ČÍSLO 5 – KVĚTEN 2016

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

MARIA – MATKA NADĚJE
Na jednom ze
setkání při přípravě rodičů na křest
dítěte si povídáme
o dobru a zlu
a o prvotním hříchu. Obvykle se
ptám rodičů, jestli
známý příběh
o Adamovi a Evě
někdy četli v originále, tedy přímo
z Bible. Ve třetí
kapitole knihy
Geneze máme totiž možnost číst
první zaslíbení
spásy Hospodina,
tzv. protoevangelium, které se výslovně týká také
Panny
Marie
(Gen 3, 15).
Nepochybuji
o tom, že jsme
tohle poselství
všichni mnohokrát
slyšeli. Maria je
nositelkou naděje – už té starozákonní.
Je tou,
která řekla Ano
nejen, když k ní

Socha Panny Marie Královny
apoštolů, Sanfrè v severní Itálii
Foto Terezie Šilhavá

přišel anděl Gabriel se svým poselstvím, ale také
v celém svém životě, až k okamžiku, kdy stála pod
křížem. A není to
jen příklad její naprosté odevzdanosti do Boží vůle,
který nás má povzbudit.
Ona byla a je
bytostně na straně
Boží. Nikdy nepodlehla ani jedinému
pokušení,
a proto je mocnou
ochránkyní v době, kdy my sami
pokušení, pády
a zkoušky prožíváme. Kdo jiný
než Maria nás
může podržet,
když už si v životě
nevíme rady? Nezapomínejme na
ni! Ona je mocnou
přímluvkyní stále.
Sr. Bernarda

ZPRÁVY Z FARNOSTI

VÝSLEDKY VOLEB DO PRF
Volby pastorační rady farnosti konané: 9. a 10. 4. 2016
Volební období:
duben 2016 – duben 2021
Platných odevzdaných hlasů:
257
Neplatných:
0
Ke zvolení bylo potřeba umístit se na prvních šesti místech.
Seznam kandidátů a získaných hlasů:
21
33
63
74
99
127
139
149
162
177
187
215

SLOŽENÍ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
Volební období: duben 2016 – duben 2021
členové zvolení:

členové najmenovaní
správcem farnosti:

členové ex offo:

Hrouda Tomáš
Jirsa Prokop
Kapsová Lenka
Křížek Petr
Šárka Jiří
Šilhavá Jana

Burda Petr
Hradec Jakub
Koníček Martin
Váně Jindřich

Korda Jiří, administrátor
farnosti, předseda PRF
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Šleich Petr, farní vikář
Lacinová Bernarda, SCSC,
pastorační referentka
5/2016
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VÍKEND PRO RODINY
Opakujeme pozvání z minulého
Věstníku. Přihlášku na víkend 6.–8. 5.
na Hoješíně u Seče najdete na webových stránkách farnosti, stejně jako podrobný program víkendu. Můžete se
těšit na výlet k Sečské přehradě, do
zámecké obory ve Žlebech a na muze-

um loutek v Chrudimi. Sportovci si mohou s sebou vzít kola… Všichni rodiče,
ale i samotné maminky či tatínkové
s dětmi, stejně jako mladí manželé bez
dětí, jsou srdečně zváni!
Martin Koníček

INFORMACE Z CMŠ STUDÁNKA
● Setkání s panem Imrichrem Bugárem ze zdravotních důvodů proběhne
v náhradním květnovém termínu.
Všechny zájemce srdečně zveme. Prosíme, sledujte webové stránky školky.
● CMŠ Studánka hledá pomocnou
pracovnici na úklid a další drobné
práce. Jedná se o každodenní úklid
prostor mateřské školy v době jejího
provozu, 1x ročně mytí oken, dále se
jedná o drobnou výpomoc u dětí (např.
pomoc se svlékáním po vycházce, rozdávání zubní pasy po obědě apod.).
V případě potřeby (např. nemoci kuchařky výpomoc v kuchyni). Úvazek
cca 4–5 hodin denně. Dobu vykonává-

ní práce lze dohodnout v době mezi
10.00–15.30 h. Nástup – květen/červen
2016. Je možný také jen zástup na období květen/červen na DPP.
V případě zájmu zasílejte životopisy
s průvodním dopisem na e-mail:
cms.studanka@seznam.cz nebo nás
kontaktujte na telefonu 734797564
● Zápis do CMŠ pro školní rok
2016/2017. Pokud by měl někdo zájem
o přijetí dítěte do MŠ, máme pro příští
rok ještě volná místa. Prosíme, v případě
zájmu,
kontaktujte
školku
e-mailem: cms.studanka@seznam.cz.
Magda Vlčková

KRÁTCE
● O Velikonocích byli pokřtěni: Kateřina Anna Chadimová, biřmována Maria; Michaela Kateřina Denková, biřmována Brigita; Renáta Anna Magdaléna
Doležalová, biřmována Marie; Michal
Kikinčuk, biřmován Antonín; Barbora
Pokorná, biřmovaná Barbora; Petr Josef Jiráň, biřmován Pavel.
● Na Velikonoční pondělí byl pokřtěn
chlapec Václav Jan Bosko Jerie.

5/2016

● Rozloučili jsme se s paní Jarmilou
Hejnou a Elenou Říhovou.
● Více než 80 lidí si adoptovalo ulice
v rámci naší farnosti i mimo ni. Další
ulice čekají na ty, kdo se jich duchovně
ujmou.
● V květnu pořádáme májové pobožnosti po každé mši svaté mimo nedělí,
slavností a některých svátků.
● Pastorační rada farnosti se sejde
4. 5. ve 20 hodin v sále sv. Václava.
3
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POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Srdečně vás zveme na Zahradní
slavnost naší farnosti, která se uskuteční v neděli 5. 6. 2016 od 11.30 na
zahradě CMŠ Studánka. Pořádáme ji
v rámci poutní slavnosti Panny Marie
Královny míru. Můžete se těšit na dob-

ré jídlo, pití a čas na neformální setkání. Během odpoledne nám zahrají mladí hudebníci z naší farnosti. Děti se
mohou těšit na skákací hrad, pohádku,
soutěže a tvořivou dílničku.

PROGRAM
10.00
11.30
11.35
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
19.00

Poutní mše svatá, celebrant generální vikář Arcidiecéze pražské
ThLic. P. Zdenek Wasserbauer, ThD.
Začátek zahradní části slavnosti
Oběd
Pavlína Vejmelková s dětmi: zpěv
Bartošovic trio: housle a klavír
Divadélko pro děti
Dětské soutěže
Kapsovic duet: flétny
Petrovovi: cello a housle,
pro děti tvořivá dílnička
Jakub Holík: flétna
Ondřej Šárek a Pavlína Vejmelková:
ukulele a zpěv
Konec slavnosti
Foto ze Zahradní slavnosti 2015

PROSBA O POMOC
Prosíme o přinesení domácích bábovek, koláčů, buchet. Pečivo můžete
nechávat od soboty 4. 6. v sakristii, nebo donést přímo v neděli na Zahradní
slavnost.
V sobotu 4. 6. 2016 od 14 hodin
proběhne na zahradě CMŠ Studánka
stavba stanů. Kdo z mužů budete mít
čas, přijďte nám, prosíme, na pomoc.
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Na tvořivou dílničku pro děti se nám
budou hodit zbytky vlny, pokud nějakou
nadbytečnou doma máte, můžete ji nechat v sakristii.
Mockrát děkujeme za spolupráci
a těšíme se na viděnou.
Jana a Jindřich Váňovi,
koordinátoři zahradní slavnosti
kontakt: pletenikosiku@email.cz

5/2016
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ZPRÁVA O POCHODU PRO ŽIVOT
V sobotu 2. dubna jsem se zúčastnil Národního pochodu pro život. Byl
krásný slunečný den. Začínalo se mší svatou v katedrále.
Ani mi nepřišlo, že by nás bylo ně- problém jít městem v průvodu, může
jak moc, jen mě udivilo, že na dost lidí pro ohrožené děti něco dělat: může se
nezbylo sv. přijímání. Pan kardinál modlit!
Půlmaratónci již odběhli, tak jsme
Dominik Duka se jim pak za to omlouval. Z jeho promluvy si pamatuji hlavně před půl třetí vyšli z Klárova na Václavapel na mladé, aby nevěřili lžím o tom, ské náměstí. U Národního divadla se
že plod ve třetím měsíci není člověk. snažila malá skupinka odpůrců s transVěda to ukazuje jasně. Podpora života parentem, myslím „Moje tělo je moje
pak znamená mnohem víc než jen boj tělo“. I kdyby to byla pravda, což si
za změnu smýšlení společnosti v otáz- nemyslím, přišlo mi to „mimo mísu“.
ce potratů a místo soudů je třeba po- Také něco říkali do megafonu, ale ten
máhat. Při mši kromě lidu velmi pěkně měli slabý.
zpíval z kůru dívčí sbor.
U sochy sv. Václava promluvil nejPo bohoslužbě jsme sešli na Klárov, prve pastor Dan Drápal, kterého si stákde Kolpingovo dílo podávalo polévku le více vážím, pak otec biskup Radkova obložené bagety. Na pódiu přitom ský pronesl všezahrnující tematickou
probíhal program: vokálně instrumen- modlitbu a pan kardinál všem požehtální soubor Karmína hrál lidové i rene- nal.
sanční písně a střídal se se vstupy
Cestou domů jsem přemýšlel o tom,
moderátorů Aleše Juchelky a Zdeňky že my se tady modlíme, aby ostatní
Rybové, kteří mimo jiné představovali uznali právo na život pro nenarozené
některé přítomné osobnosti. Např. rad- děti a uvědomili si hrůznost potratu, ale
ní hl. města Prahy Jan Wolf prezento- zdá se mi, že bez víry v Boha a uznání
val vlastní zkušenost, že muslimové toho, že on je Pánem života, to půjde
těžko přijímají rady od lidí, kteří vraždí jen těžko. Podle mých zkušeností totiž
svoje děti. Dojem na mě udělala místo- málokdo považuje potrat za nevinnou
předsedkyně Hnutí pro život ČR Zdeň- věc. Problém je však v tom, že lidé
často chtějí sami řídit svůj život a neka Rybová.
Nejen pro množství přítomných dětí chtějí se nechat omezovat. Proto se
pak zahrál Víťa Marčík svou Šípkovou chytají falešných argumentů a sami
Růženku. I když jsem to představení už sebe přesvědčují, že potrat je přípustznal, stejně mě potěšilo; specifické ta- ný. Vzpomínám si, že už před asi patdy bylo to, že pověřená „kytarová asis- nácti lety jsem se zúčastnil internetové
tentka“, evidentně zodpovědná matka, diskuse, kde se toto jasně ukázalo: donestíhala sledovat děj i děti, což vytvá- tyčná sice nepovažovala potrat za ideální, ale nechtěla do rozhodování přiřelo bonusové komické situace.
Po pohádce moderátoři pozvali na zvat svědomí a ve finále jen opakovala,
pódium i našeho otce Jiřího, který že „žena má právo rozhodnout o svém
stručně a jasně představil iniciativu těhotenství a basta“.
„Modlitby za nejmenší“. I ten, kdo má
5/2016
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Proto myslím, že musíme napřít své
síly hlavně na základní evangelizaci –
– jak nedávno říkal otec Petr: nabízíme
nejlepší zboží, Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého! Když se lidé,
včetně členů Společnosti pro plánování

rodiny a sexuální výchovu, ale třeba
i muslimští imigranti obrátí, bude po
problémech. Alespoň některých. 
Národní pochod pro život se mi líbil
a bude-li možné, půjdu za rok zase.
Jiří Vavřík

NOC KOSTELŮ 2016
Myšlenka otevřít kostely v noci
vznikla před dvanácti lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc
kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“.
V roce 2009 překročila Noc kostelů
hranice a otevřely se také kostely
a modlitebny na několika místech
v České republice. V roce 2010 se Noc
kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku
a o rok později také v Estonsku.
V loňském roce se do Noci kostelů
v České republice zapojilo více než
1 400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř osm tisíc programů. O mimořádném zájmu
veřejnosti o program Noci kostelů
svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během
večera a noci.
V letošním roce proběhne v pátek
10. června a provázet ji bude biblický
verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány

zůstanou ve dne otevřené, NOC tam
už nebude.“
V naší farnosti připravujeme nejen
program na Noc kostelů, ale po zkušenosti z loňských Dnů víry chceme navázat Víkendem víry. Program najdete
na stránkách farnosti nebo na
http://www.nockostelu.cz.
(jš)

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.)
6
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – KVĚTEN 2016
NEDĚLE
8.00
10.00

1. 5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: PhDr. Milan Novák C.S.G.M.: Bl. Karel
Habsburský. Život a odkaz posledního českého krále.
Mše svatá

2. 5.

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
3. 5.
9.00–11.00
9.15
18.30
19.30
20.00–22.00

Sv. Filipa a Judy, apoštolů
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
4. 5.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00
20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Zasedání PRF

ČTVRTEK 5. 5.
8.00
9.30
17.00
17.30
18.30

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Setkání nově pokřtěných
Příprava na biřmování – dospělí
Mše svatá

PÁTEK
6. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, novéna k DS
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
18.00

novéna k Duchu svatému
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní

16.30
18.30
PONDĚLÍ
8.00
20.00
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NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

8. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, novéna k Duchu svatému
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

9. 5.

novéna k Duchu svatému
Mše svatá s májovou pobožností
Biblické setkání – list Římanům

ÚTERÝ
10. 5.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

novéna k Duchu svatému
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
11. 5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–20.00
18.45–21.00

novéna k Duchu svatému
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Nejmladší společenství mládeže
Setkání mladších náctiletých
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 12. 5.
8.00
8.45
15.00
17.00
17.30

Svátek Výročí posvěcení katedrály, novéna k DS
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Setkání nově pokřtěných
Příprava na biřmování – dospělí

PÁTEK
13. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Panny Marie Fatimské, novéna k Duchu svatému
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

14. 5.

Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého, novéna k DS
Vigilie slavnosti
Pozvání na čaj v květnu ZRUŠENO!
Setkání pro kmotry biřmovanců

15. 5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Mše svatá
Mše svatá s udílením svátosti biřmování (Mons. Malý)
Mše svatá

18.30
NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
8

5/2016

PONDĚLÍ
8.00
20.00

16. 5.

Svátek Jana Nepomuckého, mučed., hl. patrona Čech
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
17. 5.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání biřmovanců
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
18. 5.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 19. 5.
8.00
8.45
17.00

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Mše svatá
Úklid kostela
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
20. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

Mše svatá

21. 5.

NEDĚLE
22. 5.
8.00
10.00
čas bude upřesněn
18.30

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše svatá
Mše svatá
Vernisáž výstavy Máši Šormové
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Biblické setkání – list Římanům
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23. 5.
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ÚTERÝ
24. 5.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání biřmovanců
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
25. 5.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
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
Nejmladší společenství mládeže
Setkání mladších náctiletých
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 26. 5.
8.00
15.00
17.00
17.00 katedrála
20.00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svatá s májovou pobožností
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Setkání nově pokřtěných
Mše svatá a procesí Božího Těla po Hradčanech
Modlitby Taizé

PÁTEK
27. 5.
15.00
15.45 kaple
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Vernisáž výstavy keramické dílničky CMŠ Studánka
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
8.30
17.00

Velký úklid kostela
Mše svatá

28. 5.

NEDĚLE
29. 5.
8.00, 10.00, 18.30

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

30. 5.

Svaté Zdislavy
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
31. 5.
9.00–11.00
18.30
20.00–22.00

Svátek Navštívení Panny Marie
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie, stačí o ně přede mší
sv. požádat v sakristii.
10

5/2016

OHLASY

POSLEDNÍ VEČEŘE
V rámci přípravy na první svaté přijímání skupinka dětí prožila pesachovou večeři
tak, jak ji slavil Pán Ježíš s učedníky. Nechyběly tradiční židovské pokrmy včetně
nekvašených chlebů. Kdybyste chtěli v příštím roce slavit Paschu u vás doma,
inspiraci najdete na http://www.manzelstvi.cz/zivot-v-manzelstvi/manzelskaspolecenstvi/na-zeleny-ctvrtek-slavime-paschu.html.
(jš)

Foto Jan Toepfer
5/2016
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OHLASY

VELIKONOČNÍ VIGILIE V OBRAZECH

Foto Martin Valent
12
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OHLASY

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli Božího milosrdenství, přijalo dvanáct dětí z naší farnosti první svaté přijímání. Ať je pro ně setkání s živým Ježíšem nejen krásnou a slavnostní vzpomínkou, ale také začátkem hlubšího poznávání velkého tajemství a také posilou na
cestě víry.
(jš)

Foto Jakub Šerých
5/2016
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OHLASY

KDO NÁM TO DAL ZA ÚKOL?
Klečím na Bílou sobotu před Božím hrobem a hlavou mi divoce víří myšlenky, které se pokouším dostat pod kontrolu pohledem na ležící sochu Ježíšova mrtvého těla.
Po chvíli této mé snahy do kaple
vchází mladý tatínek s dcerkou. Ta se
zastavuje v mé těsné blízkosti a upřeně
mě chvíli sleduje. Tatínek mezitím pokleká opodál a holčička, asi sedmiletá,
k němu míří s otázkou: „Co to tady děláte?“ Tatínek jí něco říká o poznání tišeji, tudíž jeho odpověď neslyším, ale
dcerce to prozatím stačí.
Znovu se tedy pokouším ponořit do
modlitby. Přemýšlím nad Ježíšovou
smrtí a nad tím, že ji podstoupil za nás
za všechny. Cítím obdiv a vděčnost,
dnes bych to upřesnila jako vděčnost
za „kolektivní spásu“.
Zemřel pro
všechny lidi, nikdo není vyloučen, zemřel, abychom my mohli žít, svou smrtí
spasil svět, jak úžasné!
Náhle do ticha opět zaznívá dětský
šepot, který nelze přeslechnout: „A kdo
vám to dal za úkol?“ Tatínek zřejmě
nemá po ruce odpověď, protože se po
chvíli ozve výrazně naléhavěji: „KDO
VÁM TO DAL ZA ÚKOL???“ Zarazím
se. Vzpomenu si na papeže Františka,

který o dětských otázkách řekl, že patří
mezi nejtěžší. Kdo mi dal za úkol tady
klečet? Kdo mi dal za úkol přijít do kostela a modlit se před Ježíšovým hrobem? Samozřejmě vím, že mi to nikdo
za úkol nedal, ale proč tu tedy jsem?
Uprostřed těchto otázek, s pohledem stále upřeným na Ježíšovo tělo,
se mi v mysli jako kousíčky mozaiky
začínají skládat slova: „I kdyby všichni
lidé na světě byli svatí a jediným hříšníkem bys byla ty, zemřel bych stejně –
– pro tebe.“ Najednou je mi to úplně
jasné. Zemřel skutečně pro mě a zaplatil výkupné za všechny MÉ hříchy.
Ne za nějaké anonymní hříchy celého
světa, ale právě za ty mé. Jeho láska
není obecná láska ke světu nebo lidstvu, je to láska ke každému člověku
zvlášť, láska ke mně, která ho dohnala
až na kříž. Jsem milována k smrti!
Tak. A mám odpověď na tu zdánlivě
úsměvnou otázku. Přitáhl mě sem Pán,
aby mi u svého hrobu řekl o své lásce.
Kdo by odolal?
(jj)

PODĚKOVÁNÍ Z TOKIA
Ve dnech 10. 3. až 22. 3. letošního
roku měl v našem kostele úspěšnou
výstavu svých obrázků japonský kreslíř
a malíř pan Yashiuoshi Otaki z Tokia.
Jejího zahájení se pan Otaki osobně
účastnil. Nedávno jsem od něho dostala dopis, v němž mě prosí, abych jeho
jménem poděkovala našemu panu
administrátorovi a všem jeho pomocní14

kům a návštěvníkům výstavy za jejich
zájem o jeho kolorované kresby.
Ráda jeho přání tlumočím prostřednictvím našeho farního Věstníku, kterému ještě sama také moc děkuji za
ochotnou spolupráci při propagaci výstavy.
Věra Fexová
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FARNÍ CHARITA

KNEDLÍKY JAKO KÁMEN
Na mém pracovním stole
zvoní telefon, zvedám sluchátko a chci se představit.
Uprostřed věty mne přerušuje rozčilený hlas jednoho
z našich nových klientů: „Co
jste mi to zase dovezli za blaf! To se
vůbec nedá jíst, ani ten pes to nežere.
Vy jste snad v bankrotu nebo co?“
Marně přemýšlím, jaké jídlo je dnes na
jídelníčku. „To mě mrzí, že vám to nechutná, pane Jiří,“ uklidňuji klienta
a v počítači otevírám jeho kartu.
Ze záznamu se dozvídám, že pan
Jiří je čerstvý vdovec, žena mu zemřela
před měsícem na mozkovou mrtvici.
Paní Jiřinka byla proslulá kuchařka,
která o svého muže láskyplně pečovala. Všechno mu přinesla až pod nos,
dokonce i čaj servírovala již oslazený
a zamíchaný. Bylo mi úplně jasné, že
kulinářskému umění, které si klient po
celé manželství užíval a považoval ho
za běžný standard, se žádná dovážená
strava nemůže rovnat. Pan Jiří celý život postonával a péči o domácnost nechával na své ženě. Nikdo nečekal, že
Jiřinka odejde tak náhle a dříve než
manžel. A ten se bude muset o sebe
postarat sám.
Pomalu ve mně
rostlo přesvědčení, že
problém bude jinde
než v kvalitě doručených knedlíků. Nikdo
jiný si totiž na jídlo
nestěžoval. V hlavě
mi začalo blikat červené světýlko.
„Co jste měl dnes
k obědu?“
zjišťuji.
5/2016

„Ovocné knedlíky, ale byly tvrdé jako
kámen,“ znechuceně odpověděl pan Jiří. „Vy jste ty knedlíky ohříval,“ ptám se.
„Neměl jsem v poledne chuť na sladké,
tak jsem si je nechal k svačince. Vysypal jsem knedle na talíř a ohřál v mikrovlnce. Tolik jsem se na ně těšil a potom byly naprosto nechutný,“ popisuje
své zklamání klient. V duchu jsem znovu vynadala všem manželkám, které
svým rozmazlováním dělají z manželů
neschopné čtvernožce. Nahlas jsem
panu Jiřímu vysvětlila, jak se správně
ohřívají knedlíky. Jídlo sice má být při
doručení teplé, ale často se stane, že
si ho klienti nechají na později. Proto
jsem do karty připsala poznámku pro
pečovatele, aby vždy pánovi vysvětlili,
jak si má jídlo správně ohřát.
Knížka příběhů o zaměstnancích,
klientech a dalším dění kolem naší
domácí péče – Sestřičky na cestách
vyšla v dubnu, cena je 150 Kč. Koupí
knížky podpoříte 90 minut péče o naše
seniory. Můžete si ji koupit přímo u vás
ve farnosti, v kanceláři Farní charity
Praha 4 – Chodov nebo objednat na
telefonu: 272 941 972 nebo na e-mailu:
kancelar@charitapraha4.cz. Pokud se
vám bude knížka líbit,
doporučte ji, prosím,
dál. Osobní doporučení pro nás bude
velkou pomocí.
Přeji vám krásný
a slunečný květen.
Eva Černá
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PLÁNUJEME
4. 6. – vigilie poutní slavnosti Panny
Marie Královny míru v 17.00, přede mši
svatou v 16.55 hodin obnovíme zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie.
5. 6. – poutní slavnost P. Marie Královny míru, slavnostní mši sv. bude celebrovat nový generální vikář arcidiecéze pražské ThLic. P. Zdenek
Wasserbauer, ThD. Následovat bude
zahradní slavnost na pozemku CMŠ
Studánka.

10. 6. – Noc kostelů
11. 6.–12. 6. – Farní víkend víry
12. 6. – mše svatá upravená pro děti
15. 6. – poslední výuka náboženství
20.–31. 7. – Světové dny mládeže –
– Krakov 2016, setkání s papežem
Františkem více na internetových
stránkách krakov2016.signaly.cz
7.–20. 8. – letní chaloupka na Vysočině

SALVE, MATER MISERICORDIAE!
To je začátek starobylého hymnu, který se zachoval až do našich časů jako
modlitba, jež spontánně tryská ze srdcí věřících:
„Svatá Matko milosrdenství,
Matko Boží a Matko odpuštění,
Matko naděje a Matko milosti,
Matko plná svaté radosti.“
V těchto několika slovech je shrnuta víra celých pokolení, která s pohledem
upřeným na ikonu Panny Marie prosí o přímluvu a útěchu…
Když nám Maria, matka milosrdenství, dává Ježíše Krista, obdarovává nás odpuštěním, které obnovuje život, umožňuje mu opětovně naplňovat Boží vůli a zahrnuje jej pravou radostí. Tato milost otevírá srdce, aby hledělo do budoucnosti
s radostí doufajícího. Síla odpuštění je pravým protilékem na smutek, vyvolaný
záští a pomstychtivostí. Odpuštění otevírá cestu radosti a vyrovnanosti…
papež František

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
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Uzávěrka příštího čísla je 13. května 2016. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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