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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

MISIONÁŘKA Z KLAUZURY
1. října slaví církev památku sv. Te- od prvních roků svého života. Spolu
rezie z Lisieux, jedné z nejvýraznějších s řeholní komunitou pak trávila několik
ženských postav křesťanské tradice hodin denně na modlitbách v chóru
a patronky misionářů. Jméno této fran- mnišek před kopií Pražského Jezulátka
couzské dívky si zvolila za své řeholní umístěnou nad svatostánkem.
jméno i bl. Matka Tereza
Tereziina smrt roku
z Kalkaty.
1897 a následné vydání
Thérèse Martinová
jejích
autobiografických
z města Lisieux v severní
poznámek, které sepsala
Francii stihla prožít svůj
pro své sestry, odstartomimořádný život velmi
vala mimořádnou vlnu zárychle. Narozena roku
jmu. Pod názvem „L'histo1873 v milující rodině jako
ire d'une âme“ (v českém
jedna z pěti sester, vypřekladu „Dějiny duše“) se
mohla si již v patnácti letato skromná kniha stala
tech svolení ke vstupu do
bestselerem a jedním
kláštera mnišek, kde žily
z nejpřekládanějších dudvě její rodné sestry.
chovních textů.
V klášteře bosých karSv. Terezie je nejčasmelitek dorostla během
těji citovanou ženou v Kaněkolika let nejen ve veltechismu katolické církve.
Sr. Terezie Martinová
kou postavu karmelitánKdyž církev začíná mluvit
ského řádu, ale především v člověka o modlitbě, cituje Terezii: „Pro mne je
plného lásky. Její plné řeholní jméno modlitba vzlet srdce, je to prostý pobylo Terezie od Dítěte Ježíše a svaté hled k nebi, je to zvolání vděčnosti
Tváře. Zaznívá v něm inspirace zobra- a lásky ve zkoušce i v radosti.“
zeními Krista v různých momentech jeObě, Terezie z Lisieux i Tereza
ho života: v jeho dětství i v jeho utrpe- z Kalkaty, prožívaly velkou nejistotu
ní.
a pochybnosti víry. Obě na tuto zkoušPro nás Čechy je zajímavé, že Te- ku odpověděly o to větší láskou ke
rezie je svým jménem příbuzná s Praž- Kristu i ke všem lidem. Kéž v tom poským Jezulátkem. Malá Terezka znala máhají i nám.
tuto královskou podobu dítěte Ježíše
+ P. Petr Šleich

ZPRÁVY Z FARNOSTI

PASTORAČNÍ RADA JEDE DO FINÁLE
Po prázdninách se pastorační rada
farnosti sešla devátého září. V reflexi
uplynulého období zvláště dominovalo
kladné hodnocení letních chaloupek.
Rada vyjadřuje dík zvláště starším kamarádům pod vedením Veroniky Bartošové, sestře Bernardě a farnicím, které ve svém vlastním volnu přijely vařit,
tedy paní Janě Matysové a Shiny Klepetkové.
Méně pozitivní zprávy zazněly ohledně stavby a rekonstrukce. Úřad sice
vydal po více než roce územní rozhodnutí, ale proti němu se odvolala jedna
paní sousedka. Je sice úplně jediná,
ale i to stačí na zdržení celého projektu. Jednali jsme s ní o možnosti stažení
odvolání, ale bezvýsledně. Věc nyní
bude posuzovat Magistrát hl. m. Prahy.
Chci poděkovat Vám všem, kteří
i přes změnu značení, která proběhla
před kostelem během léta, správně
parkujete. Opět připomínám možnost
nechat auto na parkovišti na Mariánské
ulici kousek od kostela.
Rada se dále zabývala programem
akcí na tento školní rok. Nejednota zavládla ohledně vhodného termínu voleb

do pastorační rady, protože mandát této vyprší na jaře. Doladíme na příštím
zasedání. Již nyní můžete přemýšlet,
koho byste rádi viděli v nové radě. Já
osobně jsem se současnými členy
spokojen. Připomínám, že na našich internetových stránkách najdete informace o pastorační i ekonomické radě a jejich složení.
Věnovali jsme se též programům
pro naši mládež. Nejstarší společenství
mládeže se začne scházet mimo farnost, ostatní společenství budou fungovat jako loni. Místo loňského měsíčního
„vše-mládežnického“
Lhotka
Youth bude několikrát do roka speciální program pro všechny mládežníky.
Velikou událostí bude poslední červencový týden Světový den mládeže v nedalekém Krakově. Důležitou událostí
bude také jubilejní rok vyhlášený papežem Františkem, který začne osmého
prosince. Více se mu budeme věnovat
v příštím Věstníku a budeme přinášet
aktuality. Věnovali jsme se i otázce
možnosti pomoci uprchlíkům. Budeme
Vás průběžně informovat.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Křest přijali – Lucie Veronika Kavanová, Jakub Spudich, Matěj Spudich.
● Rozloučili jsme se s paní Gisellou
Vokurkovou.
● Manželství v našem kostele uzavřeli
Pavol Filičko a Márija Bujňáková, Jakub Obdržálek a Kateřina Kočová.
● Na přijetí svátosti biřmování se začalo připravovat dvacet mládežníků
2

a dva dospělí. Prosím pamatujte na ně
v modlitbách.
● Již třetí Dopis sousedům s pozváním na aktivity v našem kostele byl distribuován 27. září. do 1 000 domácností v okolí našeho kostela.
● Příští zasedání pastorační rady farnosti je 7. 10. od 20.00 hodin.
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EUCHARISTIE – SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského života každého z nás. Aby v nás toto vědomí rostlo, vyhlásili čeští a moravští biskupové na letošní rok Národní eucharistický kongres (NEK). Je to
událost, která si klade za cíl posílit a prohloubit úctu k Eucharistii a povzbudit ke hlubšímu vnímání církve jako tajemného Těla Kristova, které se z Eucharistie rodí.
ristií. Pokud jej nebudete moci
Královéhradecký biskup Jan
prožívat přímo na místě, můžete
Vokál napsal: „Cílem kongresu
se připojit alespoň na dálku proje, aby si jednotliví věřící, farní,
střednictvím televizní obrazovky.
diecézní i národní společenství
Naše farnost se k této udávíce zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekoneč- losti připojí mimořádnou mší svatou
v sobotu 17. října v 8.00 hodin a cený Boží dar.“
V Brně vyvrcholí první NEK v novo- lodenní adorací. Další podrobnosti
dobých dějinách naší země v sobotu o NEK a jeho doprovodném programu
(tš)
17. října mší svatou na náměstí Svo- najdete na www.nek2015.cz.
body a následným průvodem s Eucha-

DISKUTOVANÉ TÉMA – UPRCHLÍCI
Uprchlíci jsou dnes
tématem aktuálním a hojně diskutovaným, ale je to
zároveň téma nesnadné,
jak píše ve svém článku
P. Aleš Opatrný. Doporučujeme ho vaší pozornosti viz:
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/
Uprchlici-diskutovane-a-nesnadnetema.html.
V souvislosti se situací uprchlíků
a zdůrazňovanou hrozbou islámu také
upozorňujeme na kázání prof. Petra
Piťhy, které pronesl 1. března 2015 na

ekumenické bohoslužbě
za oběti totality v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na závěr devátého
ročníku festivalu Mene
Tekel. Málokdy slyšíme
tak myšlenkově hluboký a kultivovaný
projev. Asi právě proto jej česká média
ignorovala... Text najdete na stránce
www.menetekel.cz/cz/aktualne/web
-aktualita. Doporučujeme si ho poslechnout ze záznamu na www.you
tube.com/watch?v=MwRYpmWolW
Q&feature=youtu.be
Upozornil Milan Guba

ZÁZNAM Z KONCERTU DUA UF UF (ukulele a flétna) v našem kostele najdete na: www.youtube.com/channel/UCPhxmJiibTGXcUqdWO6KHxw
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ROZHOVOR

SR. BERNARDA: MÁM RÁDA VTIPY
Rozhovor se sestrou Bernardou Lacinovou jsme vám slíbili v minulém čísle
Věstníku při příležitosti 25. výročí jejích prvních řeholních slibů. Tentokrát si
s ní povídala Blanka Strouhalová.
V yb r a l a
sis
řádové jméno
Bernarda. Proč?
Ze
zištných
důvodů (smích).
Z naší vesnice
pocházel jeden
kapucín, který se
jmenoval Bernard
Bartoň.
Znala
jsem ho už jako
mladá, navštěvoval naši rodinu a posléze mě i duchovně doprovázel. Když
jsem mu řekla, že si vezmu jméno po
něm, moc se smál a říkal, že kvůli těm
zištným důvodům se za mě bude modlit. Dnes už je u Pána.
Zaujalo mě, že v době sametové revoluce už jsi byla v noviciátu a sametovou revoluci jsi zažila už v klášteře. Jak vypadala revoluce v klášteře?
Co si tak vzpomínám, především
nám to dost narušilo denní řád, protože
naprostou většinu času jsme trávily
u televize a ze všeho ostatního jsme
stíhaly jen modlitby. Klášter byl v malé
vesničce, tam se ani nedalo se nějak
zapojit. Ale kromě televize nám přinášely zprávy o tom, co se ve městech
děje, i sestry, které žily mimo klášter.
Jedna z nich se například aktivně podílela na práci Občanského fóra v Olomouci.
Já jsem ale zažila už takový závan
předrevoluční nálady v Římě, když byla
svatořečena Anežka.
4

Tys tam byla?
Ano, jako novicka. Jel nás tehdy celý autobus. Už tam bylo cítit tu atmosféru, jak něco začíná. Vzpomínám si, že
tam ke mně přišel nějaký pán, patrně
Čech žijící v Itálii, a ptal se mě, jak to
u nás vypadá, kdy už to praskne. Ale já
jsem byla zvyklá na velkou opatrnost,
a protože jsem nevěděla, s kým doopravdy mluvím, moc jsem mu neřekla.
Jedním z důvodů, proč jsme se spolu lépe poznaly, jsou psi – můj i Tvůj
kladný vztah k nim. Jak jsi k němu
přišla?
K psovi, nebo ke vztahu?  Vztah
ke zvířatům mám od dětství, navíc
jsem vystudovaná zootechnička, maminka také, i dědeček… Máme to v rodině. Ale třeba k mravencům nebo pavoukům mám vztah docela jiný!
(smích)
Když jsem byla malá, měli jsme
vždycky nějaká zvířata, i krávu. I když
zrovna psy ne. Maminka se na ně zlobila, že když chodívala jako děvče
pozdě ze zábavy, vždycky ji prozradili
štěkotem. Až když jsem byla v klášteře,
moje nejmladší sestra domů nějakého
propašovala, a tak i u nás začala éra
psů. Sestra je teď chovatelkou a právě
naši Maizy mám od ní.
Seznam nás prosím trošku s Maizy.
Oficiální jméno má Forever Amazing (v překladu to znamená Navždy
úžasná). Plemenem je tosa inu – japonská doga. Maizy byla vyřazena
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z chovu a nám se v klášteře moc líbila,
tak nám tam dělá společnost.

nu nárazových větších akcí, například
alfakurzy nebo Dny víry.

Na Vyšehradě?
Ano. Snad ještě pro ty, kdo toto
plemeno neznají: naše Maizy má teď
asi 50 kilo a psi jsou ještě o dost větší,
kupříkladu její otec má 65 kg.

Jelikož jsem nehudební člověk, nemám zkrátka dáno, jsem v muzikálních záležitostech závislá na druhých a pro mě jsi na Lhotce důležitou osobou také jako zpěvačka. To
sis také přinesla z rodiny?
To ani ne, například jsem nikdy nechodila do hudebky. Ačkoli nejsem ani
varhaník, chodila jsem v Olomouci jako
kandidátka v klášteře k magistru Olejníkovi na varhanické kurzy. On mj.
skládal mešní hudbu a nás sestry to
učil zpívat. Tím mě přivedl ke vztahu ke
kostelním zpěvům, předtím to byla spíš
kytara a táborákový folk či country, jako
třeba Frankie Dlouhán. Na tom jsem
vyrostla. Potom v klášteře jsme ve sboru trénovaly 3x týdně dvě hodiny, to bylo hudby až moc. Dokonce i tří či čtyřhlasé zpěvy.

Maizy musela minulý rok na docela
vážnou operaci, jak se jí vede?
Už je úplně v pořádku. Táhne jí na
pátý rok, tak už se lety přibližujeme.
Taky už obě dvě do kopečka funíme .
Jak tráví dovolenou řádová sestra?
Nevím, jak obecně řádové sestry –
– já nejraději chodím do hor.
Sama?
S partou, nebo i s rodinou.
Když s tebou vyšel rozhovor při nástupu na Lhotku, uvedla jsi jako své
koníčky kolo a právě turistiku. Jak
zasáhlo velkoměsto do tvých oblíbených sportů?
Zasáhlo! Protože jezdit do práce na
kole je tady dost problém! Ne že bych
nedojela, ale ukázalo se, že je to nebezpečné pro okolí. Jela jsem po cyklostezce a dívka, která jela naproti na
bruslích, na mě tak upřeně zírala, že
najela do nějaké díry a havarovala.
Tys jela v sesterském, viď…
Ano, v hábitě – a ona na to chudák
doplatila. Tak to nemůžu lidem dělat.
Ale teď se mi koníčkem stal i pes, teď
chodím s ním a při tom v hábitě nikoho
neohrožuju.
Na Lhotce působíš třetím rokem. Jak
se proměnila tvoje práce?
Moc ne, jen už nechodím jako katechetka do školky. Hodně zabere farní
administrativa a mám na starosti větši10/2015

Mimochodem, co se v klášteře stane
se sestrou, která má na muziku talent jako já, když přijde čas zpívat?
No, je mírně umlčována  . Ale do
sboru nemusejí chodit všechny sestry.
Většina modliteb a žalmů je recitovaných, tak tam se může projevit.
Vyrostla jsi na vsi, pak jsi působila
v Kolíně, teď na Lhotce. Vidíš rozdíly?
To ano, ale teď už se hodně stírají.
Za dobu, kdy působím ve městech
a v Čechách, se i moravské vesnice
dost proměnily. Já v tom už velký rozdíl
nevidím. Proměnila se spíš moje práce,
protože na Moravě jsem působila
v Charitě, kdežto v Čechách dělám
pastorační asistentku. V Kolíně to bylo
rušnější a víc s lidmi, tady víc papíruji.
Ale nevadí mi to. Přicházím taky trochu
do let a papíry mi leccos snáz odpustí
5
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(smích). Co mě na Lhotce opravdu
oslovilo, přijde-li nějaká výzva, jako
třeba byly Dny víry, farnost se toho
hned chytí.

Blíže jsme se poznaly během alfakruzů, to je tvoje velké dílo tady na
Lhotce. Co tě k alfakurzům přivedlo?
Jedna známá během mého působení v Kolíně mě vzala na setkání organizačních týmů do Prahy, kde jsem
se dozvěděla, o co se jedná. Pak jsme
se pustily spolu do pořádání prvního
kolínského kurzu, ještě ve spolupráci
s jinými církvemi. Ty už měly pořadatelskou zkušenost, tak jsme se od nich
učili. Naštěstí to zaujalo dost lidí z farnosti, tak jsme druhý kurz už uspořádali samostatně a pak už to šlo… samospádem. Důležité je, aby tým byl
sehraný, aby se členové znali a rozuměli si.
Máš také za sebou velkou akci Dnů
víry u nás v kostele, co Tě čeká teď?
Je na obzoru zase něco většího?
Já to beru spíš, jak to den přináší,
než abych si dělala nějaké velké plány.
Co přijde, to se budu snažit přijmout.

Maizy se mi stala koníčkem
Začíná to už u otce Jiřího, který se
snaží leccos podnikat. Věci se tu chystají postupně, to je důležité – když je
dost času, dá se spolu s lidmi uskutečnit mnohé. Zároveň je to i náročné, ale
já to vnímám jako pozitivní. Tady na
Lhotce se také všechno točí kolem jednoho kostela. V Kolíně bylo kostelů několik a v každém se pořádalo něco jiného, například během Dnů kulturního
dědictví.

6

To je krásný dar, ten ti moc přeju.
A kdo tě zná, brzo u tebe odhalí tvůj
druhý velký dar – smysl pro humor.
No, možná kdybyste se ptali mých
spolusester… (smích) Ale ano, třeba
vtipy mám ráda, a když se mi podaří si
nějaký zapamatovat, ráda ho pak vyprávím. Myslím, že smysl pro humor by
měl vycházet ze spokojenosti; z toho,
že člověk v životě nechce nereálné věci a snaží se být spokojený s tím, co
má. A taky jsem to zdědila po mamince
– sranda musí být, i kdyby na chleba
nebylo – je její oblíbené heslo. Ne
vždycky to jde, ale když je člověk optimista, má to v životě jednodušší.
Připravila Blanka Strouhalová
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ŘÍJEN 2015
ČTVRTEK 1.10.
8.00
8.45
9.30
15.00

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici

PÁTEK
2.10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Andělů strážných, 1. pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00
18.00

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

3.10.

NEDĚLE
4.10.
8.00
10.00
11.00 – Hostivař
15.00 – nádvoří
18.30

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá, po té výlet rodin
Žehnání zvířat před naším kostelem
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Sv. Faustýna
Mše svatá
Společenství mužů a otců

5.10.

ÚTERÝ
6.10.
9.00–11.00
9.15
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
7.10.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
18.45–21.00
20.00

Panny Marie Růžencové
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
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Zasedání PRF
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ČTVRTEK 8.10.
8.00
8.45
17.00

Mše svatá
Úklid kostela
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
9.10.
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
14.00
17.00
18.00

10.10.
Nemocniční kaple – ekumenická bohoslužba
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00

11.10.

16.30
18.30
PONDĚLÍ
8.00
19.00

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: P. Mgr. Jan Pata: Doba a okolnosti vzniku
evangelií. Nové objevy při zkoumání některých papyrů
Mše svatá

12.10.
Mše svatá
Biblické setkání

ÚTERÝ
13.10.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
14.10.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
18.45–21.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 15.10.
8.00
8.45
15.00
17.00

Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Příprava dospělých na křest
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PÁTEK
16.10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Hedviky, sv. Markéty Marie Alacoque
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 17.10.
8.00
8.30–16.55
17.00

Sv. Ignáce z Antiochie
Mše svatá při příležitosti Nár. eucharistického kongresu
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

18.10.

Misijní neděle
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti, misijní koláč
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

19.10.
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
20.10.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
21.10.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
18.45–21.00

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
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 22.10.
8.00
17.00
20.00

Sv. Jana Pavla II., papeže
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Modlitba Taizé

PÁTEK
23.10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Jana Kapistránského, kněze
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

10/2015
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SOBOTA
17.00

24.10.

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

25.10.

PONDĚLÍ
8.00
19.00

26.10.

Mše svatá
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Biblické setkání

ÚTERÝ
27.10.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
28.10.
8.00
8.40–9.10
15.00
18.45–21.00

Sv. Šimona a Judy, apoštolů, státní svátek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 29.10.
8.00
8.45
15.00
17.00

Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
30.10.
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

31.10.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

1.11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
18.30
20.00

2.11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Mše svatá
Mše svatá
Společenství mužů a otců

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

LETNÍ CHALOUPKA 2015
Podle ohlasů v kuloárech farnosti se letošní letní chaloupka velmi vydařila.
Na chaloupce v termínu 2.–15. 8. v Horní Plané bylo 26 dětí a osm starších
kamarádů. Děti hrály celochaloupkovou hru na téma Rychlé šípy – záhada
hlavolamu. Do Věstníku nám bohužel přišel pouze jediný textík, za který
velmi děkujeme.

A tak to vyhrál Stěrač
Líbila se mi etapovka, kdy jsme vyměňovali věci. Taky se mi líbila dražba.
Umístění: Pátí byli Černí jezdci, čtvrtý
byl "Kethedžas", třetí byli "Fredies",
druzí jsme byli my "Flafycorns". A první
byl Stěrač.
Daník Kalenda

Foto Veronika Bartošová
10/2015
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NAROZENINOVÝ SONG
Slovy: „Pán Bůh vám to odpusť,“ okomentoval P. Jiří rozvernou písničku
v podání manželů Šárkových. Zazněla na závěr slavnostní bohoslužby
30. srpna, při které jsme společně s P. Jiřím děkovali za dar 40 let jeho života.

Šárkovi zpívají narozeninový song

Blahopřání oslavenci

Vymysleli spoustu nápadů, aú,
pořád za mnou lezou na faru, aú.
Hodím klíče do kanálu,
vylezu na velkou skálu,
přerůstaj mi trochu přes hlavu.

R: Náš Jirko, chcem ti říct:
na cestu nebi vstříc
vezmi si taky naši lásku, aú.
Přejem ti z plných plic
klidného spánku víc
a vždy pro Ňuňka plnou misku, aú.

Nejlepší z těch divnejch nápadů, aú,
ke kostelu přistavět faru, aú.
Zbudujem si bez nadsázky,
než mi slezou všechny vlásky,
učebny na způsob západu.

Ať máš pořád spoustu nápadů…

R: Má rado, dej mi víc, má rado, dej si říct,
má rado, sežeň větší částky, aú.
Sám nechci skoro nic,
já jsem ten z Nemanic,
já chci jen utáhnout tvý pásky, aú.
Nejlepších let slavíš hromadu, aú,
zvedneme ti tvoji náladu, aú.
Přejeme ti svými hlásky
dlouhý život, žádný vrásky,
nedívej se nikdy dozadu.
12

Občerstvení před kostelem
Foto Eva Kocmanová
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POZVÁNÍ

VODOPÁD POŽEHNÁNÍ
Stalo se již tradicí, že předposlední říjnovou neděli (letos to bude 18. října)
maminky z farnosti pečou tzv. Misijní koláč. Výtěžek z prodeje koláčků
a různých dalších dobrot, stejně jako peníze vybrané ten den při mši svaté,
putují na podporu projektů a práce Papežského misijního díla (PMD).
Papežská misijní díla koordinují
a zajišťují misijní činnost katolické
církve na všech kontinentech. Nejsou
humanitární organizací, ačkoliv mnoho
jejich aktivit a působení do této oblasti
pomoci spadá. V postižených oblastech je totiž nezbytné postarat se nejprve o základní potřeby chudých a trpících a skrze tuto službu prokazovat
evangelijní hodnoty. Krása i hloubka
misií vychází z vnitřního spojení s Bohem a jeho láskou, ke které jsme zváni
všichni. I v misijních oblastech věřící
shromažďují dle svých možností prostředky na světové misie, což buduje
rovnocenný vztah solidarity a uvědomění si vlastní hodnoty.
Projekty PMD zahrnují mimo jiné
podporu infrastruktury důležité pro pomoc potřebným, tj. stavbu a opravu
kostelů, klášterů, far, škol, formačních
center... Dále podporu výchovy a formace budoucích kněží i pomoc
chudým dětem v Africe, Asii a Latinské
Americe, tj. školy a mimoškolní asistence nejchudším rodinám, základní
zdravotnická pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí,
obchodu s dětmi... Pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti,
náboženské vyznání či národnost,
zvěstují evangelium, učí lidi v misiích

hospodařit a vedou je ke spoluúčasti.
Více
se
můžete
dočíst
na
www.missio.cz nebo v Misijním zpravodaji, který PMD vydávají. Na webu
PMD najdete také zajímavá videa, která přibližují misijní činnost, viz:
http://kino.misijnidila.cz.
Leoš Halbrštát, Národní ředitel
PMD, v dopise k misijní neděli zve
k tomu, abychom se nedívali na potřebné, kterým přispíváme prostřednictvím PMD, jen jako nějací sponzoři, ale
abychom vnímali, že jsme s nimi v Kristu jedna velká rodina, živé společenství
těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu. Letos se jako malé poděkování za příspěvek do sbírky na misie
budou rozdávat krabičky zápalek. Když
při každém škrtnutí vyšleme alespoň
jednu střelnou modlitbu za misionáře,
vytvoříme tak společně vodopád požehnání.
Misijní neděle není jen celosvětovým dnem modliteb za misie spojeným
s finanční sbírkou. Především má být
pozváním i novou příležitostí k oživení
našeho misijního postoje. Ať už tím, že
podpoříme misionáře v dalekých zemích, nebo se sami zapojíme do misijní
činnosti tam, kde žijeme.
Terezie Šilhavá

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.)
10/2015
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PANNA MARIA A MODLITBA RŮŽENCE
O prvních sobotách při konání večeřadel v našem kostele se čte poselství
z tzv. Modré knihy s názvem „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“.
Vyhledaly jsme v ní poselství Panny Marie o modlitbě, zejména růžence.
28. ledna 1975: Potřebuji vaši modlitbu. Modlete se se mnou a mým prostřednictvím. Modlitbu tak prostou, ale
tak velice účinnou, kterou jsem od vás
žádala: svatý růženec. Modlete se
dobře: pokorně, prostě, oddaně, s důvěrou! Nestarejte se o jiné věci! Nyní se už
nesmíte znepokojovat jinými zneklidňujícími problémy...
11. února 1978: Když se modlíte
růženec, zvete mne, abych se modlila
s vámi a já se skutečně pokaždé připojuji k vaší modlitbě. Tak jste dětmi,
které se modlí společně s nebeskou
Matkou. A právě proto se stává růženec nejmocnější zbraní, kterou máte
používat v hrozné bitvě, k níž jste voláni, abyste bojovali proti satanovi
a jeho vojsku zla. Obětujte mi také svá
utrpení: vnitřní utrpení, která vás tak
pokořují, protože pocházejí ze zkušenosti vašich hranic, vašich chyb a četných náklonností. Čím menší a skrytější
jsou utrpení, která mi obětujete, tím větší je radost, kterou zakouší mé Neposkvrněné Srdce. Své vnější utrpení,
které vám často způsobuje můj nepřítel, když se vztekle a zuřivě sápe zvláš-

tě na vás, protože předvídá, že já vás
použiji k jeho definitivní porážce. Některé sužuje pokušeními všeho druhu,
jiné pochybnostmi a nedůvěrou, jiné suchopárností a únavou, jiné kritikou
a posměchem, jiné dokonce nejtěžšími
pomluvami. Odpovídejte jediným způsobem: tím, že mi obětujete bolest, kterou zakoušíte, a mějte důvěru, důvěru
ve svou nebeskou Matku! Jestliže jsem
vždycky byla při vás, v těchto chvílích
jsem při vás zvláštním způsobem s celou něžností své mateřské lásky. Nebojte se! Opakuji vám, náležíte mně
a satan se vás nedotkne. Jste v mé
zahradě a nikdo vás nebude moci odtrhnout od mého Neposkvrněného Srdce. (...)
7. října 1979: Váš celý růženec, který se modlíte ve večeřadle na naléhavou žádost vaší Matky, je jako nesmírné
pouto lásky a záchrany, kterým můžete
ovinout osoby a situace, a dokonce mít
vliv na všechny události vašeho času.
Pokračujte v modlitbě růžence, rozmnožujte svoje večeřadla modlitby...
Ludmila Pištěková a Blanka Polívková

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST VE ZBRASLAVI
Dovolujeme si vás pozvat na mariánskou pobožnost dne 17. října ve
14.30 u kapličky ve Zbraslavi na Baních. Autobus 129 jede ze stanice
Smíchovské nádraží ve 13.51. Jede se
na konečnou stanici a odtud je to asi
14

pět minut pěšky do kopce ke kapličce.
Je to příležitost v roce 900. výročí od
první písemné zmínky o Zbraslavi poznat krásnou barokní kapličku, kterou
postavili naši předkové.
Těšíme se na Vás! Alena Hůlková
10/2015
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OPERACE PRACOVNA
Celý život žiji v Praze 4, a tak není výjimkou, že se našimi klienty stávají lidé,
které znám. Nedávno jsme přijali do péče manželský pár, který bydlí
nedaleko. Znám je mnoho let, jejich syn chodil do stejné školy jako já, asi
o dva ročníky výš. Bohužel, zemřel při autonehodě.
Paní Vlasta nás kontaktovala, když žehličky. Celou spleť drátů spojujících
její manžel prodělal cévní mozkovou různé technické přístrojky obývající Japříhodu. Jan zůstal částečně ochrnutý novu pracovnu Vlasta šikovně rozebrana polovinu těla. Přestože pravidelně la. Každý kousek vycídila a vyleštila.
docházel na rehabilitace, hybnost po- Jenže potom zjistila, že už to nikdy nestižené ruky i nohy se nepodařilo plně bude schopná dát dohromady.
Když jsem vyslechla Vlastin zoufalý
obnovit. Je sice schopen pohybu po
bytě, s dopomocí může i ven, ale bez telefonát, pomyslela jsem si, že propojit
cizí pomoci už by to s ním manželka počítač s monitorem, klávesnicí, myší,
sama nezvládla. Manželům vozíme ná- modemem a tiskárnou nebude zase takupy, pomáháme Janovi s hygienou kový problém, proto jsem slíbila, že se
a doprovázíme ho na procházky stavím cestou domů. Janovu pracovnu
jsem viděla jen otevřenými dveřmi.
a k lékařům.
Vždycky tam byl takoVlasta je přes vyvý „provozní binec“.
soký věk velmi čiperTeď byla sterilně ukliná. Byt udržuje ve
zená a na pracovním
vzorné čistotě, pere,
stole byla narovnaná
vaří a o vše se zajímá.
hromada různých maJan má jediného košinek. Polil mě studeníčka – počítač. Mrtviný pot. Počítač jsem
ce postihla tělo, myslí
zapojila rychle a začamu to ale stále dobře.
Tak mi ještě popřejte
la zkoumat, k čemu
Ve své pracovně tráví
dobrou chuť, sestři
všechny ty mašinky
hodiny a nikdo tam
nesmí, ani Vlastička. Tu to velmi trápí, slouží. Vlasta kolem mě pobíhala, naprotože Janova pracovna je jediná ne- bízela nápoje, občerstvení a hlavně
uklizená „sluj“ v jejím jinak neposkvr- bědovala, ať to zapojím, jinak že to Jan
nepřežije. Operace trvala několik honěném bytě.
V létě musel Jan na pár dní do ne- din, vyžadovala pár konzultací s IT kamocnice. Vlasta na nic nečekala a vtrh- marády, ale nakonec se dílo podařilo
la do pracovny s kýblem a koštětem. a všechny přístrojky se propojily. NaVášnivě smýčila a uklízela, k mé hrůze posledy jsem se rozhlédla vzorně uklivylezla i na okna a vyprala záclony. zeným pokojem a vznesla prosbu
Hnána snahou o dokonalost obrátila k nebesům, aby Jan nedostal infarkt
pracovnu vzhůru nohama. A v tom byl v okamžiku, kdy vstoupí do své znekámen úrazu. Pan Jan je technicky svěcené svatyně.
velmi zdatný, Vlastička s bídou zasune
Přeji vám barevný podzim.
do zásuvky správný konec šňůry od
Eva Černá
10/2015
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PLÁNUJEME
7. 11. – Velký úklid kostela
8. 11. – Posvícení

hodin, pak bude společná snídaně
a po ní, v 8.30, program s paterem
Havlíkem. Zakončení okolo poledne.

15. 11. – Farní akademie od 16.30 na
téma Jan Hus – mýty a fakta, přednášejí PhDr. Mgr. Radim Cigánek
a Mgr. Tomáš Kábele, DiS.

6. 12. – Farní akademie s Petrem
Křížkem pravděpodobně v Emauzích.

21. 11. – Vigilie Krista Krále, mše sv.
a setkání nejen muzikantů

12. 12. v 10 hod. – zahájení jubilejního roku Božího milosrdenství mší
sv. katedrále sv. Víta.

28. 11. – Adventní vytváření pro děti
se skautkami z Dobromyslu od 10
do 15 hod.
28. 11., 28. 12. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15 hod.
29. 11. – 1. neděle adventní, mše sv.
upravená pro děti, žehnání adventních věnců
5. 12. – adventní duchovní obnova
pod vedením P. Petra Havlíka. Zahájení rorátní mší svatou v sedm

V roce 2016 plánujeme
10. 1., 7. 2. – mše sv. upravená pro
děti
5. 2. – Ples farnosti Lhotka. Chystejte si růžovou garderobu.
13. 2. – Postní duchovní obnova pod
vedením P. Davida Boumy.
28. 2.–5. 3. – Zimní chaloupka

Z POSELSTVÍ KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2015
„Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem.
Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho
lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás; a zároveň vnímáme, že láska
vycházející z jeho probodnutého boku se rozšiřuje na všechen Boží lid a na celé
lidstvo. Právě v tom rovněž cítíme, že On nás chce používat, aby pronikal stále
blíže k milovanému lidu a ke všem, kdo ho hledají s upřímným srdcem.“
Papež František
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
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