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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

ITE, MISSA EST!
Již ve Skutcích apoštolů je učedníkům zakazováno hlásat a působit
v Kristově jménu. Tyto snahy se pak
v dějinách opakují. V Evropě se různé
režimy v posledních dvou stoletích pokoušely a pokouší přesvědčit občany,
že víra je něco ryze soukromého. Nesluší se ji proto někomu nabízet.
Z billboardů, televize, internetu na
nás chrlí různí lidé a skupiny své názory, nabídky služeb a zboží, svá náboženství nebo naopak rouhačské urážky. Tomu se prý říká svoboda slova
a demokracie. Ale běda, aby někdo obtěžoval Kristem! Ohrožovat mládež
a bezelstné občany nějakým sektářstvím?! Zdá se, že mnozí z nás toto přijali za své. Proč? Protože nehoříme pro
Krista, protože pro nás víra není něco
životně důležitého, protože nepociťu-

jeme hrůzu z toho, že naší vinou někdo
jiný Krista nepozná a jeho spása bude
v ohrožení.
Na konci mše svaté říká kněz nebo
jáhen: „Jděte ve jménu Páně!“ Tak je to
alespoň česky. Ale latinský originál říká: „Ite, missa est!“, což se dá přeložit:
„Jděte, jste vysláni!“ Abyste v síle Božího slova, které jste slyšeli, a v síle
Eucharistie, kterou jste se sytili, získávali další duše pro Krista. Pokud tuto
potřebu necítíme, je naše víra jaksi impotentní.
Blíží se Dny víry, které mohou být
dobrou příležitostí se zamyslet a snad
se i něco přiučit ohledně hlásání evangelia. Kéž nám Duch svatý dává sílu
a odvahu svědčit o našem Spasiteli
a nám tak drahé víře!
+ P. Jiří Korda

Velikonoční oheň symbolizuje Kristovo
vítězství nad smrtí a temnotou
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JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A KŘTĚTE…
Pastorační rada se sešla osmého
dubna. Při reflexi uplynulého období
jsme vyjádřili zvláštní poděkování organizátorům alfa kurzů. Ty letos dokončilo sedmnáct účastníků. Velice
dobře byla také vnímána lesní křížová
cesta pro rodiny s dětmi na Květnou
neděli. Při hodnocení liturgie zazněly
kritické hlasy na necitlivé fotografování
některých během Vigilie. Je proto nutné vždy před podobnými obřady krátce
lidi povzbudit k decentnímu jednání.
Ale i přes drobné nedostatky Bohu díky
za uplynulé dny! Jedenáct nově pokřtěných dospěláků, sedmnáct dětí, jeden mládežník a tři dospělí u prvního
svatého přijímání. To je jistě velké povzbuzení pro nás všechny.
Dále jsem seznámil přítomné se
složením týmu připravujícího Dny víry
v naší farnosti a s jeho dosavadní prací. Připomínám informaci z minulého
Věstníku i opakovaných ohlášek, že
Dny víry budou celopražskou misijní
akcí konanou od 29. května do 6. červ-

na. Spolu se sestrou Bernardou, manželi Jirsovými, Blankou Strouhalovou,
Eliškou Heinzovou, Markem Šrankem
a Tomášem Sixtou připravujeme program a řešíme i otázky propagace této
akce. Velkou pomocí pro nás bude zapojení dalších společenství, například
maminky už přiložily ruku k dílu.
Týden před akcí, v neděli 24. května, pak mezi nás přijde členka hlavního
organizačního týmu, aby s námi sdílela
zkušenosti s evangelizací. Na konec
Dnů víry navazuje farní pouť, hlavním
celebrantem bude strahovský opat otec
Michael Pojezdný. Samozřejmě nebude chybět ani Zahradní slavnost.
Dále Martin Koníček potvrdil, že je
veliký zájem o víkend pro rodiny. Dokonce některé páry si díky tomu vytvořily svou paralelní skupinu.
Letní chaloupky letos povede Veronika Bartošová, přípravy se velmi hezky zhostila. Připomínám, že kdo chcete
poslat své ratolesti na chaloupky, je
třeba se již přihlásit.
P. Jiří Korda

NOC KOSTELŮ
Noc kostelů v pátek 29. května bude letos provázet motto: „Žádná tma
pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo“ (Ž139/2).
Program v našem kostele opět zahájí mše svatá v 15 hodin, při které budeme vyprošovat návštěvníkům dar víry a hojnost Božího požehnání pro ně
a jejich blízké. Zvony Maria, Václav
a Vojtěch budou v 18 hodin zvát
k návštěvě kostela. Další program je
více méně již tradiční:
● 18.00, 20.00, 22.00 – představení
lhotecké křížové cesty
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● 18.00–21.00 – možno nahlédnout do
kroniky naší farnosti
● 19.00–19.45 – s hostem nejen o víře
● 21.00–21.30 – koncert chrámového
sboru
● 23.30 – modlitba se zpěvy za návštěvníky i za prosby vložené do Pošty
pro nebe
● 00–01.00 – After party – posezení
pro nespavce.
V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně
bude po celou dobu prostor pro soukromou modlitbu.
Více viz www.nockostelu.cz.
5/2015
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DNY VÍRY – NÁŠ PROGRAM NA LHOTCE
● So 30. 5. kaple
14.00 „To ti nikdy neodpustím!“
Když se rodinné vztahy komplikují (přednáška s diskuzí).
15.30 „Respektovat a být respektován“ v kostce (přednáška
s diskuzí).
17.30 „Domácí péče o seniory aneb pečující potřebují také péči” (přednáška
s diskuzí).
19.00 kaple, vernisáž výstavy fotografií
Podoby víry a výstavka keramiky dětí
Církevní mateřské školy Studánka
● Ne 31. 5. zahrada u kostela
14.00 Vašík nebo Anežka? Den dětí
s českými patrony (dětský den, hry,
soutěže).
● Po 1. 6. zahrada u kostela
18.00 Víra není pro bačkory! Chlapi zvou
na zahradní akci. Přijďte na pivko
s chlapama, co jsou úplně normální.
Až na to, že věřej v Boha (neformální
akce s věřícími chlapy).
● Út 2. 6. sál
9.30–11.30 Mamky zvou mamky! Pokec
a program pro maminky i jejich ratolesti (setkání, hry).
17.00 Hraješ na piano? Zkus varhany!
(možnost si zahrát)
19.00 Kdo nezpívá, není Čech! Přijď si
zazpívat! Otevřená zkouška chrámových sborů.

● St 3. 6. KC Novodvorská
19.30 Opři žebřík o nebe. Film
o žebříku nejen pro úspěšné. Předejdou nás do nebe bezdomovci,
trestanci a prostitutky? Farář Kuffa
dělá všechno pro to, aby se tak
stalo.
● Čt 4. 6. kostel
19.30 Nejenom v televizi a na sále.
Slavní sousedé v kostele nejen
o kostele. Lenka Marušková, olympionička, Michal Kudla, transplantační chirurg, IKEM, někdo z našich rozlítaných muzikantů a další naši
přátelé (diskuze o životě i o víře).
● Pá 5. 6. kostel
19.00 Koncert Good News Singers (D),
gospely, africké zpěvy a spirituály
v moderní úpravě. Zdarma!
● So 6. 6. kostel
8.00–14.00 Tichá adorace. Možnost přijít
a poprosit kněze či řeholní sestřičku
o modlitbu za konkrétní lidi
a záležitosti.
● So 6. 6. před kostelem
15.00 Nosíš křížek na krku nebo máš
růženec po babičce? Žehnání křížů,
růženců, obrázků i cestovních prostředků. Zájemcům rádi přijdeme požehnat i jejich domov.
● Po 8. 6. kaple
19.00 Křesťanství v kostce (přednáška
s diskuzí).

Každé ráno ve všední dny od 28. 5. do 4. 6. budeme zvát na různých autobusových zastávkách lidi na program Dnů víry.
Kostel bude otevřený denně od 7.00–20.00, ve všední dny i déle.
Pozor! V tomto týdnu dojde ke změnám některých pravidelných akcí a mší
svatých. Sledujte příručník, nástěnky i web!
V sobotu 30. 5. bude mše sv. v 8.00 místo v 17.00, v úterý 2. 6. bude mše
sv. v 8.00 místo večerní v 18.30 a v pátek 5. 6. jen ráno v 8.00, odpolední ani večerní
mše sv. nebudou.
5/2015
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
Nemovitosti
Pozemky, které jsme vlastnili ve
Strašnicích a na Proseku jsme loni
směnili s Magistrátem hl. m. Prahy za
pozemky v okolí kostela, na kterých
připravujeme výstavbu komunitního
centra. Za směnu pozemků jsme doplatili 220.000 Kč. Přípravné práce na
rekonstrukci kostela a stavbu farního
centra nás loni stály celkem cca
775.000 Kč.
Příjmy
Na kostelních sbírkách pro farnost
bylo v roce 2014 vybráno 904.500 Kč,
10 % z těchto sbírek se odvádí jako dar
do Svépomocného fondu při Arcibiskupství pražském na podporu financování potřeb farností v arcidiecézi, které
přesahují jejich možnosti. V roce 2014
farnost přijala dary od tuzemských fyzických a právnických osob na provozní potřeby farnosti v celkové výši
531.000 Kč. Postní úkol pro děti a misijní koláč poskytly celkem 14.318 Kč
na charitativní činnost.
Dary ve výši 277.000 Kč určené na
výstavbu komunitního centra byly zúčtovány do investičního fondu. Z tohoto
fondu byl uhrazen výše uvedený doplatek za směnu pozemků.
Zdanitelným příjmem je zisk z pronájmu místností na faře a úhrada věcného břemene na nových pozemcích
od T-Mobilu, celkem 44.000 Kč. Částka
bude použita na provozní náklady farnosti v následujícím roce.
Směrované sbírky a dary
V roce 2014 vybrala farnost při různých sbírkách pořádaných arcibiskup4

stvím (na charitu, bohoslovce, církevní
školství…) 208.376 Kč. Tyto prostředky
přeposlala arcibiskupství a ještě má
povinnost odeslat doplatek do Svépomocného fondu ve výši 49.851 Kč.
Dále farnost darovala různým právnickým osobám na charitní a osvětovou činnost celkem 83.022 Kč, fyzickým osobám 7.727 Kč. Celková výše
poskytnutých darů činí 90.749 Kč.
(V této částce není zahrnuta Tříkrálová
sbírka, ta se vykazuje samostatně).
Výdaje
Nejvýznamnějšími výdaji byly: poplatky za plyn a elektřinu cca
90.000 Kč., Katolický týdeník, tiskoviny,
učební pomůcky a tisk Věstníku
145.000 Kč, pojištění kostela a auta
62.500 Kč, za bohoslužebné věci (hostie, víno, svíce, květiny, stromky)
62.500 Kč, opravy a udržování kostela
a majetku 21.500 Kč, bezpečnostní
systém 14.500 Kč, vodné a stočné
18.000 Kč, odvoz odpadu a čištění kanalizace 28.000 Kč. V roce 2014 jsme
změnili poskytovatele plynu a elektřiny.
Náklady na energie jsou vyčísleny přibližně, přes opakovanou urgenci jsme
neobdrželi vyúčtování k 31. 12. 2014.
Náklady by měly být výrazně nižší než
v předešlém roce.
Stav na účtech
Hotovost na účtech: bankovní účet
České spořitelny ke konci roku
1.836.000 Kč, bankovní účet Poštovní
spořitelny 6.000 Kč, celkem tedy
1.842.000 Kč (loni 2.097.000 Kč).
Farnost nemá žádné dluhy.
5/2015
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Vykázaný zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2014 činí celkem
577.743 Kč (loni 335.650 Kč). Výsledek vnímám jako pozitivní. Vzhledem
k tomu, že farnost vede podvojné účetnictví, výdaje na stavbu komunitního
centra nejsou účtovány do nákladů,
zvyšují stav účtu pořízení investic.
Z tohoto důvodu se zlepšený hospodářský výsledek jeví býti v nesouladu
se sníženým stavem finančních pro-

středků na bankovních účtech. To uvádím pro vysvětlení.
Většina částek je zaokrouhlena.
Všechny výše uvedené částky jsou
k 31. 12. 2014. Vycházel jsem z podkladů účetní farnosti paní Marie Kervitcerové, které velmi děkuji za její obětavou a nezištnou práci pro farnost. Bližší
informace rád poskytnu osobně.
P. Jiří Korda

SALÁR
„Už od loňska doma schraňuji věstník od bratří evangelíků, vzala jsem si ho
během Noci kostelů na Smíchově, kam patří jeden náš kamarád. Zaujala mě
totiž jejich finanční solidarita a princip "saláru", kterým přispívají na vlastní
sbor. Připadalo mi zajímavé, zvlášť když se blíží rekonstrukce našeho kostela, toto téma sdílet... napsala Lenka Kapsová do redakce Věstníku a my se
svolením autora citujeme část jeho článku.
Většina provozních výdajů je průMnohým z nás význam výrazů salár, sbírka a dar splývá. Vnímáme je ja- běžná, nikoliv nárazová. Pro jejich poko prostředky zajišťující „lehčí" život krytí slouží právě salár, jakožto zdroj
sboru, ale v souvislostech financování peněz od vlastních lidí-salárníků. Ve
celé církve se vše jeví již o něco složi- vlastním zájmu všech členů sboru by
těji. Až doposud totiž církev byla (a po mělo být zajistit nejen co nejvyšší, ale
určitou dobu ještě bude) finančně pod- hlavně pravidelný přísun peněz.
porována státem, konkrétně tím způ- V dnešní době má většina občanů, tesobem, že stát přispívá na platy du- dy i členů sboru, svůj vlastní účet pro
chovních. Toto období však pomalu snazší platby různých poplatků. Kromě
končí a církev, a s ní i náš sbor, bude toho, že tento způsob plateb je pohodlodkázána pouze sama na sebe.
ný (nemusí se nikam chodit a nosit peA co se za pojmem salár skrývá? níze), je v mnoha případech i levnější.
Náš sbor, stejně jako každý sbor ČCE, Platba za bezhotovostní převod je vždy
je podle platných zákonů této republiky menší než poplatek bance za výběr hosamostatným hospodářským subjek- tovosti. Členové, kteří nemají svůj účet
tem. Aby sbor mohl existovat, potřebu- nebo jej neužívají, mohou platit salár
je finance na „provoz" svého faráře, v pokladně sboru, kde pokladníci peníúdržbu budovy nebo pronájem prostor ze přijmou a vydají vám o tom potvrzepro konání shromáždění, na úhradu ní...
odběrů tepla, světla, vody a dalších věPlatba saláru by měla být samocí potřebných pro výkon hlavní – du- zřejmostí a důstojností každého člena
chovní činnosti.
sboru. Projevuje tím nejen svou pří5/2015
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slušnost ke sboru, ale především ochotu a vůli nést svůj díl odpovědnosti za
svůj sbor... Je důležité se ještě zmínit
o zažitém způsobu úhrady saláru, kdy
jeden člen platí za celou rodinu. V tom
případě bude třeba, aby platící takovou
skutečnost nahlásil pokladníkům, kteří
zaznamenají, za koho je salár placen,
aby nebyl krácen na svých právech.
Dlouhodobé zkušenosti říkají, že
únosná výše tohoto příspěvku je 1–5 %
z čistého příjmu. Je-li čistý příjem člena
sboru 12 000 Kč, pak by pravidelná
měsíční úhrada saláru měla být v rozmezí 120–600 Kč. Tato výše není zajisté kritickou ani zásadně omezující. Jde
především o to, aby každý člen sboru
přispíval podle svých možností. Důležité je projevit svoji sounáležitost i zodpovědným chováním, které nemá opo-

ru ve vydaných zákonech, ale nepsaných morálních zákonech a na chod
svého sboru pravidelně přispívat. Bude-li více přispěvatelů s relativně malým příspěvkem, nebude se zdát zátěž
veliká a sbor bude mít dost prostředků.
Jan Hlaváček, Aleš Kratochvíl
PS: Zajímavé zamyšlení, nemyslíte?
Z průzkumu naší ekonomické rady
před časem vyšlo najevo, že ve lhoteckém kostele lidé průměrně přispívají
deset korun na osobu za neděli.
Nestálo by za to zvážit výši příspěvku-saláru a také možnost přispívat pravidelně přímo na účet lhotecké farnosti.
bankovní spojení: č. ú. 74326329 /
0800 (Česká spořitelna).
(jš)

KRÁTCE
● Křest, biřmování a první svaté přijímání přijali o Velikonocích 4. 4. Ondřej Beneš, Martina Anna Marie Černá,
Vladislav Richard Hrstka, Karel Kasal,
Roman Majer, Lenka Tereza Marhanová, Ivan František Menzl, Hana Veronika Pletichová, Štěpán Vašek, Jaroslav
Jiří Zavázal, Martina Kateřina Zelená.

řina Holíková, Tereza Holková, Tadeáš
Hrouda, Adam Kolman, Pavla Kornienková, Dominika Liptáková, Vojtěch
Melzer, Petr Pavlovskyj, Jan Petrov,
Kristian Petřvalský, Ondřej Pilát, Petr
a Věra Szilvasi, Alžběta Szilvasi, Tabita
Toepferová, Lukáš Váňa a Jakub Vích.

● První svaté přijímání přijal Richard
Stanislav Ondrouch.

● Večer chval 7. května se
NEUSKUTEČNÍ, z důvodu prodlouženého víkendu.

● Pokřtěny byly děti Elisa Slavíková,
Hynek Benedikt Vianney Sivulka.
● Rozloučili jsme se s MUDr. Janou
Malou, CSc.
● První svaté přijímání po Velikonocích přijali: Marek Benda, Růženka
Bieliková, Veronika Damborská, Kate6

● Příprava snoubenců na manželství
proběhne v naší farnosti v termínech:
Čt 30/4 17.00; Čt 7/5 17.00; So 16/5
8.30; Čt 21/5 19.15; So 23/5 8.30; So
30/5 8.30. Zájemci se mohou ještě přihlásit u P. Kordy.
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● Můžeme se těšit hned na dvě farní
akademie. Jedna se bude konat v neděli 17. května v 16.30 s tématem
„Nový občanský zákoník. Jak jej pochopit a neztratit se v něm“, povede
JUDr. Jiří Gorčík. V rámci městské misie Dny víry proběhne 24. května setkání s Hankou Klárou Němečkovou,
členkou hlavního organizačního týmu.
Téma: „Evangelizace a pouliční misie –
sprosté slovo nebo nutnost? Jak hlásat
Krista vhod i nevhod“.
● Mariánská pobožnost u kapličky
Panny Marie Zbraslavské – v sobotu
23. 5. ve 14.30 se bude konat v lese na
Baních. Autobus č. 129 jede ze stanice
Smíchovské nádraží ve 13.51. Jede se
na konečnou a pak pěšky do kopce
cca 4 minuty, v lese je kaplička.
Srdečně zve Alena Hůlková

● Letošní chaloupka se koná opět
v Horní Plané, a to od neděle 2. srpna
do soboty 15. srpna. Je určena pro
děti, které vyšly z 1. třídy (tedy ne mladší) do 15 let. Cena 3.500 Kč, druhé dítě z rodiny 3.000 Kč, všechny další 2.500 Kč. Je možná i jiná individuální
sleva. Přihlášky najdete v tiskovinách
a na webu. Přihlašujte se do
31. 5. 2015!
Pro mladé 15 až 19 let doporučujeme letní tábor Runway. Na ten se můžete přihlásit už teď na adrese:
www.runwaycamp.cz. Prozradíme, že
v organizaci tohoto tábora jsou zapojeni i naší farníci, např. Prokop Jirsa.
● Pastorační rada farnosti se sejde
ve středu 13. května od 18. hodin.
V rámci vizitace farnosti ji navštíví
okrskový vikář Zdenek Wasserbauer.

KATECHEZE PRO ŠKOLY
Velikonočního programu pro školy
se letos zúčastnilo 17 tříd z osmi různých škol. Přišly děti ze ZŠ Rakovského, ZŠ Filosofská, ZŠ Na Beránku, ZŠ
Mráčkova prof. Švejcara, ZŠ Písnická,
ZŠ K Dolům, ZŠ Zárubova, ZŠ Angel.
Celkem asi 350 dětí ze třetích, čtvrtých
a sedmých tříd. Některé poprvé, některé opakovaně. Reportáž o našich programech letos natáčelo Radio Proglas
a pořad bude k dispozici v archivu
http://www.proglas.cz/audioarchiv/, pořad Studio Kristian z 23. 4. 2015
a 27. 4. 2015.
Připravili jsme i náslechy pro katechety z pražské arcidiecéze, a tak se
projekt s úspěchem šíří do dalších farností. Otevřenost dětí je stále znova
5/2015

a znova překvapující. Kéž bychom měli více sil a času. O podobné programy
je u škol veliký zájem.
Petr Křížek
Odezva z jedné školy
Dobrý den. Rádi bychom poděkovali
všem, kteří připravují a realizují programy pro děti ze základních škol.
Žáci naší školy (ZŠ Filosofská) se
zúčastnili vánočního i velikonočního
programu. Všichni odcházeli plni dojmů, znalostí. Odnášeli si příběhy, které
někteří neznali. Přejeme Vám krásné
prožití velikonočních svátků.
Za pedagogy i žáky
Mgr. Jaroslava Vrkočová
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SVĚDECTVÍ

MÝM CÍLEM BYLO POCHOPIT
Pocházím z ateistické rodiny, kde však nebyl pěstován odpor k náboženství,
pouze bylo ignorováno. Já sám jsem k němu také neměl žádný vztah.

Jsem zaměřením pragmatik materialista, vystudoval jsem strojařinu. Před
patnácti lety jsem se oženil, a to se ženou, jež pochází z baptistické silně věřící rodiny. Když jsem navštěvoval její
rodnou vísku, spíš ze zábavy jsem se
účastnil shromáždění věřících. Zaujalo
mě zapálení a často vyhrocené emoční
situace. Vzhledem k mé zvídavosti
a pragmatismu jsem si zakoupil Bibli,
abych uvedené „prozkoumal“.
Prokousával jsem se Novým zákonem a ničemu jsem nerozuměl. Nalezl
jsem mnohé pasáže, které z prvního
pohledu celé biblické sdělení deklasovalo do „pohádky pro dospělé“, viz.
např. Mt 24,34, kde to vypadá jako popis druhého příchodu Pána. Tehdejší
generace již je dávno pryč a Pán nikde.
Jenže 2 000 let lidé křesťanství věří,
dokonce za něj pokládají život. Proč?
Tato otázka mi nedávala spát...
Tak jsem četl a četl, promýšlel
a promýšlel. Mým cílem nebylo uvěřit,
8

ale pochopit. Zajímavé ovšem je, že se
v mém životě začínaly dít zajímavé věci. Najednou jsem se díval na některé
věci jinak. Někdy jsem se jen tak „na
zkoušku“ pomodlil. Zjistil jsem, že často
si situace spojuji s podobenstvími, která vyprávěl Ježíš. A prostě jsem začal
„cítit“ něco mimo mě, co tam dříve nebylo. A co má vliv na můj život.
Je třeba podotknout, že celé mé
„zkoumání“ probíhalo v rámci tří protestantských zásad: pouze Písmo, pouze
víra, pouze Kristus. To dává člověku ve
zkoumání obrovskou volnost, ale zároveň má před sebou velký problém, co
je vlastně pravda? Jak víme, že Písmo,
které držím v ruce, je to správné? Jak
víme, že „stačí věřit“, když celý Nový
zákon je pobídkou k akci? Jak víme, že
pro náš život je důležitý pouze můj
osobní vztah ke Kristu, jestliže velká
část Nového zákona je o církvi z lidí
a vztazích mezi nimi? Já prostě chápal
text jinak, než baptisté, u kterých jsem
svou cestu za Kristem začal.
Jednou jsem se začetl do textu Ireneje z Lyonu, biskupa ze druhého století. A najednou v textu čtu své vlastní
myšlenky, své vlastní chápání Písma.
Až se mi „zježily chloupky na krku“. Já
to chápu stejně, jako biskup ve druhém
století! Církevní otec, který přijal poslání od předchozího biskupa, a tak až
k apoštolům, učedníkům Krista. A Irenej zase předal svůj „úřad“ dál, až do
dnešních dnů. A kde je ta církev, kde
toto platí? Dnešní ŘKC.
A tak jsem začal jako houba sát texty otců, číst závěry koncilů, číst historii
5/2015

SVĚDECTVÍ
Písma, jeho překladů atd. V této době
už jsem nebyl ateistou, ale nebyl jsem
ještě zcela křesťanem. Jako pragmatik
musím mít vše uspořádané, srovnané,
emoce na mě neplatí. Plně jsem se
pustil do srovnávání teologií protestantů a katolíků.
V té době jsem navštívil poprvé katolickou mši. A najednou jsem ten rozdíl viděl. Mše je o oslavě Boha, baptistické shromáždění je o oslavě chytrosti
kazatele. Katolíci prý nečtou Písmo.
Ale mše je celá složená z textů Písma,
polovina je o vlastním čtení jeho textu.
Chodil jsem na mši každou neděli, sedával na židli v poslední řadě a pozoroval. Jenže najednou jsem tam chtěl
chodit, měl jsem vnitřní puzení. Týden,

kdy jsem nebyl v kostele, byl podivně
prázdný. V té době už jsem zcela věřil
v evangelium a rozhodl jsem se, že
vstoupím do katechumenátu. Že se nechám pokřtít a spojím svůj život s Bohem a Kristovou církví, tou pravou, katolickou.
Když zpětně hodnotím svou cestu
ke Kristu, vybaví se mi verš z Písma
(Mt 7,7–8): „Proste, a bude vám dáno;
hledejte a naleznete; tlučte a bude vám
otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče,
tomu bude otevřeno.“ Já jsem netloukl,
já jsem přímo kopal a byl jsem přijat.
Roman Majer
Foto L. Majer

Nově pokřtění „dospěláci“ o vigilii Zmrtvýchvstání v noci ze 4. na 5. dubna 2015

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.)
5/2015
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FARNÍ AKADEMIE

LHOTEČTÍ FARNÍCI V TRÓJI
V neděli 22. března proběhla farní akademie na zámku v pražské Tróji.

Zasvěcený výklad Ing. arch. S. Běhala

Klíčník D. Maruška

10

Černá Madona

Děkujeme organizátorům.
Foto Jan Šilhavý
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – KVĚTEN 2015
PÁTEK
1. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve,1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá s májovou pobožností
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

2. 5.

NEDĚLE
3. 5.
8.00, 10.00, 18.30

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Setkání mužů a otců

4. 5.

ÚTERÝ
5. 5.
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 s májovou pobožností
Setkání nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
6. 5.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
19.00
18.45–21.00

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop)
Setkání katechumenů (křest 2016)
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 7. 5.
8.00
9.30
16.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Příprava na biřmování

PÁTEK
8. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

5/2015
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SOBOTA
17.00
17.45

9. 5.

NEDĚLE
8.00
10.00
17.00
18.30

10. 5.

PONDĚLÍ
8.00
19.00

11. 5.

Mše svatá s májovou pobožností
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Vernisáž výstavy Máši Šormové
Mše svatá
Mše svatá s májovou pobožností
Biblické setkání

ÚTERÝ
12. 5.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
13. 5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00
20.00

Panny Marie Fatimské
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (Terka)
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Zasedání PRF, vizitace okrskovým vikářem

ČTVRTEK 14. 5.
8.00
8.45
15.00
18.30
19.20

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Mše svatá
Nejmladší společenství mládeže

PÁTEK
15. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
17.00

Sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, hl. patrona Čech
Mše svatá s májovou pobožností

12

16. 5.
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NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30

17. 5.

PONDĚLÍ
8.00
20.00

18. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: JUDr. Jiří Gorčík: Nový občanský zákoník
Mše svatá
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
19. 5.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
20. 5.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00
18.45–21.00

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop)
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 21. 5.
8.00
8.45
16.00
18.45–20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Příprava na biřmování
Lhotka Youth

PÁTEK
22. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA
17.00

23. 5.
Vigilie slavnosti seslání Ducha svatého

NEDĚLE
8.00
10.00

24. 5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

18.30

Mše svatá
Mše svatá
Jděte a hlásejte! Městská misie Dny víry 2015: setkání
s členkou hlavního organizačního týmu
Mše svatá

5/2015
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17.00

PONDĚLÍ
8.00
19.00

25. 5.
Mše svatá s májovou pobožností
Biblické setkání

ÚTERÝ
26. 5.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Filipa Neri, kněze
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
27. 5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (Terka)
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 28. 5.
8.00
8.45
15.00
18.45–20.00
20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)
Modlitby Taizé

PÁTEK
29. 5.
15.00
16.30–1.00

Mše svatá s májovou pobožností
Noc kostelů

SOBOTA 30. 5.
8.00!!!
14.00–20.00

Svaté Zdislavy, DNY VÍRY
Mše svatá s májovou pobožností
program Dnů víry – přednášky a výstava, více viz str. 3

NEDĚLE
8.00
10.00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, DNY VÍRY

14.00
18.30

31. 5.

Mše svatá
Mše svatá
program Dnů víry – Vašík nebo Anežka? Den dětí s českými patrony: hry, soutěže na zahradě u kostela.
Mše svatá

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
14
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MISSA CHRISMATIS – PODĚKOVÁNÍ
Na Zelený čtvrtek jsme byli pozváni do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, abychom za laiky poděkovali duchovním v naší diecézi za jejich službu.
Mše jsme se zúčastnili, poděkování pronesli a připravené květiny předali,
celá rodina včetně našich tří synů. Obsah poděkování byl následující.
Vážíme si
„Milý otče
všeho, co pro
kardinále
nás
děláte,
Dominiku
a doufáme,
a Miloslave,
otcové biskuže vám s tím
pové Václave
aspoň částeča Karle, otče
ně pomáhávikáři Michaeme.
li, kněží a jáhNa závěr
ni, je naší mibychom ještě
lou povinností
rádi poblahoa velkou ctí
přáli otci karvám na tomto
dinálu MiloslaKněžím děkovala celá naše rodina
místě a při
vovi k jeho
příležitosti dnešního dne, jménem dvaceti pěti letům biskupské služby,
všech rodin, společenství i jednotlivců které předevčírem oslavil. Ať vám Pán
z naší diecéze, poděkovat za oběta- žehná a provází vás na vaší cestě.
vou a vytrvalou službu v církvi, diecézi
A toto bychom chtěli popřát i vám
a jednotlivých farnostech.
všem ostatním.
Děkujeme vám za vaše nasazení
Na závěr bych ještě rád přidal jednu
a modlitby, kterými nás zahrnujete. Ja- perličku. Náš syn před chvílí prohlásil:
ko aktivní křesťané si moc dobře uvě- „Tady je ale ministrantů.“ Odpověděl
domujeme, jak náročná práce to někdy jsem mu, že to nejsou ministranti, ale
je a že není vždy jednoduché nám vy- kněží, načež odvětil: „Tý brďo, těch je,
hovět nebo s námi vyjít.
aspoň sto!“
S radostí v srdci též pozorujeme
Po mši jsme si mohli ještě, při pokaždý nový přírůstek mezi duchovní hoštění v sále kardinála Berana, popopastýře. I v naší farnosti se na kněž- vídat s některými kněžími, které známe
skou službu připravuje jeden bohoslo- z dřívějšího působení na Lhotce nebo
vec, náš kamarád Petr. Myslíme na něj i odjinud.
a věříme, že i on jednou, s Boží pomoO letošních Velikonocích si s námi
cí, rozšíří vaše řady.
také pěkně pohrálo aprílové počasí,
I my chceme přiložit ruku k dílu takže z ministrantů jdoucích po mši
a v modlitbách prosit o Boží požehnání, procesím z katedrály během pár okadary Ducha svatého a pomoc a přímlu- mžiků vytvořilo doslova sněhuláky (vyvu Panny Marie pro vás a také za nová fotit jsme to však nestihli).
kněžská povolání.
Tomáš Hrouda
5/2015
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PASCHA DĚTÍ 18. BŘEZNA 2015
V rámci přípravy na první sv. přijímání slavily děti Poslední večeři.

Součástí dětské paschy bylo také umývání nohou „učedníkům“
16
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 12. DUBNA 2015

Jména prvokomunikantů najdete v rubrice Krátce na str. 6
5/2015
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CMŠ STUDÁNKA

VELIKONOČNÍ JARMARK
Jaro dorazilo i do
Studánky a poskytlo opět
dětem i jejich rodičům p ř íležitost využít zahradu
k relaxaci i pracovnímu nasazení. Poslední březnovou
sobotu, den před květnou nedělí, proběhl za hojné účasti tradiční velikonoční jarmark. Počasí se ale zrovna tvářilo
všelijak, proto byl raději přesunut do
budovy školky. O 14 dní později OS
Studánka společně se školkou uspořádalo úklid oblíbeného Kamýckého lesa.
Hana Rundová
Děti zdobily vajíčka a květináče, do
kterých si pak zasely osení ►

JAK JSME UKLÍZELI LES A ZAHRADU
Bůh nám stvořil nádhernou přírodu.
V působišti naší farnosti a CMŠ
Studánka na Praze 4 a 12 je naštěstí
dost možností, kam uniknout z hluku
velkoměsta a čerpat energii a povzbuzení z Božího stvoření v zeleném hávu.
Bohužel až příliš často je pohoda opticky kažena – především městské lesy
jsou plné odpadků, někdy omylem větrem vyfoukaných z košů, ale především „upuštěných“ bezohlednými návštěvníky, kteří chtějí z lesa jen brát,
méně pak dávat.
Úklid, který proběhl v sobotu 11. 4.,
je již tradiční akcí Občanského sdružení Studánka, které ji pořádá ve spolupráci s Mateřskou školou Studánka.
Jako snad na každé naší akci je i zde
snaha zapojit širší veřejnost z okolí
školky a společně strávit čas s dětmi
při nějaké bohulibé činnosti. Je inspiru18

jící, jak se již i dvouleté děti aktivně na
úklidu podílí. Nebudu přehánět, když
prohlásím, že jakoby děti snad práce
v lese bavila mnohem více než nás dospělé :-) Také je s podivem, jaké poklady jsou lidé schopni v lese daleko
od hlavních lesních cest ztratit… Elektronické součástky, nádobí, oděvy,
kufr, rozličné domácí potřeby, hračky
a samozřejmě plasty všech tvarů, barev a velikostí. Čím bizarnější úlovek,
o to větší radost dětí.
Díky obětavé paní kuchařce a jejímu dovozu všeho potřebného až do lesa si při improvizovanému bufetu na
lesní lavičce po umytí rukou mýdlem
a v teplé vodě vychutnáváme například
teplou kávu a čaj. Na malé pracovníky
navíc čeká odměna a do všech bez
rozdílu věku rychle mizí nasdílené dobroty.
5/2015

POZVÁNKA
Všichni pak uvítali
možnost přesunu na zahradu školky, kde jsme
si mohli opéci buřty
a trochu popovídat. Děti
zase otestovaly všechny
herní prvky. Abychom to
neměli tak jednoduché,
po úklidu lesa a táboráku proběhla další pracovní akce v podobě
jarní přípravy školkové
zahrady, které se děti
opět chopily s dravostí
sobě vlastní. Kdo ukořistil jakékoliv pracovní náčiní, byl králem. Zvládla
se pohrabat celá zahrada, porýt záhonky, vybetonovat nájezd,
přivrtat věšáky i natřít některé dřevěné
části vybavení zahrady. Akce končila
v odpoledních hodinách.
Nevím, jestli to bylo jen tím báječným slunečným a opravdu teplým
dnem, či spíše milou společností v pří-

Les byl plný odpadků
rodě pracující komunity ochotných lidí
školkových spolu s rodinami z farnosti
a dobrovolníků z řad personálu, každopádně pro celou naši rodinu patřil
úklid mezi příjemné akce. A vůbec nevadí, že jsme domů nepřinesli žádný
efektní výrobek.
Eva Neudertová

POZVÁNKA NAŠÍ VARHANICE
Srdečně vás zvu na svůj varhanní
absolventský koncert u příležitosti
dokončení studia na Pražské
konzervatoři, který se uskuteční v pondělí 18. května
v 19 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, Praha 2.
Zazní skladby:
● J. S. Bach – Fantasia super:
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651
● P. Eben – Suita liturgica
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● L. Vierne – Symfonie č. 1 d moll,
opus 14
Spoluúčinkuje
mužská
schola pod vedením Jiřího
Hodiny.
Vstup volný.
Děkuji vám za podporu
a těším se na setkání s vámi!
Veronika Zemanová
PS: Veronika Zemanová působí u nás na Lhotce již půl
roku
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PLAVBA NA PLACHETNICI LA GRACE
Plachetnice La Grace, kterou P. Korda vloni požehnal, strávila zimu na Kanárských ostrovech a už je zase zpátky ve Středomoří. Tip na pouť i výlet.
Teď v květnu zahájí plachetnice
La Grace velkou cestu na sever Evropy
– shora obepluje Velkou Británii a k jihu se bude vracet podle norského pobřeží. Přitom chce navštívit mnoho
atraktivních míst a také si trochu zazávodit. V sobotu 6. června by měla vystřídat posádku v La Coruni – to je na
severu Španělska u Atlantiku, asi
60 km nad Santiagem de Compostella.
Další střídání bude za týden v Normandii v Brestu (viz internetové stránky
http://rezervace.lagrace.cz).
Přímo se mi nabízí spojit pouť do
Compostelly s přeplavbou Biskajského
zálivu na La Grace – vyrazit pěšky
např. z Leónu (to by v mém případě
chtělo někdy kolem 20. května), 2–3
dny strávit v Santiagu a pak dojít či dojet na loď. Z Brestu domů bych už asi
využil společnou dopravu do „střídacích“ přístavů, kterou majitelé lodi plánují. Kdybych neměl své povinnosti,
vůbec bych neváhal!
Druhá šance (vhodná např. i pro
studenty VŠ) bude, dá-li Bůh, v září, až
se La Grace bude vracet do teplých

krajin – v La Coruni má být 12. a v Lisabonu 19. září.

O svatojakubské cestě už je toho
dost i na českém webu. O plachetnici
La Grace také, navíc můžeme posloužit vlastní zkušeností.
Jiří Vavřík
Mapa a foto na titulní straně Jiří Vavřík

VÝSTAVA OBRAZŮ MÁŠI ŠORMOVÉ
V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně se bude v květnu konat
výstava s názvem Česká krajina a pražské motivy. Svoje
olejomalby zde bude vystavovat paní Máša Šormová. Vychovala čtyři syny, dva z nich jsou evangelickými faráři. Má patnáct vnoučat. Vernisáž k výstavě bude v neděli 10. května
v 17.00 hodin. Výstava potrvá od 11. 5. do 16. 5. od 15.00 do
18.00 hodin. Autorka bude denně přítomna.
Eva Kocmanová
20
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OBRAZY RODIČOVSTVÍ
Rodičovství je jedinečný vztah na celý život. A právě výstava Obrazy rodičovství chce poukázat na jeho hodnotu od početí až po odchod dětí z domova, když si zakládají vlastní rodinu. Od 24. května do 7. června ji bude
možné shlédnout v kapli svaté Zdislavy v kostele sv. Jiljí na Praze 1.

Bránou rodičovství vstoupíme
do imaginárního domova
Foto Michal Němeček
Záměrem výstavy s příhodným názvem Obrazy rodičovství je ukázat
změny, ke kterým dochází v těle a psychice matky i otce v souvislosti

s jednotlivými fázemi rodičovství, a také význam těchto změn pro rodiče i dítě. Expozice zahrnuje patnáct velkoformátových fotografií k tématům jako
je kojení, pevná vazba mezi dítětem
a matkou či otcem, rozdíly v působení
matky a otce na dítě, komunikace dítěte s rodiči, specifika matek postižených
dětí, sourozenecké skupiny, stárnutí
rodičů.
Otevřeno bude od 24. 5. do 7. 6.
Po–So
10.00–18.00
Ne
13.00–18.00
A také během Noci kostelů 29. 5.
Vchod do kaple sv. Zdislavy najdete
vlevo pod kůrem. Hlavní mozaiku, na
které je znázorněna sv. Zdislava s celou svou rodinou, vytvořil v roce 1991
malíř a grafik Jaroslav Šerých (+2014).
Víc se dočtete na www.apha.cz/cpr.
(jš)

MODLITBA TAIZÉ – CO SI POD NÍ PŘEDSTAVIT?
Jedná se o meditativní modlitbu. Z velké části ji tvoří zpěvy vznikající v komunitě bratří z francouzského Taizé. Jsou typické svou jednoduchostí, která
má umožnit, aby se všichni mohli plně zapojit, zároveň vede člověka ke ztišení a k hlubšímu vnímání smyslu.
Po pár úvodních písních následuje
žalm doprovázený zpěvem Aleluja nebo Misericordias Domini. Po něm je
krátké čtení, na které navazuje zpěv,
jímž vstupujeme do ticha, které trvá
několik minut. To přeruší zpěv Kyrie
eleison a jím prokládané prosby. Následuje modlitba Otče náš, která spojuje všechny křesťany, protože nám ji
odkázal sám Ježíš. A po další písni
5/2015

jedna z modliteb bratra Rogera, zakladatele komunity v Taizé. Končí se
opět několika zpěvy.
Budeme se těšit na viděnou čtvrtý
čtvrtek v měsíci od 20.00. Kdyby se
někdo chtěl přidat a pomoct nám se
zpěvem a hudebním doprovodem, nebojte se ozvat. Stále funguje i adresa
taize.lhotka@gmail.com.
T. Šilhavá
21

OHLASY

LIDOVÉ PAŠIJE NA ZBRASLAVI
V sobotu 18. dubna jsme se stali jeruzalémským lidem a přímými účastníky
událostí z Jeruzaléma roku 33. Příští rok neváhejte, je to výjimečný prožitek.

Ježíš se loučí se svou matkou Marií

Ježíš před Pilátem

Slavný vjezd do Jeruzaléma si lidé fotili

Křižování. Lid stál a díval se. (Lk 22,35)

Jidáš, Satan a smrt

Vzkříšený Kristus nebo zahradník?

22
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CHARITA

SMRT NENÍ NEÚSPĚCH
Jednoho čtvrtečního dopoledne vo- la. Manžel se s námi přijel rozloučit
lala sociální pracovnice ze Všeobecné a přivezl nám zdravotnické pomůcky,
fakultní nemocnice. Žádala nás, aby- které mu po manželce doma zůstaly.
chom přijali do péče jejich klientku, kte- Moc děkoval za to, že díky naší péči
rá bydlela v Krči. Klientka se dlouhodo- mohla jeho žena alespoň těch šest dní
bě léčila s onkologickou diagnózou prožít doma s ním a jejich dětmi.
Často mám pocit, jako by události
a měla v léčbě pokračovat na jedné rehabilitační klinice nedaleko Prahy. Kli- chodily ve vlnách. Smrt této klientky byentka si velmi přála jít alespoň na pár la první v nejdelší vlně úmrtí v řadách
dní domů. Ošetřující lékař s propuště- našich klientů, kterou jsem za těch víc
ním souhlasil s podmínkou, že do do- než patnáct let v Charitě zažila. Hned
v pondělí ráno našla
mácnosti bude denně
sestřička jednoho z nadocházet zdravotní sestšich klientů doma mrtvéra. Péče měla trvat pouho v posteli. V následujíze čtrnáct dní, než se
cích dnech pak volali
paní přesune na plánopříbuzní
hospitalizovavanou rehabilitaci.
ných klientů jeden za
Druhý den byla paní
druhým a hlásili další
propuštěna a naše veúmrtí v nemocnicích.
doucí sestřička šla odpoDoma nám zemřeli další
ledne udělat příjem. Po
tři klienti, v průběhu čtrvíkendových návštěvách
nácti dnů nás postupně
jsme byli optimističtí, protože klientka začala choopustilo devět klientů.
dit s chodítkem. Nejprve
Pomalu jsme se už báli
s pomocí sestry, potom
zvednout telefon.
pomáhala rodina a v ne- Opatrně, ať nezakopnem
Naše péče není obděli večer se po mnoha
vykle o uzdravení. Snaměsících došla sama osprchovat do žíme se, aby klienti mohli být doma co
koupelny. V dalším týdnu návštěvy nejdéle. Nejlépe, aby mohli v klidu odeprobíhaly každý den a klientka dělala jít mezi svými blízkými. Smrt pak vlastpokroky. Pokaždé došla o kousek dál. ně není neúspěch. Poslední sms ohlaRodina měla velikou radost a všichni šující nečekané úmrtí našeho dlouholejsme doufali, že po návratu z rehabili- tého klienta přišla na Bílou sobotu. Pán
tace by se rodinný život mohl vrátit do zemřel doma při odpoledním šlofíku.
Nečekali jsme to, ještě v pátek večer
normálních kolejí.
Po šesti dnech péče začala klientka byl v pořádku. Byla jsem z toho samokašlat. Rodina zavolala paní doktorku, zřejmě smutná. Ale pak jsem si uvěkterá ji nechala převézt zpátky do ne- domila, že následující den je neděle
mocnice. V neděli volal zdrcený man- Vzkříšení.
Eva Černá
žel, aby nám sdělil, že klientka zemře5/2015
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PLÁNUJEME
4. 6.

7. 6.

Večer chval

29. 5.–7. 6. Dny víry
6. 6.–7. 6. Poutní slavnost P. Marie,
Královny míru. Celebrantem
nedělní mše sv. 7. 6 v 10 h
bude opat Strahovského kláštera P. Michael Pojezdný

10. 6.
14. 6.

Zahradní slavnost
Poslední výuka náboženství
Mše sv. upravená pro děti

2. 8.–15. 8. Letní chaloupka v Horní
Plané, přihlášky do 31. 5.!

DÍTĚ
Žije-li dítě v trestu a kárání,
naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v nepřátelství,
naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu,
naučí se vyhýbavosti.
Žije-li dítě v povzbuzení,
naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci,
naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou,
naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v poctivosti,
naučí se spravedlnosti.
Žije-li dítě v bezpečí,
naučí se věřit.
Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím,
naučí se ve světě hledat lásku.
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