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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 
 

NEJSME ZTRACENÍ, BŮH O NÁS VÍ 
 

 Tak, jako celé generace lidí před 
námi, i my se občas, třeba o dovolené 
někde v přírodě, kde nás neruší světlo, 
podíváme na oblohu plnou hvězd 
a uvědomíme si, jak jsme malí a jak je 
naopak velký Stvořitel. Různé doku-
menty o výzkumu vesmíru hovoří o ob-
rovských vzdálenostech, neskutečných 
rychlostech a překvapivých světech pl-
ných záhad a úžasných objevů, o kte-
rých se nesnilo ani autorům sci-fi. Stej-
ně tak překvapivý je mikrokosmos 
buněčného jádra a atomů. Může nás to 
naplňovat obdivem, hrdostí na našeho 
Boha, který je prostě „jednička“, jak 
zpívají děti v jedné písničce, ale také 
třeba pocitem vzdálenosti.  
 Když je Bůh takto velký, jak nám 
může být blízký? Opravdu o nás ví? 
Zajímají ho naše titěrné starosti 
a mnohdy žabomyší války? Není naše 
Země v té záplavě obrovských galaxií 

ztracená a zapomenutá? A co teprve 
já, jako jeden z mnoha lidí žijících na 
světě uprostřed lidského mraveniště...? 
Odpověď na tyto otázky se nám nabízí 
o jednom svátku, který budeme slavit 
uprostřed měsíce září. Je to svátek 
Povýšení svatého Kříže. Tam nám dá-
vá Bůh odpověď naprosto jasně. Jemu 
na nás skutečně záleží! Víc než na 
všech galaxiích a nekonečných svě-
tech vesmíru, protože ne tam, ale sem 
na Zem přišel osobně, aby se s námi 
setkal. A dokonce až tak, že se stal tr-
pícím a ukřižovaným. Kříž je jasným 
důkazem toho, že Bůh nejen, že na 
nás nezapomněl, ale naopak všechno, 
co udělal, udělal pro nás a z lásky 
k nám. „Co je člověk, že na něho mys-
líš, co syn člověka, že se ho ujímáš?“ 
(Žalm 8). Rozhodně stojí za to, mu dů-
věřovat.       Sr. Bernarda 

Obr.: https://commons.wikimedia.org/ 
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 
 

Výuka náboženství bude opět každou 
středu od 16.30, s výjimkou prázdnin 
a  státních svátků a střed prázdninám 
a  svátkům předcházejících. Začínáme 
21. září. Přihlášky najdete v tiskovinách 
a na webu.  
 Příprava na první svaté přijímání 
bude probíhat ve stejný čas jako výuky 
náboženství a potrvá celý školní rok, 
přihláška je stejná jako na výuku nábo-
ženství. Přípravu povede Terezie Kříž-
ková, speciální část přípravy pak budu 
mít na starosti já. 
 Předškoláky, tedy děti alespoň čtyř-
leté, schopné vytrvat na celé výuce bez 
přítomnosti rodičů, bude mít opět paní 
učitelka z CMŠ Studánka Veronika 
Koběrská. Prvňáky pan kaplan, druhou 

a třetí třídu sestra Bernarda, čtvrtou 
a pátou paní Jarmila Klingerová.  
 Všechny důležité informace nalez-
nete v přihlášce. Prosím odevzdávejte 
ji podepsanou, nestačí zaslání mailem. 
Jménem všech vyučujících moc prosím 
o včasné vyzvedávání dětí.  
 Děti z šesté a vyšší třídy ZŠ a mlá-
dež mají opět možnost chodit do někte-
rého ze společenství. Ta se obvykle 
konají jednou za čtrnáct dní. Stačí, 
když se oni, nebo jejich rodiče, obrátí 
na mne, nebo na koordinátora mláde-
že, Prokopa Jirsu. Kdo již nějaké spo-
lečenství navštěvuje, ať zkontaktuje 
svého vedoucího nebo si hlídá termín 
první schůzky po prázdninách.  

P. Jiří Korda 
 
 

KŘEST DOSPĚLÝCH, ZPOVĚĎ PO LETECH…  
 

 Uvažujete o křtu? Byli jste u zpově-
di, tedy svátosti smíření, naposledy 
před mnoha lety, nebo dokonce ještě 
nikdy v životě? Nestihli jste loňskou 
přípravu na biřmování? Rádi vám bu-
deme věnovat svůj čas a pomůžeme 
vám připravit se na přijetí těchto svá-

tostí. Stačí se osobně dohodnout po 
některé mši svaté, zavolat nebo napsat 
mail. Totéž platí i v případě, že si chce-
te třeba jen nezávazně s námi pohovo-
řit. 
 Na viděnou se těší pater Jiří Korda 

 
 

POZVÁNÍ DUA UF UF 
 

 Duo Uf Uf – ukulele a flétna připra-
vuje opět po roce koncert v našem kos-
tele na neděli 4. září v 19.30 po večer-
ní mši svaté v kapli Nejsvětějšího 
Srdce Páně. Délka koncertu bude asi 
60 minut.  
 Na setkání se těší 

Blanka Vysloužilová a Ondřej Šárek 
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JÁHEN SKUTEČNĚ TRVALÝ 
 

 Před pěti lety, krátce po svém ná-
stupu na Lhotku, jsem měl tu čest bla-
hopřát Františkovi Martinkovi, našemu 
trvalému jáhnovi, k patnácti letům jeho 
jáhenské služby (21. září 1996). Čas 
rychle letí, a tak je tu dokonce výročí 
kulaté.  
 Františku, jménem nás všech ti dě-
kuji za tvou obětavou službu Bohu i li-
dem. Moc dobře vím, že jsi tu byl pro 
lidi i dávno před svým svěcením. Často 
slýchám: „Ten pan Martinek, tolik let 
slouží a přitom mi přijde, že vypadá po-
řád stejně.“ Tělo sice chřadne, ale duch 
je stále čilý. A to z člověka vyzařuje.  
 Františku, tobě, i tvým blízkým, pře-
jeme a vyprošujeme vše dobré! 
 Kdo byste se chtěl k veřejnému bla-
hopřání farnosti připojit osobně, může-
te v neděli 18. září po dopoledních 
mších svatých. 

     P. Jiří Korda 
 

K R Á T C E 
 

 

● Svátost křtu za uplynulé období při-
jali David Antonín Pilát, Enrico Dominik 
Fiala, Emma Olejová, Aneta a Jaroslav 
Kolomazníčkovi, Edmund Kudrna, Ja-
kub Sedláček. 
● Do manželství v našem kostele 
vstoupili Miriam Šárková a Karel Vítek, 
Jan Biroš a Ilona Aldorfová.  

● Rozloučili jsme se s Ludmilou Bar-
tošovou, Michaelem Tillem, Vladimírem 
Svačinkou a Petrem Kvasničkou. 

● Zasedání pastorační rady farnosti 
bude ve středu 14. 9. ve 20.00 v sále 
sv. Václava.  
 

 

PEVNÁ LINKA NA FARU  
 

 Prosím nevolejte na faru na pevnou 
linku. Používejte čísla na mobilní tele-
fony: na mne 725 797 561, na pana 
kaplana Petra Šleicha 605 227 727, na 
sestru Bernardu 605 760 307. Pokud 

nemůžeme právě hovořit, zkuste zavo-
lat později, nebo se vám ozveme zpát-
ky. Pevnou linku máme jen kvůli připo-
jení k internetu. Děkujeme za pocho-
pení.        P. Jiří Korda

Foto Jan Šilhavý
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OSLAVTE S NÁMI 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ASC 
Místní společenství Salesiánů spolupracovníků z Prahy-jihu zve na mši sva-
tou, která bude sloužena ve čtvrtek 8. září v 19.30 v našem kostele v rámci 
letošního 140. výročí založení ASC. Kdo jsou Salesiáni spolupracovníci?  

 

 Sv. Jan Bosko, 
italský kněz,  
založil v Turíně 
v r. 1874 salesiá-
ny, přesněji Kon-
gregaci sv. Fran-
tiška Saleského. 
Salesiáni se sta-
rali především 
o  chudé hochy. 

Don Bosko měl mnoho pomocníků 
z řad laiků, proto se rozhodl zapojit je 
do salesiánského díla těsněji a v roce 
1876 založil sdružení salesiánských 
spolupracovníků. Salesiáni spolupra-
covníci se stali nositeli myšlenek Dona 
Boska ve světě. 
 Naše spiritualita je spiritualitou kaž-
dodenního života. Usilujeme o život 
v radosti a vlídnosti, proto je nám vzo-
rem vlídný biskup sv. František Sales-
ký, v přátelství s Pánem Ježíšem a po 
boku Panny Marie Pomocnice, 
s očima otevřenýma k potřebám ko-
lem nás. Prostředí proniknuté radostí 
a veselím otevírá duše mladých, dává 
jim růst a budí důvěru. 
 V tomto duchu pečujeme o vztahy 
ve vlastních rodinách a také v za-
městnání se snažíme šířit „salesián-
ského ducha“ přátelství, laskavosti, 
trpělivosti a pokoje. Pracujeme ve 
svých farnostech, na dílech bratří sa-
lesiánů a v různých dalších apošto-
látních projektech. Don Bosko říkal: 
„Nevyhledávejte asketické skutky, ale 
trpělivě snášejte, co život přináší, 
a  buďte veselí.“ 

 Když chlapec Dominik Savio prosil 
Jana Boska, aby mu pomohl stát se 
svatým, Bosko mu řekl: „Prozradím ti 
tajemství svatosti. Dobře si ho zapama-
tuj. Za prvé: Buď veselý. Pamatuj si, že 
všechno, co tě připravuje o klid a co tě 
zneklidňuje, nepřichází od Pána. Za 
druhé: Plň svoje studijní a náboženské 
povinnosti. Nic z toho nedělej proto, 
abys vynikl, ale z lásky k Bohu. Za třetí: 
Prokazuj ostatním dobro, i když tě to 
bude stát oběť.“  
 Scházíme se jedenkrát měsíčně, 
občas máme sobotní duchovní obnovu 
a v létě čtyřdenní exercicie.  
 Za společenství ASC Praha-jih zvou 
ze lhotecké a modřanské farnosti Bo-
ženka a Jiří Šárkovi, Jana a Jan Šilha-
vých, Karel Švejda, Halka a Pavel Kor-
covi, Boženka a Otto Böhmovi, Pavla 
a Ivan Bažantovi. 

Jan Šilhavý 

Jan Bosko se svými chlapci. 
Repro: http://www.katopedia.cz/ 
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KRAKOVSKÉ STŘÍPKY 
Světové setkání mládeže začalo pro různé lidi v různou dobu. Já jsem byla 
mezi těmi, kteří v pondělí 25. srpna nasedli v pražských Kunraticích do jed-
noho ze dvou autobusů mířících přímo do Krakova. 
 

 
 Naivně jsem se domnívala, že na 
místo dorazíme tak za pět hodin. V reá-
lu jsme na cestě strávili téměř dvojná-
sobek. Už jsem nedoufala, že vůbec 
dostaneme něco k večeři nebo že stih-
neme alespoň kousek z večerního za-
hajovacího programu. Opak byl prav-
dou. V místě ubytování na nás čekaly 
paní kuchařky a „bigos“. Zkusili jsme 
potom vyrazit do českého centra, aby-
chom ráno nebloudili. Dorazili jsme 
právě ve chvíli, kdy začínal poslední 
bod programu – adorace. Taková pěk-
ná tečka na začátek. 
 Podobných střípků se za dobu se-
tkání nastřádala celá řada. Třeba hned 
v úterý jsme se vydali na zahajovací 
mši do parku Błonia. Tramvaj směrem 
do centra se neuvěřitelně vlekla a ná-
sledující prodírání se davy také na 
rychlosti moc nepřidalo. Když jsme se 

blížili k  místu 
konání slavnost-
ní mše, už bylo 
asi půl hodiny po 
plánovaném za-
čátku. Postupně 
jsem se smířila 
s  tím, že přes 
veškerou snahu 
mši nestíháme. 
Jaké bylo naše 
překvapení, když 
jsme dorazili 
a  akorát končilo 
úvodní povídání. 
Vešli jsme do 
nám určeného 

sektoru, dostali jsme plastový pytel, 
takže jsme se mohli usadit na deštěm 
zmáčenou zem a začít „In nomine pa-
tris...“ 
 Nejdřív jsem moc netušila, jak 
a  s kým budu čas setkání trávit. Okol-
nosti mě postupně oddělily ode všech, 
koho jsem aspoň trochu znala. Díky 
tomu jsem se zase mohla seznámit 
s  úplně novými lidmi. Během prvních 
dvou dní vykrystalizovala skupinka, se 
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kterou jsem 
pak strávila 
zbytek setká-
ní a na konci 
se mi ani ne-
chtělo věř i t , 
že se známe 
sotva týden.  
 Jednotlivé 
dny se nesly 
v   podobném 
duchu. Po 
snídani  ve 
školní jídelně 
jsme vyráželi 
do cca 2,5 km 
vzdálené za-
hrady cister-
ciáckého opatství v Mogiłe, kde se ko-
nal český dopolední program: slovo na 
den, katecheze některého z českých 
biskupů, svědectví, vlogy Youtubera 
Kešu, rozhovor ve skupinkách, mše, to 
vše za doprovodu brněnské kapely 
SBM a pražícího slunce. Společným 
jmenovatelem odpolední byla větší 
pestrost, setkání s  mezinárodní di-
menzí církve, davy v  krakovských uli-
cích a snaha ulovit k večeři něco lepší-
ho než párek v rohlíku u pumpy. 
Navečer jsme se vraceli do českého 
centra na modlitbu a poslední várku 
užitečných informací. Pak jsme šli opět 

do míst ubytování. 
 Ve středu jsme vyrazili na pouť do 
Łagiewnik, do míst, kde nedaleko stá-
val lom, v němž pracoval Jan Pavel II., 
tehdy ještě Karol Wojtyła. Dnes jsou 
tam dvě svatyně: jedna zasvěcená Ja-
nu Pavlu, s nádhernými mozaikami od 
Rupnika a sutanou potřísněnou krví, 
kterou měl papež na sobě, když ho po-
střelil atentátník; druhá – svatyně Boží-
ho milosrdenství, spojená se sv. Faus-
tinou. Nejdřív jsem se trochu divila, že 
jedeme na pouť tramvají, pak mě údiv 
přešel. Pouť nebyla tolik o nachoze-
ném počtu kilometrů, jako spíš o trpěli-
vosti jít šnečím tempem nebo přímo 
stát několik hodin v davu a vedru, aby-
chom pak během pár minut prošli sank-
tuáriem a rychle uvolnili místo dalším 
zájemcům. Skoro jsem si říkala, jestli 
těch pár minut, během kterých si člo-
věk ani nestihne jednotlivé mozaiky 
trochu prohlédnout, stojí za úmorné 
čekání. V kontrastu k tomu se měla ná-
vštěva druhé svatyně, kam jsme se do-
stali až během odpoledne. Chvíli prše-
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lo. Mnozí čekání možná vzdali. Svaty-
ně byla překvapivě poměrně prázdná, 
a tak jsme v ní mohli aspoň na chvíli 
spočinout. Je to zvláštní pocit modlit se 
„Korunku“ na místě spojeném s její au-
torkou. 
 Setkání vyvrcholilo na louce na 
předměstí Krakova, nazvané Campus 
Misericordiae, kde se okolo dvou milio-
nů lidí z celého světa sešlo ke společ-
nému bivakování pod širým nebem. Asi 
bych měla říct spíš k setkání s pape-
žem, ale ten byl tak daleko, že jsme ho 
mohli sledovat jen na velkoplošné ob-
razovce. Důležitější mi přišla celková 
atmosféra, do které trefně zaznívala 
papežova slova, ať si ze života nedě-
láme pohovku, ale vytváříme mosty 
a  zanecháme stopu. 

 Týden v Krakově byl nabitý spous-
tou podnětů. Kdybych měla vypsat, co 
všechno jsem zažila, vydalo by to na 
mnoho stran. Jsem ráda, že jsem moh-
la světové setkání na vlastní kůži pro-
žít. Jsem vděčná velkému množství or-
ganizátorů, kteří se na jeho usku-
tečnění podíleli. Jsem vděčná za 
spoustu hezkých momentů, setkání 
a  milých náhod. Za to, že se setkání 
obešlo bez teroristického útoku. 
A  v neposlední řadě jsem vděčná mni-
chům, kteří umožnili Čechům mít zá-
zemí v jejich kostele a přilehlých za-
hradách. Nejednou se mi bazilika 
sv. Kříže stala útočištěm a místem se-
tkání s Hospodinem v „tichém vánku“. 

Terezie Šilhavá 
 
 

NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY 
Co je nejvíce zasáhlo mladé poutníky z naší farnosti a co jim setkání dalo. 
 

 „Konečně se necítím divně“, takhle 
bych asi popsala Světový den mláde-
že. Jelikož spousta mých přátel je ne-
věřících, cítím se někdy jiná, trochu 
divná, ale když jsem viděla Krakov plný 
mladých křesťanů ze všech koutů svě-
ta, byl to neskutečně silný zážitek. Ně-
co takového se prostě nedá popsat, to 
se musí zažít.      Johanka Melzerová 
 
 
 V Krakově to bylo super – skvělá 
atmosféra, super lidi a výborné před-
nášky. Ocenil bych především před-
program, kde jsem měl možnost poznat 
spoustu nových lidí. Závěrečné setkání 
se Svatým otcem bylo sice náročné, 
ale stálo to za to. Díky všem, kteří to 
zorganizovali a umožnili nám se zú-
častnit.       Ondra Šimer 

 Z předprogramu i z Krakova mám 
úžasné zážitky a to nejen duchovní. Už 
jen to, že jsme se ve městě potkávali 
s novými lidmi, povídali jsme si s nimi 
a  přitom věděli, že jsme všichni na 
stejné vlně. A i všechen program před 
setkáním s papežem Františkem pro-
bíhal v natěšeném očekávání setkání 
s ním. Doma mi říkali, že i když se dí-
vali v televizi, byla z toho cítit skvělá 
atmosféra, a pak si představte, když 
jste přímo tam!     Veronika Wenkeová 
 
 Setkání v Krakově bylo jedno velké 
představení toho, že tisíce lidí z celého 
světa s různými problémy a potížemi 
přišly sem, aby ukázaly, co mají spo-
lečného: důvěru v Krista. Byla to ukáz-
ka velikého daru, který jsme mohli sdí-
let s ostatními.     Hedvika Šárková 
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 Krakov – tohle jediné slovo stačí říct 
těm, co tam byli. Každý si vybaví něco 
jiného, ale všichni vědí, že (před)pro-
gram, davy lidí, společné modlitby, se-
tkání se Svatým otcem, celkově atmo-
sféra Světového dne mládeže 2016 by-
la nezapomenutelná, a že toto setkání 
je zážitkem na celý život. Nedá se to 
popsat slovy, to byste museli zažít, 
abyste věděli, jaké to bylo...  

Edita Danielová 

 Krakov je krásné město a se spous-
tou lidí z celého světa byl ještě krás-
nější a zajímavější. Celé setkání byl 
nezapomenutelný zážitek a už si začí-
náme vydělávat na Panamu! 

 Anička Kapsová 
 

 Poláci nás v předprogramu pohostili 
tak, jak nejlépe sami mohli, bezesporu 
úžasně. Běda těm, jež špatné řeči 
o nich vésti budou! Kdo poté na hlav-
ním programu v Krakově nebyl, nená-
vratně o hodně přišel! Martin Klepetko 

 

 
Použité fotografie od sdružení fotografů Člověk a víra 

 
 

POZNAČTE SI: CSM 2017 V SRPNU V OLOMOUCI 
 

V Krakově jsme byli pozváni na další 
setkání. Středoamerická Panama je 
pro nás trochu z ruky, ale do Olomouce 
je to oproti tomu co by kamenem do-
hodil. Tak už teď si můžete poznačit, 
že 15.–20. srpna 2017 se koná celo-

státní setkání mládeže v Olomouci. Je 
určeno pro mladé od 14 do 30 let. 
A bude ho provázet motto: „Nebojte 
se!“ 
 Podle informací na webu setkání  
olomouc2017.signaly.cz se účastníci 
mohou těšit na velmi pestrý a bohatý 
program, ve kterém si každý bude moci 
najít něco pro sebe. Dokonce se na 
sobotu 19. srpna 2017 chystá i pro-
gram pro rodiny. 

Terezie Šilhavá 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ZÁŘÍ 2016 
ČTVRTEK  1.9.  
POZOR až 8.30 Mše svatá s Církevní mateřskou školou Studánka 
po mši svaté Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 

  
PÁTEK   2.9. První pátek v měsíci 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  

SOBOTA   3.9. 
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, 
první sobota v měsíci 

16.15 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá 
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 

  
NEDĚLE  4.9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti, žehnání aktovek a pomůcek 
18.30 Mše svatá  
19:30 Koncert Duo UF UF (Blanka Vysloužilová a Ondřej Šárek) 

  
PONDĚLÍ   5.9.  
  8.00 Mše svatá 

  
ÚTERÝ   6.9.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi  
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru, požehnání do nové sezóny 

  
STŘEDA   7.9.  
  8.00 Mše svatá 
  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.45–20.00 
Společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ), které, bude upřes-
něno začátkem září.   
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ČTVRTEK  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.30 Mše sv. ke 140. výročí založení ASC – pozvání pro farnost 

  
PÁTEK   9.9.  
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  
SOBOTA  10.9.  
17.00 Mše svatá 
18.00 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 

  
NEDĚLE  11.9. 24. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ   12.9. Jména Panny Marie 
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 

  
ÚTERÝ   13.9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 

  
STŘEDA  14.9.  Svátek Povýšení svatého Kříže 
  8.00 Mše svatá 
  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.45–20.00 
Společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ), které, bude upřes-
něno začátkem září.   

  
ČTVRTEK  15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Biblické setkání 
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PÁTEK   16.9. Památka sv. Ludmily, mučednice 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  17.9.  
17.00 Mše svatá  
  
NEDĚLE  18.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   19.9.  
  8.00 Mše svatá 
  
ÚTERÝ   20.9. Sv. Ondřej a druhové, korejští mučedníci 
10.00–13.00 Vikariátní konference kněží III. pražského vikariátu 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  21.9. Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
  8.00 Mše svatá 
  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15  Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání 

18.45–20.00 
Společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ), bude upřesněno za-
čátkem září 

  
ČTVRTEK  22.9.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
20.00 Modlitby Taizé 
  
PÁTEK   23.9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
17.00–18.00 Modlitební triduum matek 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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SOBOTA  24.9.  
17.00 Mše svatá 
18.00–19.00 Modlitební triduum matek 

  
NEDĚLE  25.9. 26. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
17.00–18.00 Modlitební triduum matek 
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ   26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, bl. Pavla VI., papeže 
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 

  
ÚTERÝ   27.9. Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  

  
STŘEDA  28.9. 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA,  MUČEDNÍKA,  hlavního pa-
trona českého národa 

  8.00 Mše svatá 
  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá  

  
ČTVRTEK  29.9. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Biblické setkání 

  
PÁTEK   30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
 

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. 



SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

9/2016  13 

SDM KRAKOV 2016 
Dne 20. 7. 2016 jsme odjížděli společně, asi dvacet mladých z naší farnosti, 
na Světový den mládeže do Polska. 
 

 Vše začalo předprogramem v Trze-
meszně, kde nás opravdu s otevřenou 
náručí přivítaly velmi pohostinné a milé 
rodiny.  
 

 
 
 Všichni jsme byli nadšení z progra-
mu, který pro nás byl přichystaný. Na-
příklad: světelná show o historii pol-
ského národa nebo fotbalový zápas 
a   další sportovní akce. Také jsme 
v programu měli společnou mši svatou 
s kardinálem Vlkem, která se konala na 
stejném místě, kde dříve kázal sv. Voj-
těch. Účastnili jsme se i poutě, kde 
jsme obnovili křestní slib a prošli Brá-
nou milosrdenství.  
 V sobotu jsme jeli do Hnězdna. Tam 
jsme měli společnou mši svatou 

s ostatními poutníky z Čech a dalších 
zemí. Tato mše svatá byla úžasná, jak 
atmosférou, tak i po duchovní stránce. 
Modlit se v takovém davu bylo pro nás 
v tu chvíli něco úžasného. Nicméně 
tento dav byla pouze malá hrstka toho, 
co nás ještě čekalo. V neděli 24. 7. 
jsme odjížděli na hlavní program SDM 
do Krakova. Zde začala opravdová 
pouť.  
 Po příjezdu asi v pět hodin ráno 
jsme šli na registraci, kde jsme dostali 
batoh poutníka a byli ubytováni ve ško-
lách. České národní centrum bylo zří-
zeno v  klášteře cisterciáků, asi 20 mi-
nut rychlou chůzí od našeho ubytování. 
Tam jsme měli každý den dopolední 
program – katecheze, mše svaté, kon-
certy…  
 Katecheze na různá témata směřo-
valy k hlavnímu tématu SDM – 
– MILOSRDENSTVÍ. Mše svaté vedl 
například P. Jenda Balík, kardinál Vlk, 
kardinál Duka, od kterého všichni čeští 
poutníci dostali Bibli. Odpoledne jsme 
měli volný program, takže jsme si mohli 
jít prohlédnout památky a město, nebo 
se účastnit nepovinného programu 
v ČNC. 
 Ve čtvrtek 28. 7. v 17.30 jsme šli 
přivítat Svatého otce do parku Błonia. 
A tímto okamžikem začala ta pravá 
pouť. 
 Za sebe mohu říct, že jsem prožil 
jedenáct neuvěřitelných dní. Nedokázal 
jsem si představit, jaká bude atmosféra 
v Krakově, kolik tam bude lidí, jak to 
bude zorganizované atd. Pro mě zača-
la ta největší pouť ve chvíli, kdy jsem 
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vyrazil do Łagiewnik. Pouť měla dvě 
místa zastavení. Prvním byl kostel za-
svěcený sv. Janu Pavlovi II. Zde jsem 
se se svou skupinkou pomodlil a chvil-
ku rozjímal. Pak jsem se vydal na dru-
hé místo pouti ke kostelu, který byl za-
svěcený sv. Faustině Kowalské. V tom-
to chrámu byla také Brána milosrden-
ství, kterou jsem prošel, a něco mi říka-
lo, že moje pouť ještě není u konce. 
Blízko chrámu byl totiž klášter, kde žila 
sv. Faustina, které se zjevil Ježíš Kris-
tus, a ona poté nechala namalovat ob-
raz Božího milosrdenství.  
 

 
Obraz podle vidění sestry Faustiny 

 
 Vydal jsem se do kláštera, abych 
obraz viděl v originále. Po dlouhé době 
čekání ve frontě se mi podařilo vejít do 
kaple, kde je obraz vystaven. Ve chvíli, 
kdy jsem ho uviděl, se mi do srdce vlilo 

teplo a pocit Boží přítomnosti. Pohled 
na obraz je nezapomenutelným zážit-
kem. Zde bylo důležité si říct pouze 
jedno „Ježíši, důvěřuji ti! Odevzdávám 
ti svého ducha.“ Skrze tento obraz 
jsem pocítil, že Ježíš Kristus je milo-
srdný. Celá moje skupina, měla stejný 
pocit. 
 Další silný moment nastal následu-
jící den, kdy jsem šel přivítat papeže 
Františka. Bylo to poprvé, co jsem ho 
viděl na vlastní oči. Jeho proslov byl 
povzbuzující a naprosto výstižný pro 
dnešní mládež. Podle slov Svatého ot-
ce je Bůh naším „fandou“, má nás rád 
a počítá s námi, zajímáme ho. A my 
mu máme za to každé ráno děkovat. 
Líbilo se mi, jak se papež vyjádřil, že 
paměť Boha není „harddisk“, který za-
znamenává všechna naše špatná data. 
Ale že jeho pamětí je něžné srdce. 
V sobotu jsem se vydal na společnou 
pouť s přáteli do kampusu Misericor-
diae. Zde jsme prožili vigilii a přespáva-
li jsme pod širákem.  
 V neděli proběhla závěrečná mše 
svatá s papežem, která je mým největ-
ším zážitkem z celého programu. 
V  těchto dvou dnech se sešlo asi 
1 600 000 lidí. Tolik mladých z celého 
světa se dohromady modlilo! To je 
úžasný zážitek na celý život. Nejúžas-
nější však bylo, že se s námi modlil 
Svatý otec František. A tak jsem na 
vlastní kůži mohl pocítit sílu modlitby 
a  Boží přítomnost mezi námi. Děkuji 
Pánu, že mi dal možnost setkat se 
s ním v takovém ohromném společen-
ství.  
 Na závěr bych chtěl jenom dodat: 
Bůh je milosrdný, láskyplný a chrání 
nás na cestě do Božího království. 
Chvalme ho každým naším činem, 
svěřme mu naše radosti i starosti, 
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prosme ho za odpuštění našich hříchů. 
Protože on je ten, který uzdravuje 

a pomáhá. On je ten, který je milosrd-
ný. 

Petr Burda
 

 
Mše svatá před královským hradem Wawelem. Foto Petr Burda 

 

KRÁSNÉ DNY NA EXERCICIÍCH 
Milí manželé, novomanželé, manželé s dětmi, manželé s vnoučaty, … děláte 
něco pro své manželství?  
 

 My jsme před několika měsíci 
s manželem vyhodnotili, že ne a že je 
nejvyšší čas to změnit. Oba jsme věděli 
o různých možnostech, ale skrz tři ma-
lé děti, absenci hlídání a tím pádem 
i absenci volného času pro nás dva to 
u daného rozhodnutí taky skončilo. 
Nicméně díky Bohu a aktivní „propa-
gandě“ některých našich spolufarníků 
jsme se letos v létě ocitli v Králíkách 
a mohli se tak v klidu zaposlouchat do 
několika sympatických povídání 
o  manželství. Ale nejen to, zatímco 

jsme s manželem čtyři dopoledne vy-
sedávali na pohodových přednáškách 
manželů Múčkových, naše děti si zatím 
kousek od nás spokojeně hrály s po-
četnou skupinkou jiných dětí pod do-
hledem „sedmi statečných“ hlídačů. 
A po každé přednášce navíc následo-
vala cenná chvíle pro rozhovor manže-
lů mezi čtyřma očima. Odpoledne si 
pak každá rodina mohla užít podle se-
be. Krásná příroda, poutní místo (do-
konce s Bránou milosrdenství), ale 
i okolní městečka toho nabízela víc, 
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než se za těch pár dnů dalo stihnout. 
Po večeři, která byla stejně jako oběd 
a snídaně zajištěna v místě ubytování, 
byla možnost modlitby s dětmi a po je-
jich uložení mohli manželé ještě podis-
kutovat o probíraných tématech s dal-
šími různě starými manželskými páry, 
nicméně ve svobodě, dle povahy a ná-
lady jednotlivců. Hlídači zatím ochotně 
předčítali oblíbené pohádky u dětských 
postýlek a získávali tak další „body“ 
u dětí, které pak jistě nejedněm rodi-
čům tlačily do hlavy litanie např. na 
blahoslavenou Aničku, Editku, Zuzku, 
či toho „pána“, co toho ví o hasičích víc 
než maminka. A tak i „odpůrci“ cizího 
hlídání (jako já) mohli mít příjemný po-

cit, že to byla skutečně pěkná dovolená 
i pro děti (a to nejen v době odpoled-
ních výletů). Po celou dobu pobytu, 
který připravuje Schönstattské hnutí, 
byl k dispozici kněz, zpověď, možnost 
mše. A tak si mohl člověk udělat kom-
pletní revizi manželství. Po návratu 
domů nás pak čekala technická zkouš-
ka s autem. A zjistili jsme, že rychlá re-
vize u automechanika nestačila, neboť 
se rozpadal výfuk. Náprava se dá naš-
těstí zjednat rychle. Napadá mě ale, že 
každé manželství si zaslouží z času na 
čas taky řádně zrevidovat a napravit 
různé skryté vady, nečekat, až se za-
čne rozpadat, náprava už tak snadná 
být nemusí…   Monika Gričová 

 
 

HLÍDAČKY VÍ SVÉ… 
 

 Jak již bylo zmíněno, v červenci se 
v Králíkách konal kurz pro harmonizaci 
manželství, kterého jsme se taky zú-
častnily. Ovšem my jsme nejely har-
monizovat manželství – hlídaly jsme 
děti. Hlídačů bylo celkem sedm, čtyři 
holky a tři kluci (malé holčičky se nám 
postaraly o manželskou poradnu). Dětí 
bylo celkem 32, z toho šest v kočárku; 
polovina byla ve věku do šesti let, tak-
že práce bylo dost.  
 Po uplynulém týdnu umíme spoustu 

nových a praktických věcí: přebalovat, 
převlékat (i malý mimča), krmit (klidně 
i  tři děti najednou), utěšovat (nejen) 
plačící miminko, uspávat, číst pohádky 
a neochraptět po deseti stránkách, na-
učit se 32 jmen během jednoho dne 
(a umět přiřadit k dětem správné rodi-
če), odpovědět i po milionté na otázku 
Proč…? a nenechat se vyvést z rovno-
váhy jasnou a vychytralou odpovědí 
z  úst tříletého dítěte (protože Vašík „se 
tak prostě narodil“). A abychom neza-

ham 1                    ham 2                      ham 3
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pomněly na to nejdůležitější: chodit čů-
rat s malými dětmi. K tomu se vážou 
zajímavá fakta: 
1. Když jdou čůrat dva malí kluci, je 
potřeba ohlídat, aby nestáli proti sobě 
(hlídač Honza o tom ví svoje). 
2. Vysadit tříletou holčičku na záchod, 
když máte v manduce na břiše mimino, 
je možné. 
3. Dítě je schopné počůrat si tričko. Na 

břiše. Jako fakt. Honza by vám 
to potvrdil. 
4. Když už si všechno skvěle 
naplánujete a stojíte nad tím 
kanálem, nezapomeňte si sun-
dat kalhoty. 
5. Jedno náhradní oblečení na 
dopoledne nestačí. 
6. Když nějakou dobu hlídáte 
malé děti, přestanete chodit na 
záchod. Začnete chodit čůrat. 
Z tohoto týdne však vyplynula 
jediná věc: i přes všechno na-
še úsilí, bolavá záda a ruce, 

spánkový deficit a celkovou únavu je 
veškerá snaha marná. Pouhými třemi 
slovy nám to poslední večer jasně vy-
světlil nejmenovaný, téměř čtyřletý Mi-
chael. Když po dvouhodinovém uspá-
vání už konečně vypadal, že spí, a my 
ho s obrovskou námahou a opatrností 
přesunuly na jeho postel, prohlásil: 
„Jak se snažíte...“ 

Anička Kapsová, Edita Danielová 

Umíme číst pohádky a neochraptět po deseti stránkách
Fota: Hobzovi a Gričovi
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POZVÁNKY ZE STUDÁNKY 
 

 Jako již tradičně začíná 
CMŠ Studánka i  tento 
školní rok mší svatou 
v kostele P. Marie Králov-
ny míru na Lhotce. Mše 
začíná 1.  září v 8.30 

(skutečně v půl deváté!) a jsou na ni 
zvány děti, rodiče i farníci. 
 Druhou pozvánkou je možnost se-
tkání se známým atletem panem Imri-
chem Bugárem. Bývalý českosloven-

ský atlet-diskař, stříbrný z olympiády 
1980 v Moskvě s osobním rekordem 
71,26 metrů z roku 1985, navštíví naši 
MŠ v rámci projektu Setkání se spor-
tem. Uvítáme ho ve čtvrtek 15. září 
odpoledne. Jeho návštěvu jsme tento-
krát pojali jako setkání nejen pro děti, 
ale i pro rodiče, prarodiče a další zá-
jemce, kteří jsou zváni od 16.15. 
 Všechny srdečně zveme. 

Magda Vlčková 
 

Spolek a Církevní MŠ Studánka srdečně zvou na již tradiční 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ (ALE NEJEN PRO NĚ) 
v sobotu 17. 9. 2016 od 14.00 na zahradě mateřské školy Studánka. 

Program odpoledne: sportovní zápolení pro děti připravené a organizované našimi 
tatínky; večer: ohnivý táborák. Vstup volný. Akce je otevřená i pro veřejnost.  

Jiří Prchal 
 

LETNÍ ZAMYŠLENÍ 
Asi o tom nevíte, ale před každou dětskou mší věší na zeď fary do ulice pla-
kát náš Péťa, a taky před Alfa kurzy a Nocí kostelů. Sem tam mu pomohu, 
ale většinou je na to sám. Práce nepříjemná, ve výšce a s neustále přesta-
vovaným žebříkem… 
 

 Asi o tom nevíte, ale v lednu z toho 
žebříku při věšení spadnul a pěkně si 
namlátil. Byla zima a nasněženo, žeb-
říku scházelo cosi drsného na jedné 
noze, a tak se svezl po hladkém plaká-
tu Alfa kurzů. Péťa byl odpovědný – po 
chvíli se na žebřík znovu vydrápal 
a plakát dověsil. 
 Asi jsme o tom nevěděli, co všech-
no vlastně dělá. Přišla dětská mše 
a najednou jsem tahal sám těžkou apa-
raturu do auta a z auta a Péťa byl 
schopen tak otáčet ovládacími čudlíky. 
Pak následoval koncert Ztracené kape-
ly a totéž v bledě modrém. Pak se  

plakát sundával, 
pak… a  doma 
byl také „nepo-
užitelný“.  
 A tak jsem 
se zamyslel, ko-
lik na každém 
visí práce a že 
si to lidé kolem 
často ani neu-
vědomují. Zjis-
tíme to, až když 
spadne ze žebříku… 

Jiří Šárka 
Autor karikatury: Lubomír Vaněk 
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NOVINKA V POMOCI POTŘEBNÝM 
Naše pracovnice Hanka se první pondělí v červenci vrací z místního 
úřadu, kde jsme otevřeli první výdejní místo balíčků s potravinovou 
a materiální pomocí pro potřebné. 
 

 Hanka se nám svěřuje s prvními do-
jmy: „To bylo neuvěřitelné. Přišla tam 
spousta lidí a všichni z těch věcí měli 
obrovskou radost. Nejvíc mě dostala 
osamělá maminka se čtyřmi dětmi. 
Nejstarší holčička odjíždí dnes odpo-
ledne na tábor. Prosila maminku, aby jí 
schovala jedny piškoty, jen aby o tu 
dobrotu nepřišla. Divila 
jsem se, že v dnešní 
době pražské dítě touží 
zrovna po piškotech. 
Maminka mi vysvětlila, 
že často nemají na zá-
kladní potraviny, piško-
ty jsou pak pro děti vy-
sněná lahůdka. Říkala 
jsem si v duchu, co by 
tomu asi řekly moje 
zmlsané dětičky, které 
ohrnují nos, když koupím méně oblíbe-
né sušenky nebo jogurt.“ 
 Farní charita Praha 4 – Chodov se 
zapojila (pro oblast Praha 4, 11 a 12) 
do projektu FEAD – „Potravinová a ma-
teriální pomoc nejchudším osobám“, 
který od července 2016 do února 2017 
po celé republice koordinuje Charita 
ČR. Projekt je určený pro nejchudší 
obyvatele. Nabízí poradenství pro rodi-
ny s dětmi, osamělé rodiče, bezdo-
movce, osoby s postižením a seniory 
v sociální nouzi.  
 Příchozím je nabízena podpora, ale 
i konkrétní hmotná pomoc. K dispozici 
je pět typů balíčků s trvanlivými potra-
vinami a hygienickými potřebami, vše 
je vyrobeno v České republice, věci 

jsou kvalitní a užitečné. Pomoc je nabí-
zena anonymně, nejsou vyžadovány 
osobní údaje, ani doklady o příjmu. Po-
třební mohou balíček s pomocí obdržet 
opakovaně jedenkrát měsíčně, 
v  případě velké nouze i jednou týdně. 
Na výdejovém místě je vždy přítomný 
sociální pracovník/ce a nabízí také po-

radenství. 
 Naše charita provo-
zuje tři místa, kde je 
pomoc nabízena. Kaž-
dé úterý od 10.00 do 
12.00 v Komunitním 
centru Matky Terezy, 
každé první pondělí 
v  měsíci na sociálním 
odboru Úřadu městské 
části Praha 4 od 10.00 
do 12.00, dále po do-

hodě v Azylovém bydlení Sociálních 
služeb Praha 12, aktuální informace 
najdete na internetových stránkách 
http://www.charitapraha4.cz/ a na 
facebooku.  
 Projekt je podpořen finančními pro-
středky z Fondu evropské pomoci nej-
chudším osobám (FEAD) a ze státního 
rozpočtu v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci. 
 Projekt je určený široké veřejnosti. 
Pokud znáte ve svém okolí člověka 
nebo rodinu, kteří trpí nouzí, určitě je 
o naší nabídce informujte. Byli bychom 
rádi, aby se informace rozšířila do ce-
lého regionu, kde působíme. 
 Přeji všem klidný start do nového 
školního roku.         Eva Černá 

Strážce našich kanceláří 
nad balíčkem
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PLÁNUJEME 
 

28. 10., 28. 11., 28. 12. – modlitba za 
národ, Svatováclavská kaple chrámu 
sv. Víta v 16.15 
 

13. 11. – posvícení našeho kostela, 
slavnostní mši v 10.00 bude celebrovat 
bývalý trvalý jáhen při pražské katedrá-
le, novokněz pater Štěpán Faber 
 

20. 11. – farní akademie na téma Ro-
zumět internetovým dětem  
 

3.– 4. 6. 2017 – Pouť, Letnice a za-
hradní slavnost, kde budeme slavit 25 
let CMŠ Studánka a 80. výročí posvě-
cení našeho kostela 
 

9. 6. 2017 – Noc kostelů 
. 

 

 
 

LÁSKA JE DÁVÁNÍ VLASTNÍHO ČASU 
 

 Modlitba znamená strávit nezištně čas s Bohem pro radost, že jsme spolu. 
Znamená to milovat, protože láska – to je dávání svého času. Láska se neproje-
vuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním jsme. V modlitbě 
se učíme být s Bohem v postoji jednoduché pozornosti. Úžasné při tom je, že 
když se učíme být pozorní vůči Bohu, učíme se být stejným způsobem pozorní 
vůči ostatním.  
 Zjišťujeme, že někteří lidé, pokud mají dlouhou zkušenost se životem modlitby, 
jsou mnohem pozornější, vnímavější, dokážou lépe naslouchat a jsou ochotnější 
než ti, jejichž život je naplněn aktivitou. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta a pozor-
nost, které jsou cenným darem pro ty, které potkáme na své životní cestě. Neexis-
tuje krásnější a účinnější škola vnímavosti k druhému, než je věrnost v modlitbě. 
Byl by čirý nesmysl stavět do protikladu či konkurence modlitbu s láskou k bližní-
mu. 

Jacques Philippe: Dotknout se Boha, nakl. Paulínky 
viz též www.modlitba.cz 
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