svatá
Úklid kostela

PÁTEK
26. 9.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Modlitební Triduum matek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 27. 9.
15.30–16.30
17.00

Sv. Vincence z Paula, kněze
Modlitební Triduum matek
Mše svatá

NEDĚLE

28. 9.

8.00
10.00
17.00–18.00
18.30
PONDĚLÍ
8.00
20.00

29. 9.

ÚTERÝ
30. 9.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa
Mše svatá
Mše svatá
Modlitební Triduum matek
Mše svatá
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Mše svatá
Setkání mužů a otců
Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
10
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OHLASY

CHALOUPKA
Letošní farní chaloupka se konala
v Horní Plané u Lipna. Zúčastnilo se jí
dvacet jedna dětí a sedm „starších kamarádů“. Měli jsme k dispozici velkou
faru na náměstíčku naproti kostelu.
Prostoru na hry bylo na dvoře i na faře
dost, tak se děti měly možnost vyřádit.
Míč byl stále v letu, až to chudák nepřežil. Byl proto nahrazen novým. Těšili
jsme se, že když jsme letos tak blízko
vody, že si jí opravdu užijeme. Nicméně Lipno je víc než 700 m n. m., což
znamená, že je tam chladněji, tak jsme
možností koupání moc neměli.
Přesto jsme si vody užili zvláště na
výletě – tentokrát ovšem padala shora.
Náladu nám však nezkazila, takže i jízda na raftech měla své kouzlo (mimo
jiné i proto, že jsme byli na jinak přeplněné Vltavě téměř sami).
O další pestré zážitky se s vámi
v příštím Věstníku podělí děti, tak se
máte na co těšit!

Důležité informace:
Zimní chaloupka se bude konat
o jarních prázdninách v termínu
22. 2. 2015–28. 2. 2015. Ještě hledáme vhodné místo. Můžete nám s tím
pomoct. Chalupa U Beranů, kde jsme
byli vloni, je pro nás malá.
Protože ale hlídání dětí na lyžích je
obtížnější, nebudeme tentokrát brát nelyžaře, aby si mohli starší kamarádi
v mezičasech trochu odpočinout a nemuseli se věnovat další skupině. Děkujeme za pochopení.
Letní chaloupka v roce 2015 bude
v posunutém termínu, tedy od 2. 8. do
15. 8. 2015. Počítejte, prosím, s tímto
termínem při plánování dovolené.
Přeji požehnané letní a podzimní
dny!
Sr. Bernarda

Účastníci před odjezdem na chaloupku
9/2014
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POJĎME PĚŠKY DO HÁJKU U PRAHY!
V sobotu 6. září, dva dny před svátkem Narození Panny Marie, se v Hájku
u Prahy uskuteční každoroční hlavní pouť. Jako mariánská farnost jsme
zváni, abychom se přidali k pěšímu putování starobylou barokní poutní cestou ve stopách našich předků.

Hájek u Prahy je barokní františkánský klášter s nejstarší loretou v Čechách. V 50. letech byl klášter zabaven
komunisty, chvíli sloužil jako internační
tábor a posléze ho užívala lidová armáda. Po navrácení františkánům jej
spravují bratři z konventu P. M. Sněžné
v Praze. Provádějí nezbytné rekonstrukce objektu a obnovují duchovní
život.
Bude se putovat za Matkou Boží,
abychom si vyprosili její pomoc v našich potřebách. Během cesty se bude
modlit spolecně růženec a loretánské
litanie. Trasa je dlouhá 16.84 km, méně
zdatní poutníci nebo opozdilci se mo12

hou ke skupině připojit podle harmonogramu cesty.
6.00 Malovanka (část čtvrtě Břevnov),
sraz: Dlabačov / TRAM Malovanka,
u první kaple hájecké cesty
7.15 Bílá Hora – klášter P. M. Vítězné;
ve skutečnosti se ke klášteru nepřiblížíme, projdeme křižovatkou Čistovická / k Motolu nedaleko konečné
TRAM 22
7.50 Řepy – Domov Karla Boromejského, BUS 264 zast. Škola Řepy nebo
konečná TRAM Sídliště Řepy (0.5 km)
Pauza 20 minut, k dispozici WC, kafe,
čaj, doplnění vody atd.
8.50 Hostivice – křižovatka Komenského ul. / Sadová ul., zast. BUS 306 Hostivice, Na pískách
9.15 Hostivice, Litovický rybník (napojení na původní poutní cestu), zast.
BUS Hostivice, Staré Litovice
10.35 Hájek – klášter a poutní místo
(cíl cesty)
11.00 mše svatá, loretánské litanie
12.30 volná zábava, občerstvení, možnost pomoci s úklidem, závěr pouti,
neorganizovaný návrat
Na www.hajek.estranky.cz v rubrice kontakt pro poutníky je k dispozici
telefonní číslo, kde bude na příjmu jeden z putujících informovat o přesné
poloze skupiny. Samozřejmě je možné
vykonat pouť individuálně z jakéhokoliv
směru nebo i autem.
Více hajek.ofm.cz; mapa poutní cesty:
hajek.ofm.cz/pout_cesta.html.
(jš)
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TAIZÉ JAKO DAR A VÝZVA
Za mnohé ve svém osobním životě vděčím fenoménu TAIZÉ neboli mezinárodní ekumenické komunitě bratří z francouzských Burgund, jejich stylu
modlitby a jejich duchovní inspiraci.
Zastavení první:
seznámení. Léto
1988 (nebo to bylo
1987 či dokonce
1989?). V každém
případě ještě před
Sametovou revolucí.
Místo: kdesi v šumavském kraji na chalupě u známé
pražské rodiny Kaplanů. Procházeli
jsme „náhodou“ kolem na vandru lhoteckého mládežnického společenství
a byli přizváni ke společné modlitbě.
Poprvé jsem uslyšel rozjímavé zpěvy,
poprvé se vnořil do modlitby hluboce
a intenzivně. To vše pod pečlivým dozorem Státní bezpečnosti.
Zastavení druhé – radost a nadšení
z nabyté svobody. Silvestr 1989. Místo:
polská Wroclav. Vždy přes Silvestra
pořádá komunita Taizé modlitební setkání mladých lidí z celé Evropy. Tehdy
se konalo ve Wroclavi. Fascinující prožitek z desetitisíců mladých věřících lidí, kteří zaplnili tamní kostely, školy
a zimní stadion. Můj první prožitek univerzálnosti katolické církve! A kromě
toho – úžasná polská rodina, co nás
přijala k sobě domů. Bylo nás asi 10 –
– Holanďané, Němci, Poláci a Češi.
Zastavení třetí – služba pro společenství. Silvestr 1990. Místo: Praha.
Tentokrát jsme byli v roli hostitelů a přijímali v Praze desetitisíce mladých lidí.
Měl jsem na starosti ubytování mladých
na ZŠ Jánošíkova v Krči. U nás doma
bydleli dva Portugalci a jedna Němka.
Ve škole jsme prožívali ranní modlitby
9/2014

a jinak makali jako šrouby. Vznikla tu
krásná přátelství. O dva a půl roku
později jsme navštívili naše „Portugalce“ v Portu. Struktura modlitby z Taizé
i s „taizáckými“ zpěvy začíná pronikat
do našich „duchovních programů“ na
Lhotce, na chaloupkách i při duchovních cvičeních.
Zastavení čtvrté – před tváří Hospodinovou. Postní doba 1993. Místo:
Taizé v Burgundsku. Společně se třemi
mladými ze Lhotky jsem vyrazil tam,
kde to všechno začalo – do malé francouzské vesničky Taizé poblíž středověkého kláštera v Cluny. Potřeboval
jsem být sám, v tichu, s Hospodinem.

Úžasný týden. Ticho, modlitba, slzy,
volání, naslouchání. Hospodin promluvil. V září byla svatba. Jsem Bohu dodnes za ten týden moc vděčný.
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POZVÁNÍ
Zastavení páté – předávání. Léto
2013. Místo: Taizé v Burgundsku. Tentokrát s manželkou Terezkou a s dětmi.
Trávíme prázdniny u známých na statku několik kilometrů od Taizé. V neděli
ráno vyrážíme všichni na ranní modlitbu. Pro naše děti je to „nové“. Osloví je
tato spiritualita? Stane se i pro ně školou modlitby a cestou, jak zajet „na hlubinu“? Kéž by!
Zastavení zatím poslední – výzva.
Silvestr 2014. Praha. Přijedou desetitisíce mladých od Ruska až po Irsko.
Evangelíci, katolíci, anglikáni, pravo-

slavní. Někteří z živých společenství,
někteří z míst, kde se víra vytratila či
postupně vytrácí. Sjedou se do Prahy.
Pro všechny to bude důležité zastavení
na jejich cestě víry. Budou se společně
modlit, sdílet svou víru, obdivovat pražské památky a možná i něco „rozbijou“.
Ale přijedou sem, aby se setkali s Bohem. Najdou Ho v našich domovech,
otevřeme jim své dveře? Kéž by! Kéž
se stane přelom letošního roku požehnáním pro ně, pro nás i pro naše město!
Petr Křížek

CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE TAIZÉ? Podělte se se svými zážitky,
radostmi a zkušenostmi. Napište, prosím, do redakce Věstníku o tom, co se vám
vybaví, „když se řekne Taizé“. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo
předávejte osobně v sakristii.
(red.)

PRVNÍ INFORMACE
Od září bude v Praze přítomen mezinárodní tým sestávající z bratrů
z Taizé, sester sv. Ondřeje a mladých
dobrovolníků, který bude pomáhat formovat přípravné týmy v jednotlivých
místních církevních společenstvích.
Každá farnost by měla nejpozději
v září 2014 sestavit svůj organizační
tým, který se bude starat o ubytování
a dopolední programy. Počítá se s ubytováním v rodinách, ale i ve školách
a jiných vhodných prostorách. Stravování – snídaně v místě ubytování, oběd
a večeře centrálně. Od září se budou
tyto týmy scházet s bratry z Taizé.
Mladí lidé z celé Evropy z různých
církví budou prožívat dopolední programy většinou ve farnosti, odpoledne
v různých kostelích Prahy a na večerní
modlitby se budou scházet na výstavišti v Letňanech.
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Tolik mladých věřících lidí v Praze
je jistě šance na evangelizaci našeho
hlavního města. Jen je třeba otevřít své
byty, domy, farnosti… prostě rozšířit
svá srdce a slavit radost z víry. Veškeré informace: www.taizepraha.cz
A co to znamená pro naši farnost?
Všichni, kdo se chcete aktivně zapojit do spolupráce, můžete se hlásit
do začátku září v sakristii. Podle pokynů sestavíme organizační tým, který se
bude starat o poutníky. Zároveň se
mohou hlásit poskytovatelé ubytování.
Ti by měli nahlásit počet nocležníků,
které jsou ochotni ubytovat.
V polovině září svoláme schůzku,
kde se podle zájmu farníků domluvíme
na dalším.
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CHARITA

VŠE SE V DOBRÉ OBRÁTILO
Na rozdíl od veselého letního příběhu, ten na září už tak veselý nebude.
Bohužel se v životě víc setkáváme s příběhy podobnými tomu dnešnímu.
Asi před rokem a půl se na nás obrátila paní, která žije na hranici mezi
vaší a kunratickou farností. Milá, příjemná stařenka, které pomalu a jistě
docházejí síly. První objednávka našich
služeb byla na nákup 2x týdně. Milou
paní tedy začali pravidelně navštěvovat
naši řidiči v pondělí a ve čtvrtek. Po pár
návštěvách si paní povzdechla, že už
nebyla v kostele, ani nepamatuje. Tak
jsme jí domluvili návštěvu kněze, ze
které měla velikou radost. Po mnoho
týdnů péče probíhala bez problémů.
Oba řidiči klientku
moc rádi navštěvovali.
Asi před půl rokem se situace
změnila. Klientka
vypínala lednici
a v bytě se hromadilo zkažené jídlo. Sama klientka byla
často zmatená, říkala řidičům, že ji někdo odposlouchává, zakazuje používat
spotřebiče v bytě. Projevovala strach
o svoje bezpečí a odmítala vycházet
z bytu. Ihned jsme kontaktovali její rodinu, ale bez velkého úspěchu.
V následujících měsících se situace
postupně zhoršovala. Některé dny nám
klientka vůbec neotevírala. Slyšeli
jsme, jak chodí po bytě a zpívá si. Na
zvonek nereagovala. Měli jsme strach,
jestli má dostatek jídla. Jestli se vůbec
nají a dostatečně napije a samozřejmě
jestli bere pravidelně léky. Znovu jsme
kontaktovali rodinu a žádali, aby situaci
začali řešit. Opět se nic nezměnilo
9/2014

a my jsme začali zvažovat, že budeme
kontaktovat sociální odbor s žádostí
o pomoc. Dáváme sice přednost tomu,
když situaci řeší rodina, ale měli jsme
o klientku velké obavy. Kolegové ji začali monitorovat denně, přestože tato
péče nebyla objednána a tedy ani zaplacena.
Situace se stále zhoršovala a ostatní obyvatelé domu si začali stěžovat.
Klientka totiž probděla celou moc a byla velmi hlučná. Také stěhovala nábytek a vyhazovala
odpadky z bytu na
chodbu i z okna.
Jedné noci vše vyvrcholilo a klientka
napadla souseda,
který ji žádal o dodržení nočního klidu. Ten zavolal policii a záchranku
a následovala nucená hospitalizace
v Bohnicích.
Po nasazení potřebné medikace se
zdravotní stav paní výrazně zlepšil.
V letních měsících se nám vrátila domů. Hospitalizace pomohla i k tomu, že
rodina začala spolupracovat. Konečně
pochopili, že je načase, aby se o maminku začali starat. Její duševní stav
není jen „originalita její osobnosti“, ale
nastupující senilní demence. Nyní paní
navštěvujeme denně. Pomáháme jí
s nákupy, péčí o domácnost a s osobní
hygienou. Jsme rádi, že se vše v dobré
obrátilo.
Eva Černá
Charita Chodov
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PLÁNUJEME
Modlitby chval na Lhotce budou pokračovat i ve školním roce
2014/2015, první se uskuteční
v říjnu, termín bude upřesněn.
4. 10. Památka sv. Františka z Assisi
– žehnání domácí zvířeny, hodina bude upřesněna.
11. 10. Pouť za P. Marií Zbraslavskou
se bude konat v sobotu 11. 10.
BUS 129 odjíždí ze Smíchovského nádraží ve 13.51, lze na
něj přistoupit u Lihovaru, výstup
na zastávce Na Baních. Mariánská pobožnost ve Zbraslavském kostelíku začíná ve 14.30.

16. 11. Posvícení našeho kostela –
– slavnostní mši svatou v 10 h
přislíbil celebrovat generální vikář pražské arcidiecéze Mons.
ThDr. Michael Slavík.
29. 12. 2014–2. 1. 2015 Evropské setkání mládeže v Praze – mladí
budou moci objevovat místní
křesťanská společenství, která
je v jednoduchosti přijmou. Také naše farnost se zapojí do
pohostinnosti. Prosíme, abyste
si v předstihu rezervovali čas
pro hosty.

PRO TEBE
Milosrdný a dobrý Bůh ať ti žehná.
Ať tě zahrne svou milující a uzdravující přítomností.
Ať je s tebou, když vstáváš i když uléháš.
Ať je s tebou, když opouštíš domov i když se zase vracíš.
Ať je s tebou, když pracuješ. Ať dá zdar práci tvých rukou.
Ať je s tebou v každém setkání a otevře tvoje oči pro tajemství,
které září z každé lidské tváře.
Ať tě chrání na všech tvých cestách.
Ať tě podporuje v slabosti.
Ať tě utěšuje v osamělosti.
Ať tě pozvedá v pádu.
Ať tě naplní svou láskou, dobrotou a něhou a ať ti daruje pokoj srdce.
To ať ti dá dobrý Bůh Otec i Syn i Duch svatý.
Amen.
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