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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

ROZHODL SE JÍT DO JERUZALÉMA
Evangelista Lukáš zmiňuje, že 10,35–41) a Petr mu vysvětluje, že ne„když se přibližovala doba, kdy měl být ní možné, aby zemřel na kříži (srov. Mk
Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít 8,32–33; Mt 16,22–23).
Marek ve svém evangeliu popisuje
do Jeruzaléma“ (Lk 9,51). Je zde převzato vyprávění Markovo, který sepsal Ježíšovy poslední Velikonoce v kapitotyto události jako první a který uvádí lách 11–16, mistr však připravuje
Ježíšovu cestu vstříc umučení násle- učedníky na svou smrt už v kapitole
dovně:
osmé, tedy před po(Učedníci) „byli na
lovinou knihy. Pocestě do Jeruzaléma
dobně
evangelista
a Ježíš pospíchal před
Jan věnuje popisu
nimi; byli zaraženi
událostí, spojených
a následovali ho
s posledními velikos bázní. Vzal si stranočními svátky, celou
nou zase svých Dvadruhou polovinu své
náct a začal jim mluvit
knihy, zhruba od jeo tom, co na něj čeká:
denácté
kapitoly,
‚Hle, jdeme do Jeruzav níž mluví o vzkříšeléma a Syn člověka
ní Lazara, které bylo
bude vydán velekněposlední
kapkou
žím a učitelům Zákok Ježíšovu odsouna. Odsoudí ho k smrzení.
ti a vydají pohanům
Jestliže tedy evana budou se mu pogelia, zvláště Marek
smívat a plivat na něj
a Jan, věnují okola zbičují a zabijí ho,
nostem Ježíšových
Claude Mellan: Tvář Kristova,
zdroj wikimedia.org
ale po třech dnech
pašijí prakticky celou
vstane.‘“ (Mk 10,32)
polovinu knihy, přeČteme-li dál Markovo vyprávění, mýšlejme i my už od počátku postní
vnímáme, s jakým strachem a nepo- doby o smyslu Ježíšovy oběti, jeho stachopením učedníci reagují. Jakub tečnosti, lásky a utrpení.
a Jan ho prosí o přední místa (srov. Mk
+ P. Petr Šleich:

ZPRÁVY Z FARNOSTI

FARNÍ AKADEMIE V TRÓJI
V neděli 22. března se v rámci farní
akademie vypravíme na prohlídku
Trojského zámku. Jede tam autobus
112 do zastávky Zoologická zahrada
(většinou je to konečná zmíněného autobusu). Hned naproti této zastávce
přes ulici je brána, hlavní vstup do are-

álu zámku. U té brány je sraz v 15.30
hodin. Provázet nás bude ing. arch.
Stanislav Běhal a P. Jiří bude mít
v zámecké kapli krátkou bohoslužbu
slova. Upozorňujeme, že do zámku
není možné brát kočárky.
David Maruška

Trojský zámek, foto Jan Šilhavý

DĚKUJEME VÁM!
Tříkrálová sbírka v naší farnosti vynesla 66 970,88 Kč, z toho 65 % zůstane ve farnosti:
– 21 000 Kč pro CMŠ Studánka
– 15 000 Kč SPMP Modrý klíč
– 7 500 Kč Farní charita Chodov.
Tomáš Hrouda
Do kasiček andělíčka a černouška, umístěných u betléma, jste během
Vánoc dali 25 376 Kč.

Peníze jsme rozdělili následovně:
– 3 400 Kč doplatek adopce indického
chlapce Prabhu
– 5 500 Kč podpora CMŠ Studánka
– 6 500 Kč příspěvek na úhradu nákladů evropského setkání mládeže
v Praze (29. 12.–2. 1.)
– 9 976 Kč dar pro jídelnu a centrum
pro děti v ekvádorském Ventanasu
a San José de Raranga.
Jiří Korda

KRÁTCE
● Pokřtěn byl Filip Natanael Burian
a Tobiáš Onderka.
● Rozloučili jsme se s Janem Čechem,
ing. Františkem Sedlářem, Bohumilem
Petzem a Jarmilou Zvonařovou.
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● Svátost pomazání nemocných přijalo
82 osob, v případě potřeby o udělení
můžete požádat kněze kdykoliv!
● Pastorační rada farnosti se sejde
4. března ve 20.00 v sále sv. Václava.
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MODRÁ BYLA DOBRÁ
Tak je letošní 16. farní ples za námi.
Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem, kdo jste nám s organizací
pomáhali. Panu faráři pak určitě děkujeme za jeho podporu i milé slovo při
zahájení plesu. Doufáme, že jste se
všichni zúčastnění dobře pobavili a kdo
neměl možnost přijít, může si prohlédnout fotografie od pana Šerých na webu farnosti.
Modrá hlava

a všem přispěvatelům opravdu moc
děkujeme.
Díky zmíněné hojné účasti, zakoupeným sponzorským vstupenkám i velkému zájmu o tombolu opět neskončil
letošní ples se ztrátou, a to i přes neustále rostoucí náklady, což považujeme
za velmi důležité a správné. Na závěr
bychom si dovolili vypůjčit část známé
písně resp. hlavní moto úvodního slova
pana faráře a doufáme, že snad „modrá byla dobrá“. A pokud se nám třeba
letos něco nepovedlo, tak příští rok „růžová bude lepší“. Určitě se o to budeme snažit.
Petr a Lenka Pollákovi
Foto Jakub Šerých,
další viz www.lhoteckafarnost.cz

Moderátor Tomáš obětoval i své vlasy
Účast byla letos největší za poslední roky, bylo prodáno asi 210 vstupenek. Možná i díky této skutečnosti
vznikly drobné komplikace s rychle mizejícími lístky do tomboly a v jednu
chvíli se dokonce vytvořila na prodej
tomboly fronta. Doufáme však, že nakonec měl každý možnost být účasten
losování o hlavní ceny. Ještě jednou
bychom se touto cestou rádi obrátili na
vás, kteří jste do tomboly přispěli. Za
náš organizační tým chceme říci, že
výhry byly v letošním roce velmi pěkné

Zúčastnila se výjimečně i zvířátka

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.)
3/2015
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Se zaujetím tančili velcí i malí…

starší, mladší
4

i ti nejmladší
3/2015

CMŠ STUDÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CMŠ STUDÁNKA
Pro školní rok 2015/2016 budeme
přijímat asi 15 dětí.
Den otevřených dveří v MŠ proběhne ve čtvrtek 16. dubna od 15.15 h. Na
dnu otevřených dveří vás požádáme
o vyplnění krátkého dotazníku. Domů si
s sebou můžete odnést k vyplnění přihlášku. Přihlášku by měli podepsat oba
rodiče i u rozvedených rodičů.
Přihlášku budete mít možnost odevzdat v následujícím týdnu, bližší informace budou na místě.
Naše mateřská škola by opět ráda
nabídla rodinám, které mají dítě se
speciálními vzdělávacími potřebami,
místo ve třídě speciálně pro tyto děti
určené. Děti jsou v ní v péči speciálních pedagogů a dvou asistentů pedagoga. V této třídě bude volných asi pět
míst pro děti s doporučením ze SPC,
PPP nebo logopeda. Naše učitelky
a asistentky mají bohaté zkušenosti
s dětmi s autismem, logopedickými va-

dami, ADHD apod. Snažíme se o maximálně individuální přístup se zaměřením na rozvoj dovedností důležitých
pro školní docházku a následnou možnou integraci dítěte do běžné ZŠ.
Vzhledem k tomu, že městské části
v našem okolí již poměrně značně navýšily kapacitu svých školek, přijali
jsme pro školní rok 14/15 všechny zájemce, kteří měli přednostně zájem
o naši CMŠ.
Rádi uvítáme u zápisu i děti předškolní a starší čtyř let. Věříme, že díky
navýšení kapacity naší MŠ v loňském
roce budeme schopni uspokojit většinu
zájemců. Výsledky zápisu budou k dispozici kolem 15. května 2015.
Těšíme se na vás i na vaše děti. Více informací se můžete dozvědět na
stránkách www.cms-studanka.cz v záložce: „úřední deska“ nebo „o školce“.
Magda Vlčková

OS Studánka a CMŠ Studánka
zvou všechny rodiče, děti a přátele
na tradiční

Velikonoční jarmark
v sobotu 28. března 2015 od 14.00 hodin
na zahradě CMŠ Studánka.
Společně oslavíme nadcházející Květnou
neděli připomenutím si velikonočních zvyků,
žehnáním kočiček, zasetím osení, pletením
pomlázek, zdobením vajíček a dalšího.
Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se jarmark uskuteční v prostorách
CMŠ Studánka (Ke Kamýku 686).
Spojení: z Kačerova autobus č. 189 stanice Cílkova nebo 215 stanice Nové
Dvory; ze Smíchovského nádraží 197 stanice Cílkova

3/2015
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POZVÁNÍ

DÁT SE DO SLUŽBY POKOJI
Kteří lidé a které situace mi vyvstávají na mysli, když přemýšlím o pokoji
a o dnešním světě? Proč Ježíš říká: „Blaze těm, kdo působí pokoj,“ a proč
budou nazváni „Božími syny“? Co můžeme k vytváření pokoje podniknout?
Nad těmito otázkami se zamýšleli naslouchat Bohu ve slovech Písma,
mladí Evropané v Praze na přelomu v tichu, chválit ho zpěvem, prosit za lidi
roku. Výzva stávat se tvůrci pokoje kolem nás, za mír na světě. A to fora smíření mezi lidmi, národy, nábožen- mou meditativní modlitby se zpěvy
stvími je v současné době velmi aktu- z Taizé.
Budeme rádi, pokud přijdete i pokud
ální. Jak konkrétně na to, musí objevit
pozvání rozšíříte dál. Může to být místo
každý ve svém srdci.
Rádi bychom proto vytvořili jednu pro každého, bez ohledu na věk nebo
příležitost. Prostor na chvíli se zastavit příslušnost ke konkrétní církvi. Prozaa ztišit, otevřít se Boží přítomnosti tím každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od
v nás, prožít společenství v modlitbě se 20.00 na Lhotce, v kapli.
Terezie Šilhavá
všemi, kdo usilují o hledání pokoje,
i s těmi, kdo trpí jeho nedostatkem,

SEN V RODINĚ
Už dva roky nás ve víře povzbuzuje papež František. Vybíráme z jeho homilie pro rodiny v Manile na Filipínách 16. ledna 2015.
Kolik těžkostí v manželském životě z rodiny vytratí schopnost snít, děti nese vyřeší, když si ponecháme prostor rostou, láska neroste, život ochabuje
pro sny, když najdeme čas k reflexi, a pohasíná. Proto vám doporučuji,
když neustaneme v myšlenkách na abyste se v noci při zpytování svědomí
manžela či manželku a když sníme také ptali: Snil jsem dnes o budoucnoso dobrých vlastnostech, které mají. ti svých dětí? Snil jsem dnes o lásce
Nikdy neztrácejte iluze, které jste měli svého manžela, či manželky? Snil jsem
o svých rodičích, prarodičích, kteří nesli
jako snoubenci!
Sen v rodině se mi velmi líbí. dějiny kupředu až k mému narození?
Všechny maminky a tatínkové po devět Je velmi důležité snít. A zejména snít
měsíců sní o svém dítěti. Je to pravda v rodině. Neztrácejte schopnost snít!
www.radiovaticana.cz
nebo ne? Sní, jaké dítě bude. Není
další texty na www.manzelstvi.cz
možné, aby rodina nesnila. Když se

SYNOD O RODINĚ OČIMA PAPEŽSKÉHO TEOLOGA
Ve čtvrtek 12. března v 19.30 hod. se v refektáři dominikánského kláštera
(vstup Jilská 7) setkají v diskuzi polský dominikán P. Wojciech Giertych, teolog
papežského domu a salesián doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. vyučující teologickou etiku a etiku manželství na TFJU. Více viz www.apha.cz/cpr
6

3/2015

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – BŘEZEN 2015
NEDĚLE
1. 3.
8.00, 10.00
17.30 – letos nově!
18.30

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Křížová cesta
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá
Kurz Alfa

2. 3.

ÚTERÝ
3. 3.
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
4. 3.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–21.00
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Setkání mladších náctiletých (Terka)
Zasedání PRF

ČTVRTEK 5. 3.
8.00
9.30
15.00
18.30

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá a modlitba chval

PÁTEK
6. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

1. pátek v měsíci
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 7. 3.
9.00–13.00
16.15
17.00
17.40

1. sobota v měsíci
Duch. obnova P. L. Nosek, TJ, končí mší sv. v cca 12.00
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti
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NEDĚLE
8. 3.
8.00, 10.00
17.30
18.30
PONDĚLÍ
9. 3.
8.00
17.00
19.00
20.00
ÚTERÝ
10. 3.
9.00–11. 00
18.30
19.15
20.00–22.00
STŘEDA
11. 3.
8.00
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–21.00
18.45–20.15
ČTVRTEK 12. 3.
8.00
16.00
18.45–20.00
PÁTEK
13. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
SOBOTA 14. 3.
9.00 – 16.00
17.00
17.45
NEDĚLE
15. 3.
8.00, 10.00, 18.30
10.00
17.30
17.00
PONDĚLÍ 16. 3.
8.00
19.00
8

3. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá, při mši v 10 h obřad 1. skrutinia katechumenů
Křížová cesta
Mše svatá
Mše svatá
Biblické setkání
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru
Mše svatá, po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 9.10
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo (Prokop)
Mše svatá, po ní úklid kostela
Příprava na biřmování
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)
Výroční den zvolení papeže Františka
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá, po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00
Duchovní obnova pro katechumeny
Mše svatá, obřad předání Vyznání víry katechumenům
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
4. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti, 2. skrutinium katechumenů
Křížová cesta
Setkání rodičů dětí připravující se na 1. sv. přijímání
Mše svatá
Kurz Alfa
3/2015

ÚTERÝ
17. 3.
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
18. 3.
8.00
9.10
15.00
16.30–17.15
19.15–20.00

Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 9.10
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Setkání mladších náctiletých (Terka)

ČTVRTEK 19. 3.
8.00
15.00
18.30
19.15–20.00

Mše svatá, po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá
Lhotka Youth

PÁTEK
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30

20. 3.
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00

SOBOTA
17.00

21. 3.

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE

Mše svatá, obřad předání Otčenáše katechumenům

NEDĚLE
22. 3.
8.00, 10.00
15.30 zámek Trója
17.30
18.30

5. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá, při mši v 10 h obřad 3. skrutinia katechumenů
Farní akademie: prohlídka Trojského zámku
Křížová cesta
Mše svatá

PONDĚLÍ 23. 3.
8.00
9.00–12.00
17.00
19.00
20.00

Mše svatá
Katecheze pro školy
Biblické setkání
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
24. 3.
9.00–11.00
9.00–12.00
18.30
19.15
20.00–22.00

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

3/2015

9

STŘEDA
25. 3.
8.00
9.00–12.00
15.00
16.30–17.15
17.15 do mše sv.
17.30
18.30
19.15–20.00
ČTVRTEK 26. 3.
8.00
9.00–12.00
16.00
18.45–20.00
20.00
PÁTEK
27. 3.
9.00–12.00
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 28. 3.
8.30
17.00
NEDĚLE
29. 3.
8.00, 10.00, 18.30
15.00
17.30
PONDĚLÍ 30. 3.
8.00
9.00–12.00
19.00
ÚTERÝ
31. 3.
9.00–11.00
9.00–12.00
9.00–11.00
17.00–19.30
18.30
19.15
20.00–22.00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá
Katecheze pro školy
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Možnost svátosti smíření
Zpívání s dětmi
Mše svatá
Setkání mladších náctiletých (Terka)
Mše svatá
Katecheze pro školy
Příprava na biřmování
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)
ModlitbaTaizé
Katecheze pro školy
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00
Možnost svátosti smíření – dva kněží
Úklid kostela a zahrady, příprava Getsemanské zahrady
Mše svatá
KVĚTNÁ NEDĚLE (pozor posun času z 2.00 na 3.00)
Mše svatá, každá je s žehnáním ratolestí
Kříž. cesta pro rodiny s dětmi, sraz u rest. Na tý louce zelený
Křížová cesta
SVATÝ TÝDEN
Mše svatá
Katecheze pro školy
Kurz Alfa – poslední setkání
SVATÝ TÝDEN
Setkání maminek s dětmi
Katecheze pro školy
Svátost smíření pro rodiče na mateřské
Možnost svátosti smíření – dva kněží do 18.15
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.
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FARNÍ AKADEMIE

PAPEŽOVÉ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ A ŽIDÉ
Na programu únorové Farní akademie byla přednáška Bc. Terezie Stehlíkové
na téma „Papežové 2. poloviny dvacátého století a Židé – postoje papežů
vůči Židům po roce 1945“. Přednášející, známá též svými aktivitami v naší
farnosti, studuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
a sice obor Judaismus – filosofie. Nyní je posluchačkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
V úvodu přednášky prozradila, že dé dodrželi návrh předložený Theodok zájmu o židovský národ a o jeho osud rem Herzlem, podle kterého měla být
vůbec přispěla jednak tolerantní atmo- posvátná místa vyjmuta z jurisdikce
sféra v rodině, jednak její návštěva Iz- státu Izrael. Nicméně jsou známy jeho
raele v roce 2008 a seznámení se pozitivní postoje vůči římským Židům
s jeho pohnutou historií. Proto se od- za války a ocenění, kterých se dostalo
hodlala ke studiu na Husitské teologic- Piovi XII. od známých židovských
ké fakultě, která nabízí obor Judaismus osobností, jako např. od Alberta Ein– filosofie. Podkladem pro přípravu steina, Goldy Meirové a římského rabípřednášky byla její bakalářská práce na Eugenia Zolliho.
Jan XXIII. – byl zvolen
„Postoje papežů vůči Židům a judaismu
28. října 1958. Když byl
po II. světové válce”, která čerpala
apoštolským delegátem
z papežských dokumentů vydaných po
v Turecku a Řecku zaroce 1945. Dále byl použit koncilní dochránil
mnoho
Židů
kument Nostra aetate (V naší době),
a v Istanbulu vybudoval
který se stal podkladem pro mezináboženský dialog od šedesátých let, a ně- informační křižovatku, přes kterou prokteré práce publikované v Česku cházely zprávy do Palestiny. Byl mnoi v zahraničí. Bc. Terezie Stehlíková hem vstřícnější k Židům než jeho předpro přednášku připravila počítačovou chůdci, za což byl oceněn Židy ze
prezentaci mapující podrobně postoje Spojených států. Nicméně k uznání
papežů vůči Židům, event. i státu Izra- státu Izrael Vatikánem ještě nedošlo,
el, počínaje Piem XII. a konče součas- i když byl jmenován pro Izrael papežným papežem Františkem. Zde by- ský zástupce. V období jeho pontifikátu
chom chtěli zaznamenat alespoň byla též změněna modlitba za Židy ve
nejdůležitější údaje a historická data velkopátečních přímluvách. Jeho nejvztahující se k dané problematice, důležitějším počinem ovšem bylo a zůresp. k jednotlivým papežům.
stává svolání II. vatikánského koncilu,
Pius XII. – byl v čele kato- v jehož čtvrtém jednacím období, ovšem
lické církve ve velmi složi- již za pontifikátu Pavla VI., byla schválena
deklarace Nostra aetate
tém období II. světové
o poměru církve k nekřesválky a ještě dlouho po jeťanským náboženstvím –
jím
skončení
(umírá
bližší viz níže.
v roce 1958). Byl sice proPavel VI. – zvolený 21.
ti uznání státu Izrael, apeloval, aby Žičervna 1963, tzn. během
3/2015
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koncilu, pokračoval v „otvírání oken
i dveří“ katolické církve do světa. Započal též éru „cestujících papežů“ – jako první papež v historii od dob
sv. Petra navštívil 5. ledna 1964 místa
Ježíšova působení. Protože však Vatikán ještě neměl oficiálně navázané diplomatické styky s Izraelem a Jordánskem, jednalo se o cestu soukromou,
ovšem s přijetím více než srdečným.
21. 10. 1965 byl na koncilu schválen
důležitý dokument Nostra aetate, který
deklaroval stanovisko církve k nekřesťanským náboženstvím obecně, zvláště pak vůči Židům. Zmiňuje se v něm
Pavlův list Římanům, kde je židovství
nazváno „kořenem ušlechtilé olivy“
a Židům přiznán status „vyvoleného národa“. V roce 1969 Pavel VI. přijímá izraelského ministra zahraničí, což významně přispělo k dalšímu sblížení
Vatikánu s Izraelem, a v roce 1974 zřizuje Komisi pro náboženské vztahy katolické církve se Židy. V roce 1976 je
na soukromé audienci přijata izraelská
premiérka Golda Meirová.
Jan Pavel II.
(nastupuje po
Janu Pavlovi
I., který byl
v úřadu pouze
33 dnů) – původem Polák, se stal papežem 16. října
1978 a při jeho uvedení do úřadu byla
oficiálně přítomna též izraelská delegace. Tak byl na Petrův stolec po více
než půl století zvolen papež jiné národnosti než italské. Jeho pontifikát se
vyznačuje prohlubováním vztahů vůči
lidem jiných vyznání a prohlubováním
mezináboženského dialogu vůbec. To
papež zdůraznil ve své encyklice Re-
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demptor hominis, kterou vydal již 15.
března 1979. Téhož roku navštěvuje
své rodné Polsko a především pak
koncentrační a vyhlazovací tábory
Osvětim a Osvětim-Březinka. 19. února
1985 přijímá papež izraelského premiéra Šimona Perése a jako první papež
navštěvuje v roce 1986 římskou Velkou
synagogu, kde jej uvítal nejvyšší římský rabín. Vstřícných kroků směrem
k židovskému národu Jan Pavel II. učinil mnohem víc. Vše vyvrcholilo 29.
prosince 1993 v Římě a následujícího
dne v Jeruzalémě podpisem „Zásadní
smlouvy mezi Apoštolskou stolicí
a Státem Izrael“, současně byly navázány oficiální diplomatické styky.
V roce 1997 byla ke smlouvě připojena
ještě „Dohoda o právní subjektivitě
římskokatolické církve v Izraeli“. Významné bylo též vatikánské prohlášení
v roce 1998 „Pamatujme: zamyšlení
nad Šoa“ a v roce 2000 proslov Jana
Pavla II. o první neděli postní, ve kterém požádal svět o odpuštění za chyby
a omyly církve v uplynulých 2000 letech. Text vložil papež do západní zdi
jeruzalémského chrámu.
Nástupci
Jana Pavla II.,
Benedikt XVI.
a
František
v podstatě pokračovali a pokračují
v nastoupené cestě papeže Jana Pavla II., kterého 1. 5. 2011 Benedikt XVI.
blahoslavil a František 27. 5. 2014 kanonizoval. A to plným právem, neboť
jeho pontifikát byl jedním z nejdůležitějších období pro církev i celý svět.
Karel Štamberg
Foto wikimedia.org
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ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA MĚ POVZBUDILO
Do lhoteckého kostela Panny Marie,
Královny míru, chodím na bohoslužbu
od roku 1979, kdy jsem se do této lokality přistěhoval. Znal jsem se i s P. Rudolfem, následně pak po roce 1989
s P. Bedřichem – s ním více osobně.
Od r. 1979 do r. 1989 jsem na bohoslužby nechodil pravidelně. Důvodem
byla obava z možné politické persekuce, kterou jsem i tak trpěl. Navštěvoval
jsem střídavě kostely ve vnitřní Praze,
nejčastěji kostel sv. Ignáce.
Po sametové revoluci jsem již do
lhoteckého kostelíčka chodil pravidelně. Od počátku docházení na bohoslužby jsem nebyl nikdy vyzván ke čtení Božího slova.
Pak přišel rok 2007, kdy jsem byl
společně se skupinou lhoteckých farníků na duchovním zájezdu v Izraeli.
Tam mě oslovil otec Kamil, a to
v Chrámu národů, kterému se také říká
chrám Zápasů, neboť byl založen na
místě, kde se podle tradice Ježíš modlil
v předvečer svého zatčení. Otec Kamil
mě oslovil slovy, že když čtu na Lhotce,
tak se mu líbí moje hlasová modulace.
Odpověděl jsem, že jsem ještě ve lhoteckém kostele slovo Boží nečetl, ale
nabídku jsem přijal. Uvědomil jsem si
toto spojení, co si přeje náš Pán, právě
v tomto Božím chrámě. Zdálo se mi,
jako bych byl jedinou osobou, na kterou se Bůh dívá. Cítil jsem to tak inten-

zivně – jako zázrak. Nemohl jsem ani
dýchat. Můj Bože, kolik moci, kolik milosti vléváš do mojí duše, to jsem si
v tuto chvíli uvědomoval.
Pak přišla neděle 11. ledna 2015,
kdy si Pán Bůh vzpomněl a obšťastnil
moji duši pozváním ke čtení jeho slova
v kostele na Lhotce. Cesta mého oslovení nebyla přímá. Milá farnice oslovila
nejprve mého souseda, který zdvořile
odmítl, a tak se obrátila na mě.
Proto smím doufat, že velká, na naději založená jistota je i přes všechna
troskotání v mém osobním životě bezpečně ukrytá v nezničitelné Lásce. Je
Bohem chráněna, a tedy má smysl
a význam. Toto si plně uvědomuji i při
výkonu své profese v boji za pravdu,
spravedlnost a poctivé jednání. Jsem si
vědom, že být milován není nějaká zásluha, ale dar.
Zdrojem naděje, že bych mohl někdy číst slovo Boží je Boží příslib, který
mě v dobrých i špatných situacích dodává odvahu a orientuje moje jednání.
Po přečtení Božího slova si toto vše
uvědomuji.
Za to vše děkuji našemu Pánu a také milé farnici, kterou neznám jménem.
Vždyť nejsem sám, ale Kristus je se
mnou. Díky za to.
JUDr. Dalibor Čertok
advokát

DOPORUČUJEME DOKUMENT ČT
Možná jste to také přehlédli: Česká televize odvysílala zajímavý pořad s naším
farníkem Vojtěchem Turkem Trať hledačů trilobitů. Nyní je pořad ke shlédnutí
v archivu ČT na stránkách http://www.ceskatelevize.cz/porady/10862055614cesta-ke-kameni/214562235030002-trat-hledacu-trilobitu/
(red.)
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SKRYTÝ POTENCIÁL LÁSKY
Jedním z výrazných rysů domácí nás nenapadlo, že by to mohlo být obpéče je cestování. Všichni jsme neu- ráceně. Nicméně je příběh manželů
stále na cestách. Jezdíme MHD, šla- příkladem toho, že v sobě v případě
peme si to pěšky, na koloběžkách, ně- nutnosti dokážeme vydolovat neuvěřikteří na kole, ti nejstatečnější dokonce telnou sílu, abychom zdolali všechno,
na bruslích. Línější z nás si vozí zadek co na nás život uchystá.
autem. Při cestách v dopravě člověk
nechtěně vyslechne nejrůznější histor- Mám ještě dvě informace:
ky. A tak se i mně nedávno podařilo ● Děkuji všem dárcům za podporu. Potvrzení o darech za rok 2014 jsme rovyslechnout zajímavý příběh.
zesílali již začátkem
Dvě starší dámy se
ledna. Přesto mi už něna celé metro bavily
kolik dárců telefonovao manželském páru, se
lo, že jim potvrzení nekterým se přátelí. Dámy
přišlo.
Pokud
jste
jely zrovna z návštěvy,
a tak byly plné dojmů.
potvrzení o daru nedoPán byl lékař, paní
stali, dejte mi vědět,
vlastně většinu života
vystavím vám obratem
strávila doma, protože
nové.
měla chatrné zdraví.
● V naší Farní charitě
Pán o manželku vždy
se od 1. března 2015
Kolikrát
tu
ještě
láskyplně pečoval, zajišuvolní místo koordinábudeme
spolu?
ťoval jí tu nejlepší péči
tora zdravotního proa doslova ji hýčkal. Prý
jektu. Hledáme zdravždycky říkal, že se musí dobře starat, votní sestru, která by o uvedenou praaby spolu mohli prožít ještě mnoho let. covní pozici měla zájem. Pracovník je
Měl strach, že zůstane sám.
zodpovědný za organizační chod naší
Osud tomu ale chtěl jinak. Po od- zdravotní složky, vedení dokumentace
chodu z aktivní medicíny manžel one- a komunikaci se spolupracujícími lékaři
mocněl Alzheimerovou nemocí. Jeho a nemocnicemi. Podmínkou je odborná
stav se velice rychle zhoršoval a situa- způsobilost pro výkon zdravotnické
ce v rodině se změnila. Nyní se již profese bez odborného dohledu, pět let
mnoho let o pána stará ta křehoučká praxe u lůžka. VŠ nebo VOŠ vzdělání
manželka. V tom okamžiku mi došlo, v oboru a praxe v domácí péči výhože dámy mluví o manželském páru, dou. Pokud byste věděli o sestřičce,
který máme v péči. Příběh, který jsem která by o práci u nás měla zájem
právě vyslechla, mě překvapil. Do rodi- a splňovala podmínky, bližší informace
ny docházíme již několik let. Známe získáte na telefonu 737322569 nebo
manželku jako tu silnou a statečnou emailu kancelar@charitapraha4.cz
Přeji vám slunečný březen.
ženu, která se vzorně stará o křehoučEva Černá
kého nemocného manžela. Nikdy by
14
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POZVÁNÍ NA DRAČÍ LOĎ
Ahoj, čtenáři věstníku!
Ahoj je vodácký pozdrav a rád bych
ti nabídl možnost reprezentovat naši
farnost na závodech dračích lodí
v České republice. Nejprve ti představím dračí loď. Na přídi lodi sedí bubenice – většinou žena, dále dvacet pádlařů na deseti dvoulavičkách a na zádi
stojí kormidelník. Loď je dlouhá 12,5 m,
váží 250 kg. Při plné obsazenosti 1,5–2
tuny. Dračím lodím se věnuji již pět let
a na prvopočátku jsem založil spolek
Dragons CZ, který však přirozenou
cestou přichází o své členy. Důvodem
jejich odchodu je povětšinou zakládání
rodin nebo změna pobytu mimo Prahu.
Proto bych uvítal jakoukoliv novou posilu. Během svého působení jsme získali řadu ocenění za 1.–3. místo
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v závodech dračích lodí. Cesta k úspěchu však není jednoduchá a vyžaduje
tréninky, alespoň jednou týdně. Pokud
tě tento článek oslovil, budu rád, když
se k nám přidáš. Mimo dračí lodě pořádáme
také
zimní
soustředění
v Rokytnici nad Jizerou, bowling a další
zajímavé aktivity. Poznáš nové kamarády a staneš se součásti krásného kolektivního sportu. Žádný jiný sport totiž
nemá tolik aktivních členů na jedné palubě jako právě dračí lodě.
Pro názornost přikládám fotky ze
závodů a dalších aktivit.
Za team Dragons CZ
Štěpán Vašek – kapitán
V případě zájmu pište na adresu
dragonscz@atlas.cz.
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PLÁNUJEME
4. 4.

Velikonoční vigilie 20.00 –
iniciační svátosti dospělých
12. 4.
První sv. přijímání dětí
Květen – Májové po každé mši mimo
neděle a slavnosti
8.–10. 5. Víkend pro rodiny
17. 5.
Mše sv. upravená pro děti

29. 5.
Noc kostelů
29. 5–7.6. Dny víry
6.–7.6. Poutní slavnost P. Marie,
Královny míru
7. 6.
Zahradní slavnost
10. 6.
Poslední výuka náboženství
2. 8.–15.8. Letní chaloupky

POSILNĚTE SVÁ SRDCE (Jak 5,8)
Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro nás křesťany skutečným
pokušením... Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se nechali obsluhovat Kristem, a tím se stávali takovými jako on. K tomu dochází, když nasloucháme Božímu slovu a přijímáme svátosti, zvláště eucharistii. V ní se stáváme
tím, co přijímáme: Kristovým tělem. Lhostejnost, která, jak se zdá, často získává
nadvládu v našich srdcích, nenachází v tomto těle místo. Proto tedy ten, kdo je
Kristův, patří k jedinému tělu, v němž nejsme k sobě navzájem lhostejní. „Trpí-li
jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny
ostatní údy se s ním radují“ (1 Kor 12,26).
Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev,
zvláště naše farnosti a komunity, stávala ostrovy milosrdenství uprostřed moře
lhostejnosti!
Na prvním místě se můžeme modlit ve společenství pozemské a nebeské
církve... Na druhém místě můžeme pomáhat skutky lásky... A konečně za třetí,
utrpení druhého člověka je výzvou ke konverzi, neboť bratrova potřeba mi připomíná křehkost mého vlastního života a mou závislost na Bohu a na bratrech. Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou všemohoucnost, chtěl bych všechny
požádat, aby tuto postní dobu prožívali jako cestu k formování svého srdce.
Z poselství papeže Františka k postní době 2015
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4-Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
internet: http://lhoteckafarnost.cz; bankovní spojení: číslo účtu 74326329 /
0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana
Šilhavá. Příspěvky posílejte na adresu farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec N. Nisou www.tiskem.cz.
Číslo vychází 27. 2. 2014.
Uzávěrka příštího čísla je 13. března 2015. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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