ČÍSLO 1 – LEDEN 2015

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

POŽEHNÁNÍ NA CESTU
Stojíme na počátku nového roku.
Každý počátek v sobě skrývá naději,
možnosti, ale i obavy a nejistotu. Obvykle se ptáme: „Co nám tento rok přinese?“ Přejeme si, aby byl lepší nebo
aspoň stejně dobrý, jako ten uplynulý.
V životě pociťujeme napětí mezi přítomnou skutečností a nejistotou budoucnosti. Právě na začátku něčeho
nového si více uvědomujeme svou
křehkost. Možná to ale může být i výzva, abychom si připomněli, co nebo
KDO nám dává v tomto stále se měnícím světě jistotu, pevný bod, který je
neměnný. Jistota naší víry, jakkoli
křehká, je tím, co dá našemu pohledu
do budoucnosti naději. Vždyť Ten, který nás zde
chtěl, nás
nenechá
zmítat se
v nahodilosti
událostí, ale
vše má pevně ve svých
rukou, provází nás na
každém kroku a na konci
nás očekává.

Irské požehnání
Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát
do své náruče a chránit vás.
Pán ať je za vámi, aby vás bránil
před záludností zlých lidí.
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte a aby vás vysvobozoval z pasti.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval,
když je vám smutno.
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen.
Sr. Bernarda

Simonetta Šmídová: Na cestě
www.simonetta.cz
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CO TAKHLE ADOPTOVAT SOUSEDA?
Adoptovat dítě nebo studenta v Indii, to si umíme představit. Ale svého
souseda? Ano, i o tom jsme se bavili
na poslední pastorační radě v uplynulém roce. Ale popořádku.
Většinou na začátku reflektujeme
uplynulé období. Posvícení i svatocecilské setkání muzikantů byly hodnoceny dobře. Celofarní mládežnické setkání Lhotka Youth ale tentokrát mělo
mnohem menší účast díky kolizi s akcí
skautskou. To ale není žádná tragédie,
vždyť je skvělé, kolik dětí chodí do
skuta.
Dalším tématem byla vhodná forma
poděkování panu Ladislavu Pospíšilovi, bývalému sbormistrovi naší farnosti.
Pan Pospíšil totiž odmítl poděkování při
některé nedělní mši svaté. Rozhodli
jsme se nakonec pro dopis a dar, Bibli
Reynek.
Plánovaná stavba a rekonstrukce je
stále ve starostlivé péči úřadů. Rozhodně veselejší bylo hodnocení stavu
příprav na evropské setkání Taizé.
Hlavní organizátorky i jejich pomocníci
se zhostili úkolu s velkým nasazením.

Probírali jsme i organizaci Tříkrálové
sbírky a zimní chaloupky.
A na závěr slíbená adopce. O co
jde? Jedním ze základních poslání
církve je hlásání radostné zvěsti. Někdy na to zapomínáme a život farnosti
hodnotíme jen podle úspěšnosti akcí
určených veskrze pro nás samotné.
Rozhodli jsme se s tím něco dělat. Nejen že od ledna běží již třetí Alfa kurz,
ale také jsme s vaší pomocí roznesli
začátkem prosince lidem v našem okolí
dopis. Pozvali jsme je mezi nás
a seznámili je jak s vánočními, tak některými celoročními aktivitami. Hodláme tuto formu oslovení opakovat.
A protože platí, že bez Božího požehnání, marné je lidské namáhání, chceme vás poprosit o modlitbu za vaše
sousedy. Jak? Formou „adopce ulic“.
Každý dostanete možnost adoptovat
svou ulici nebo panelový dům, ve kterém bydlíte. Vaše péče bude spočívat
v tom, že se budete za jejich obyvatele
pravidelně modlit. Více vám prozradíme snad už příští měsíc. Věřím, že se
rádi zapojíte.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Svátost křtu přijal František Jan
Kudla.
● Rozloučili jsme se s Marií Poláčkovou.
● Náš farník Ondřej Kříž (16 let), který
navštěvuje Gymnázium Jana Nerudy,
obsadil letos třetí místo v Olympiádě
lidských práv České republiky. Z celkového počtu 2 452 studentů se do finále
dostalo 80 účastníků a do tzv. superfinále jich postoupilo deset. Mezi nimi
i Ondřej, který získal krásné třetí místo.
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Soutěž pořádá Spolek Leges Humanae
ve spolupráci s Amnesty International.
Gratulujeme!
● Na předvánoční katecheze se letos
přihlásil rekordní počet tříd – celkem
dvacet! Jedna škola musela být dokonce odmítnuta, protože už nebyl volný
termín.
● Nový běh kurzu Alfa začne od ledna 2015 už po třetí. V pondělí 5. 1.
2015 od 19.00 hodin začíná úvodní večer – seznámení se základy křesťan1/2015
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ské víry. Rezervace míst na alfalhotka@email.cz. Další informace o kurzu
na www.kurzyalfa.cz. Kurzy Alfa jsou
příležitostí dozvědět se víc o křesťanské víře. Každé setkání začíná promluvou na zajímavé téma, na kterou
navazuje diskuse ve skupinách. Kurzy
Alfa probíhají ve většině křesťanských
církví po celém světě a jsou zdarma.
● Zimní chaloupka se bude konat
v Dobré Vodě u Hartmanic 22. až 28.
února 2015. Je zapotřebí přinést potvrzení od lékaře (nejdéle rok staré – od
některých dětí máme ještě z letní chaloupky). Cena chaloupky je 2 000 Kč +
+ SKI pas (děti do 12 let 1 000 Kč, nad
12 let 1 350, jsou to loňské ceny, které
se mohou změnit; je možné je sledovat
na www.lahartmanice.cz). Další informace budou rodičům sděleny mailem
a na informační schůzce.
Vyplněné
přihlášky
odevzdejte
Žáci 3. C ZŠ Mráčkova
v zákristii do 31. ledna 2015!
při programu v našem kostele
● Poděkování za vánoční programy
Dobrý den,
jen jsme Vám chtěli poděkovat za krásný vánoční program. Moc se nám líbil a už
teď se těšíme na Velikonoce  Přejeme krásné Vánoce, třída 3. C (Mráčkovka)
PS. Posíláme pár fotek.

MISIJNÍ POKUSY
V papežské exhortaci Radost
z evangelia Svatý otec mluví o živém
zakoušení Boží lásky a pokládá každému křesťanu otázku: „Přijal-li někdo
tuto lásku, která ho obdarovává smyslem života, jak by mohl potlačit touhu
sdělovat ji druhým?“ Pokaždé, když
jsem slyšela nebo četla podobné myšlenky o misijním povolání každého
křesťana, jsem cítila velký dluh a zároveň Pánovo volání.
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V rámci příprav kurzů Alfa, které
v naší farnosti začnou v lednu již potřetí, jsem na toto volání konečně odpověděla. Naplánovali jsme, že vyrazíme
zvát na Alfu do ulic. Vedle nadšení
jsem prožívala i obavy až strach, naštěstí se mnou vyrazila Iva – kolegyně
z Alfa týmu, která mě motivovala svou
kuráží a bezstarostností. Díky za její
odvahu a schopnost navazovat nové
kontakty.
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Jedno adventní dopoledne jsme si
daly sraz před kostelem, došly jsme si
pro požehnání a štos zvacích letáčků
a vyrazily na nedaleké náměstí u pošty.
Za hodinu a čtvrt jsme oslovily asi
40 lidí a rozdaly kolem 15 letáčků. Reakce byly většinou odmítavé, ale sprosté slovo jsme slyšely jen jedno.  Někteří odcházeli po kouzelném slovíčku
„katolický“ (vždy jsme se představily,
že jsme z katolické farnosti).
Další nechtěli nic slyšet
o Bohu, resp. o jejich představě Boha. Někteří byli věřící, avšak nepraktikující,
další váhaví, ale komunikativní.
Pro mě osobně to byl
velmi silný a požehnaný čas.
Už den předtím, než jsme
vyrazily, jsem zřetelně cítila,
že úspěch této akce není
závislý na nás. Ano, Bůh nás
povolal, my jdeme, ale On je
ten, který nás uschopňuje k práci pro
Jeho Království a je to On, kdo otevírá
srdce lidí, kdo v nich vyvolává otázky
a dává tušit, že jen On je jedinou odpovědí. K tomu výstižně opět papež
František: „Ačkoli od nás toto poslání
požaduje velkorysé nasazení, bylo by
chybou chápat ho jako heroický osobní
úkol, poněvadž toto dílo je především
jeho a přesahuje to, co můžeme my
sami objevit a pochopit.“
Proto se za tuto akci modlila dvě
společenství z naší farnosti a první
plody byly nabídnuty mně:

Já, která bojuji s přezíravostí vůči lidem s jiným postojem, která si často
nárokuji, že můj názor je jediný správný
a nejlepší, jsem vůbec neměla sklon
jim něco nutit nebo je soudit. Já, která
se druhé tak často snažím přesvědčovat o své pravdě, jsem plně a s pokojem respektovala jejich odmítnutí. Bůh
naplnil moje srdce tak obrovskou láskou a soucitem k těm lidem, kteří si
pod slovem Bůh představují
neexistující karikaturu, kteří
mají tak špatné zkušenosti s
církví… A zároveň mě naplnila euforická radost, že
mám to štěstí být Božím dítětem, žít v Jeho blízkosti a
čerpat z Něj! Teď už jsem
necítila, ale VĚDĚLA, že
plody této akce jsou Jeho
dílo, a že všechna ta odmítnutí si Pán může mocně
použít takovým způsobem a
v takovém čase, o kterém
nebudeme mít ani tušení.
Šla jsem na to náměstí zvát lidi –
– a doma jsem zjistila, že to já jsem byla pozvaná tam.
Myslela jsem, že tam jedu druhé
něčím obohatit – a přijela jsem zahrnutá bohatstvím.
Odjížděla jsem a věděla jsem, že
náš Bůh je mocný a přesahující každou
naši legrační představu o úspěchu lidského snažení.
Díky, Pane, díky, díky.
Jana Jirsová

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí
i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi, jak jste prožili evropské setkání Taizé. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte
osobně v sakristii.
(red.)
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ADVENTNÍ DEN V REŽII SKAUTEK
rok samozřejmě nechybělo zdobení
perníčků a vyrábění vánočních přáníček. Sobotní odpoledne mi hodně dalo.
Díky.“
Bětka Křížková

Pozvání dětí z naší farnosti na adventní vytváření dárečků se v dívčím
skautském oddíle Dobromysl stalo již
tradicí. Před sedmi lety se konalo poprvé na faře v Modřanech a od roku 2009
skautky zvou na adventní
den děti ze Lhotky. Letos se
účastníků sešlo okolo 35,
a když k tomu připočteme
deset organizátorek, je jasné,
že sál sv. Václava praskal ve
švech.
„Adventní den se mi moc
líbil. V kapli byla spousta stolů a u každého se něco vyrábělo. Například jsme si mohli
vyrobit vlastní sáčkové čaje
nebo svícínky. Svícínky jsme
mohli malovat a nebo je omotávat bavlnkou. Jako každý
1/2015
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PŘÍBĚHY S TAIZÉ
V neděli 7. prosince se sešla skupinka „pamětníků Taizé“ na krátké popovídání s názvem Příběhy s Taizé. V neformální atmosféře jsme naslouchali
vzpomínkám na návštěvy vesničky Taizé ve Francii v průběhu posledních
dvaceti, třiceti let z úst starších i mladších. Někteří se osobně setkali s bratrem Rogerem, jiní vyprávěli o programu, který je tehdy oslovil.
Kolem horkého čaje vtipných historek bylo zajímavé slyšet
a malého občerstvení osobní svědectví ze setkání s poutníky,
jsme si povídali také které jeden z diskutujících nazval živým
o tom, co nás na spiri- evangeliem dnešních dní, a z náročné
tualitě v Taizé oslovuje: přípravy zázemí pro tisícovky účastníků
ať už to byl mezinárod- v konkrétní farnosti.
Pokud se chcete zapojit a pomoci
ní rozměr, důvěra, krásné zpěvy nebo
zážitek ticha ve společenství tisíců s přípravami setkání Taizé v naší farnosti,
napište na taize.lhotka@gmail.com.
poutníků z celého světa.
Alena Ondrušková
Na začátku povídání jsme si pustili
krátký film, který se obecně zabýval vztahem Taizé
a českými zeměmi v období komunismu, který
v roce 1990 vyústil do organizace Evropského setkání mladých v Praze.
Některá vyprávění se tak
týkala také této doby, protože mluvili ti, kteří setkání
organizovali a kteří ubytoVzpomínky na první setkání s komunitou Taizé
vávali mladé lidi. Kromě
POZVÁNÍ
Zveme všechny, bez ohledu na věk, k účasti na evropském setkání Taizé, ať už
ve farnosti nebo v centru města a v Letňanech. Program najdete na nástěnkách
v kostele, na webu naší farnosti a na www.taizepraha.cz. Přijďte prožít společenství v modlitbě s desetitisíci mladých Evropanů. Pražské kostely budou praskat ve
švech!
Na sobotu 10. ledna pak zveme do kostela na Lhotce všechny, kdo hostili účastníky evropského setkání Taizé nebo se zapojili jinou formou. Po večerní mši svaté
se uskuteční setkání, při kterém bude prostor sdílet své zážitky a dát organizátorům setkání zpětnou vazbou do příštích let.
Závěrečná modlitba díkůvzdání za evropské setkání Taizé v Praze se bude konat
18. ledna od 15.00 hod. v evangelickém kostele u Salvátora (Salvátorská č. 1,
Praha 1).
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LEDEN 2015
ČTVRTEK 1.1.
8.00
10.00
13–18.30
18.30
PÁTEK

2.1.

15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Mše svatá
Mše svatá s účastníky evropského setkání Taizé
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá
Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů
a učitelů církve, 1. pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

3.1.

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Vigilie slavnosti Zjevení Páně
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
13–18.30
18.30

4.1.

ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy

PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00

5.1.
Mše svatá
Biblické setkání
Začíná kurz Alfa

ÚTERÝ
6.1.
9.00–11. 00
9.15
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
7.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (Terka)
Zasedání PRF

1/2015
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ČTVRTEK
8.1.
8.00
8.45
9.30
15.00
18.45–20.15

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)

PÁTEK
9.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

Mše svatá

10.1.

NEDĚLE
11.1.
8.00 a 10.00
16.30
18.30
19.30
PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00
20.00

KŘTU PÁNĚ, tímto svátkem končí doba vánoční
Mše svatá
Farní akademie: Dr. theol.Petr Křížek: Po stopách zaslíbení
daných Izraeli – promítání, vyprávění…
Mše svatá
Společenství mládeže

12.1.
Mše svatá
Biblické setkání
Kurz Alfa
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
13.1.
9.00–11. 00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
14.1.
8.00
8.40–9.10
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, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop)

ČTVRTEK 15.1.
8.00
8.45
16.00

Mše svatá
Úklid kostela
Příprava na biřmování
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PÁTEK
16.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

17.1.

Sv. Antonína, opata
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
19.30

18.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Společenství mládeže

PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00

19.1.
Mše svatá
Biblické setkání
Kurz Alfa

ÚTERÝ
20.1.
9.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Vikariátní konference kněží III. pražského vikariátu
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
21.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.15

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Setkání mladších náctiletých (Terka)

ČTVRTEK 22.1.
8.00
8.45
15.00
18.45–20.15

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)

PÁTEK
23.1.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Triduum společenství Modlitby matek
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 24.1.
15.30–16.30
17.00

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá
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NEDĚLE
25.1.
8.00
10.00
17.00–18.00
17.00–18.00
18.30
19.30

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv. přijímání
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá
Společenství mládeže

PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00
20.00

Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Mše svatá
Biblické setkání
Kurz Alfa
Setkání mužů a otců

26.1.

ÚTERÝ
27.1.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
28.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop)

ČTVRTEK 29.1.
8.00
16.00
18.45–20.15

Mše svatá a po ní úklid kostela
Příprava na biřmování
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)

PÁTEK
30.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

Sv. Jana Boska, kněze
Mše svatá

31.1.

NEDĚLE
1. 2.
8.00, 10.00, 18.30
19.30

Mše svatá
Společenství mládeže

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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FARNÍ AKADEMIE

OBRAZY V KŘESŤANSTVÍ
V rámci listopadové Farní akademie jsme dne 9. listopadu 2014 vyslechli
přednášku našeho farního vikáře P. Mgr. Petra Šleicha na téma „Kult obrazů
v křesťanství“. Není bez zajímavosti, že P. Petr studoval nejdříve teoretickou
matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity a následně
pak Teologickou fakultu téže univerzity. Kromě toho je jeho koníčkem křesťanské výtvarné umění, jak dokládá nejen předmět jeho přednášky, ale
i vlastní tvorba.
V úvodu své přednášky P. Šleich dě islámu, který také někdy dovoloval
nejdříve stručně shrnul smysl a účel figurální zobrazování náboženských
kultu obrazů v křesťanství, ale i pře- postav, i když ne přímo v mešitách.
Odpůrci obrazů v křeskážky
kladené
tomuto
kultu především v období
ťanství, takzvaní ikonoklasobrazoborectví v Byzanci
té, odsuzovali zhotovování
v 8. století a v západní
neživých obrazů (maleb či
Evropě v období protessoch), které měly zobrazotantské reformace (jedná
vat Ježíše nebo svaté. Krise především o Kalvína,
tizovali zobrazování JežíLuther postupoval umírněše, které podle nich
ně).
nemohlo zachytit Ježíšovu
Vztah výtvarného uměbožskou přirozenost. Užíní a náboženství byl od
vání obrazů (ikon) pro nástarověku
mnohotvárný,
boženské potřeby považohluboký, ale také problevali za novotu a za
matický. Reakcí na ne
ďábelský vynález, který
Ikona
od
P.
Šleicha
vždy šťastné používání obměl přivést křesťany narazů je druhé přikázání
zpět k pohanské praxi.
Desatera: „Nezobrazíš si Boha zpodoZastánci obrazů argumentovali tím,
bením ničeho, co je nahoře na nebi, že obrazy Krista, jeho matky a svatých
dole na zemi nebo ve vodách pod ze- přispívají k prohloubení duchovního semí. Nebudeš se ničemu takovému kla- tkání s těmito významnými osobami
nět ani tomu sloužit.“ (Ex 20,4–5)
naší víry. Bůh sám se stal v Kristu jedŽidovství však používalo figurální ním z nás, Boží Syn na sebe vzal pomalbu v náboženském kontextu, jak dobu člověka a od té chvíle je možné
dokládá například výzdoba synagogy ho jako člověka zobrazovat.
v syrském městě Dura Európos, vybuRozkvět křesťanské civilizace po
dované v letech 244–245 po Kristu, roce 400 přinesl i rozkvět umění, které
v níž se dochoval rozsáhlý cyklus fre- čerpalo z biblických příběhů. Po stránsek znázorňující výjevy ze života Moj- ce výtvarné navázalo na antické vzory.
žíše, Samuela, Davida, Šalomouna, Mezi nejstarší dochované ikony patří
Ester a dalších biblických postav. Mír- ikona Krista z kláštera na Sinaji, malonější přístup lze zaznamenat i v přípa- vaná kolem roku 500. Nese již typické
1/2015
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CMŠ STUDÁNKA
znaky Kristovy tváře, jak ji známe dnes:
dlouhé tmavé vlasy, rozdělené uprostřed čela, a středně dlouhý vous.
Je možné, že tato vzpomínka na
Kristovu konkrétní podobu souvisí s jeho hrobovými plátny. Jedním z nich by
mohlo být takzvané Turínské plátno,
nesoucí záhadně vytvořený obraz Kristova umučeného těla v negativu. O jeho pravosti sice nemáme jednoznačné
důkazy, nicméně řada indicií (např. rány na těle) velmi dobře koresponduje
s líčením ukřižování v evangeliích.
Kromě tohoto plátna existovala i řada
dalších obrazů, jimž byl přisuzován zázračný původ, například takzvaná Římská Veronika, obraz Kristovy tváře na
jemném plátně, dnes uchovávaná
v italském městě Manoppello.
Připomínkou toho, že úcta k obrazům Krista a svatých byla v naší zemi
přítomná od samého příchodu křesťanství, je takzvané Palladium země české. Tento kovový reliéf madony s dítětem, později pravděpodobně poničený

a obnovený snad ve 14. století, spojuje
legenda se sv. Ludmilou, která jej měla
dostat jako dar ke křtu od sv. Metoděje.
Úcta křesťanů k Panně Marii dala
vzniknout mnoha ikonám, vyznačujícím
se jejím něžným a krásným obličejem
a dětsky líbeznou tváří malého Ježíška.
Těmto ikonám byla často přisuzována
zázračná moc. Jmenujme alespoň některé z nejkrásnějších: Matka Boží Vladimirská, Černá madona Čenstochovská,
v
Čechách
pak
Madona
Roudnická, Madona Zbraslavská a další. Z novodobých si zaslouží pozornost
obraz Panny Marie Matky křesťanské
jednoty, nazývaný také Velehradské
palladium. Obraz vytvořil v roce 1919
akademický malíř Emanuel Dítě pro
Velehradskou baziliku.
Na závěr přednášky jsme pak viděli
krásnou vlastnoručně malovanou madonu s Ježíškem, dílo našeho farního
vikáře P. Mgr. Petra Šleicha.
Karel Štamberg a Petr Šleich

SYN SE VÝRAZNĚ ZLEPŠIL
Jsem mámou čtyřletého chlapečka, kterému
byl diagnostikován autismus, a proto jsme měli
velký problém, do jaké
mateřské školy ho umístit, aby jeho vývoj směřoval tím správným směrem. A aby mu
byla poskytnuta ta správná péče, kterou potřebuje.
CMŠ Studánka mě přesvědčila, že
přistupuje ke každému dítěti individuálně, nejen ke zdravému, ale i k dětem
s částečným handicapem.
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Považuji za velký úspěch, že se povedlo v této školce zřídit třídu pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami,
které tak mohou dostat individuální péči speciálních pedagogů, kterou potřebují, a přitom nijak nenarušují práci
v ostatních třídách. Pro tyto děti je nesmírně důležité, že mohou denně navštěvovat stejný kolektiv dětí, že se
mohou setkávat i se zdravými dětmi,
které je inspirují, motivují a pomáhají.
Od září jsme zaznamenali velké pokroky!!! Můj syn začal víc komunikovat
nejen s námi, ale i s ostatními dětmi.
1/2015

CMŠ STUDÁNKA
Objevila se první slůvka, výrazně se
zlepšil jeho noční spánek, začíná dělat
pokroky v sebeobsluze..., chodí do
školky rád a cítí se tu bezpečně a spokojeně. Co víc si můžu jako maminka
přát.
Velkou roli v tomto zlepšení hraje
právě třída, kde se mu paní učitelky
věnují. A také všechny děti z ostatních
tříd, které si s naším chlapcem hrají
a inspirují ho k další zvídavosti a hrám.
Tím mu pomáhají dostat se ze světa

samoty do světa her, štěstí, smíchu
a lásky.
Děkuji všem učitelkám a asistentkám této školky za jejich obětavou a
záslužnou práci! Děkuji všem dětem,
které v tak malém věku dokážou už
tak velké věci! Děkuji všem rodičům za
pochopení a trpělivost se změnami,
které v této školce nastaly.
S. H.,
maminka dítěte z CMŠ Studánka

PEDAGOGIKA PODLE FRANZE KETTA
Nejprve trochu teorie. Jedná se o pedagogiku zážitkovou, jež charakterizuje
základní způsob chápání sebe, světa a Boha. Je možné ji též charakterizovat
jako „cestu“.
Pedagogika podle Franze Ketta je votním zkušenostem a pokoušíme se
založena na čtyřech základních kro- to sami pro sebe vyjádřit.
Čtvrtým krokem je prohloubení výcích. Prvním krokem je vytváření společenství, to je uvědomování si sebe, znamu. To znamená, že jen na základě
vlastního místa uprostřed společenství. předchozího je možné objevit hlubší
Učíme se být nejdříve sami „tady symbolický význam skutečnosti, který
a teď“, abychom to následně dokázali pak jednoznačně ukazuje k Bohu, tvůrci celého vesmíru a Pánu všeho na
s ostatními a s Bohem.
Druhým krokem je setkání se sku- světě, k tomu, který nám tím vším natečností. To znamená, že všechno ve bízí spásu…Tyto kroky musí být temasvětě nám vypráví svůj příběh a my ticky dobře propojené.
A teď vám popíši, jak to probíhá
můžeme jen žasnout a objevovat skrytá tajemství věcí a skutečností kolem v praxi. Průběh této pedagogiky spočísebe. Ještě vůbec nemusíme mluvit vá v tom, že se sejdeme v kruhu, mezi
o Bohu, ale připravujeme se, abychom dětmi a součástí vytvořeného společenství je i vedoucí programu. Na zaho byli schopni zahlédnout.
Třetím krokem je ztvárňování. To čátku se můžeme přivítat písničkou
znamená, abychom dané skutečnosti, nebo jen větou: „Vítám tě mezi námi“
jíž může být předmět, ale i příběh, udá- a jméno dítěte. Potom přichází druhý
lost v lidském životě apod., mohli lépe krok setkání se skutečností. Můžeme
porozumět, nesmíme ji nahlížet jen k tomu použít kruhový velký šátek růzzvenčí, musíme se s ní setkat osobně, né barvy nebo nějakou určitou věc, kteidentifikovat se s něčím, co nás oslovi- rá může být v šátku zabalená nebo třelo, zabýváme se touto skutečností ve ba položená v krabici a ta je buď ještě
vztahu ke svému životu a vlastním ži- zabalená v šátku, nebo zůstane nezabalená. S dětmi potom hádáme, co by
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TV NOE
to asi mohlo být. Každé dítě si může
danou věc osahat, očuchat, prohlédnout, zatřást a potom říci, co by to
mohlo být. Děti říkají, co je napadá
a vedoucí potom řekne, co to je a zeptá se dětí, jestli s tím souhlasí a jestli
se můžeme dohodnout na tom, že to
tak nazveme. Dále se dostáváme k příběhu, který se dané věci nebo daného
člověka týkají. Vždy je k tomu připojena
nějaká píseň, u které se ukazuje, takže
se děti i hýbají. V další části si vypravujeme příběh o dané věci nebo člověku.
Příkladem může být svatý Mikuláš,
svatá Lucie, svatý Martin, svatá Barbora, z věcí to může být například adventní věnec, světlo, chléb, voda, cesta

atd. Po příběhu děti dostanou možnost
samy se realizovat a pomůžou jim
k tomu přírodní materiály, různé další
barevné kamínky a zdobicí materiál
z papíru. U vyrábění vedoucí zpívá píseň, poněvadž se opakuje, občas se
přidají i děti. Když si děti zkrášlují svá
místa, vedoucí může pořídit fotografie.
Nakonec uprostřed kruhu zapálíme
svíčku, postavíme se, chytneme se za
ruce a poděkujeme Pánu Bohu, že
jsme se mohli společně sejít a povídat
si spolu. Pokud děti dostaly nebo si vyráběly nějaký výrobek nebo dárek, mohou si ho odnést s sebou domů.
Monika Chvojková, učitelka

TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV
Oslavili jsme 25 let od Sametové revoluce. Bez získané svobody by ani televize Noe nemohla denně šířit poselství dobra a lásky. Vysílá od roku 2006,
nyní již devatenáct hodin denně.
Nejvýznamnějším
krokem,
který se letos TV Noe podařil, byl
vstup do pozemního digitálního
vysílání. Od 1. července tedy
vedle zavedených forem vysílají
také v pozemním digitálním vysílání (DVB-T) v rámci 8. regionálního
multiplexu Českých radiokomunikací. Televizi Noe tak lze nově naladit ve všech
krajských městech a jejich okolí, aniž by
diváci potřebovali satelitní přijímač nebo
kabelovou televizi. Až 53 % obyvatel
naší země tak může sledovat vysílání
TV Noe.
Nezaháleli ani ve výrobě pořadů.
Do vysílání zařadili pravidelný pořad
o činnosti Charity ČR, cyklus přednášek kardinála Tomáše Špidlíka. Pořad
„Na jedné lodi“, který nese podtitul
„O přírodě s P. Markem Orko Váchou
14

a jeho hosty“ je v jistém smyslu
reakcí na alarmující slova papeže Františka. Před několika
měsíci prohlásil: „Environmentální degradace je jed-nou
z největších výzev. Otázka, již
zcela ignorujeme, je: Nepáchá lidstvo
sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky s přírodou zachází?“
Televize Noe chce neustále zlepšovat svou programovou nabídku. Diváci
se koncem roku 2014 a počátkem roku
2015 mohou těšit na nové pořady a seriály, ale také na některé reprízy
úspěšných pořadů a filmů.
Toto všechno by nebylo možné bez
Božího požehnání a bez spolupráce
dárců, diváků.
Více na www.tvnoe.cz
(jš)
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CHARITA CHODOV

ZVÍŘÁTKA CHOVÁME PRO RADOST
● Jednoho rána se ploužím po Chodově, abych píchla inzulín. Odemykám
domek a vcházím dovnitř. Rodina používá přízemí, babička má byt v patře.
Protože si spáči nepřejí být rušeni, musíme chodit po schodišti potmě. Nebyl
by to problém, kdyby klientka nechovala kocoura, který rád děsí naše sestřičky. Opatrně našlapuji po schodech,
a najednou se ozvalo vzteklé kočičí zavřeštění. Na kocoura jsem zapomněla
a strašně jsem se lekla. Kocour se nad
schodištěm otočil a skočil na mě. Zasekl se drápy do riflí a nechal po sobě
pěkné díry. Jeho majitelku vůbec nezajímal stav mé kůže nebo kalhot, starala
se jen, jestli se kocourovi nezlomily
drápky.

Seznamte se, statečný bojovník
a úhlavní nepřítel
všech terénních pracovníků.
● Sociální pracovník šel dělat příjem.
Na závěr požádal klientku, aby ho provedla po domě. V koupelně, uviděl na
vaně hřadovat tři slepice. Ty se poděsily a splašeně vyletěly ven. Dalších několik okamžiků vypukl v domku zmatek.
Klientka křičela: „Ježíš Marjá Józefe,
zastavte je někdo, než uletí oknem!“
Pan kolega rozlícené ptactvo pochytal
a nacpal zpět do koupelny. Do kance1/2015

láře se vrátil mírně opeřen, s kalhotami
okořeněnými několika slepičinci a lehce
roztržitě meditoval nad tím, kde tu paní
budou nakonec koupat.
● Naše milovaná klientka paní doktorka měla letitého želváka. Želvák u ní
bydlel mnoho let a poslední dobou projevoval známky samoty. Paní doktorka
si o něj dělala starosti, že pořádně nejí
a taky se prý „pere s konví“… Neustále
probírala s naším sociálním pracovníkem, který je vášnivý terarista, kam
želváka ubytovat. Pan kolega jí dodal
několik kontaktů na chovatele želv, ale
s žádným z nich se paní doktorka nedohodla. Nakonec nám telefonovala,
že svého miláčka ubytovala u chovatele, který měl samé želvičky. A tak
náš osamělý bojovník s konví pokračuje ve svém životě jako sultán obklopený harémem a na boj s konví už prý
nepomýšlí.
● Nedávno jsme přijali nové klienty.
Z návštěvy se vrátila vyděšená pečovatelka, manželé mají ve vaně příšeru,
a ona už tam nikdy v životě nepůjde.
Informace viditelně zneklidnila zbytek
zaměstnanců. Sociální pracovník situaci komentoval s ledovým klidem:
„Vzali si z útulku leguána. Chudák,
nemá nohu a občas se musí vykoupat
ve vaně. Ale nebojte, je úplně neškodný a většinou je zavřený v teráriu.“
S domácími mazlíčky všeho druhu
se potkáváme pravidelně. Kolegyně
z venkova mají ještě pestřejší zkušenosti než my. A tak se často musíme
popasovat nejen s členy rodiny, ale
i s domácím zvířectvem.
Přeji vám požehnaný nový rok.
Eva Černá
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PLÁNUJEME
6. 2. Farní ples
7. 2. Dětský karneval 15–17 h.
15. 2. Mše sv. upravená pro děti
22. 2.–28. 2. Zimní chaloupka v Dobré
Vodě u Hartmanic.
4. 4.
Velikonoční vigilie,
iniciační svátosti dospělých

12. 4.
První sv. přijímání dětí
8.–10. 5. Víkend pro rodiny
6.–7.6. Poutní slavnost P. Marie,
Královny míru
7. 6.
Zahradní slavnost
2. 8.–15.8. Letní chaloupky

KNĚZ
Jestliže kněz káže více než deset minut, je mluvka.
Jestliže káže krátce, nemá co říci.
Jestliže káže hlasitě, je to křikloun a na všechny se zlobí.
Jestliže nekáže hlasitě, ničemu není rozumět.
Jestliže navštěvuje věřící, poletuje sem a tam a nikdy není v úřadě.
Jestliže zůstává doma, nenavštěvuje rodiny a stahuje se do sebe.
Jestliže poslouchá ve zpovědnici, co říkají kajícníci, natahuje to.
Jestliže zpovídá rychle, není schopen druhému naslouchat.
Jestliže začíná sloužit mši včas, jdou mu hodinky napřed.
Jestliže má malé zpoždění, všichni kvůli němu ztrácejí čas.
Jestliže zkrášluje kostel, vyhazuje zbytečně peníze.
Jestliže to nedělá, nechává všechno zpustnout.
Jestliže mluví s nějakou ženou, hned se vymýšlí milostný románek.
Jestliže má rád lidi, je to proto, že je nezná…
Jestliže je mladý, nemá zkušenost.
Jestliže je starý, nepřizpůsobuje se době.
Jestliže zemře…
už tu není, kdo by ho nahradil!
Z italského originálu přeložil Stanislav Přibyl
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