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SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!
Jaká předsevzetí, očekávání a přání
se nesla novoroční nocí 1917? Troufám si tipovat, že na vrcholu pomyslného žebříčku byla touha po konci té
strašlivé světové války. Nesplnilo se.
A aby toho nebylo málo, carské Rusko
se propadlo do děsivé občanské války,
jejíž vítězové pak zbarvili nemalou část
světa do ruda, včetně naší země.
Jenže v tom samém roce, na chudém portugalském venkově, se třem
malým pasáčkům opakovaně zjevila
Panna Maria. Kromě předpovědi blížících se velkých soužení je ujistila, že
poslední slovo bude patřit Bohu, a to
dokonce i v samotném Rusku. Dnes,
i přes všechny aktuální problémy, se
Velkou Rusí opět nese zvuk zvonů svolávajících na svatou liturgii a já vám teď
mohu psát tenhle úvodník, aniž bych
se musel bát, co na něj řekne církevní
tajemník.
Platí ale, že čert nikdy nespí, a tak
se stále zlo v různých podobách pokouší o nás i o tento svět. Proto je poselství z Fatimy stále živé. Jak řekl svatý Jan Pavel II.: „Neustávající výzva
Nejsvětější Panny Marie k pokání není
nic než projev mateřského zneklidnění
o osud lidské rodiny, jež tolik potřebuje
obrácení a odpuštění.“

Závěrem dodávám, že letos nebudeme pamatovat jen na fatimské události, ale také na osmdesátiny našeho
mariánského chrámu na Lhotce. Je tedy stále za co děkovat a učit se důvěře,
že poslední slovo patří Bohu!
+ P. Jiří Korda

Tradiční znázornění fatimského zjevení
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NOVINKY Z PASTORAČNÍ RADY
Pastorační rada se místo v prosinci
setkala už poslední listopadový den.
Při reflexi uplynulého období jsme velmi pozitivně hodnotili výjezdní zasedání rady do Lipin 22. listopadu. Nejen že
jsme vytvořili podklady pro nový pastorační plán, ale pro mnohé to byla příjemně strávená sobota. Nějak intenzivněji jsme si znovu uvědomili, jaký to je
dar, že se společně, kněží i laici, podílíme na vytváření života farnosti.
Při hodnocení posvícení jsme kvitovali promluvu patera Fabera, vyšla proto i v minulém Věstníku. Setkání muzikantů o svátku svaté Cecílie sice na
začátku liturgie narušil křikem opilý pán
z okolí, ale i protože je to „starý známý“, tak jsme ho vyprovodili a v klidu
a s radostí jsme pokračovali.

Radní jsem informoval o vizitaci farnosti okrskovým vikářem paterem Josefem Pecinovským 9. listopadu, který
vyjádřil spokojenost se stavem farnosti.
Co se týká plánované rekonstrukce
a stavby, stále probíhá schvalovací
proces na úřadech.
Dále jsme řešili organizační záležitosti vánočních svátků. Na programy
pro školy se přihlásilo celkem 33 tříd ze
základních škol v okolí! Školky budou
na programy přicházet až po Novém
roce.
V závěru jsme řešili možný průběh
oslav 80. výročí posvěcení našeho kostela. Zahradní slavnost se ponese
v duchu výročí jak našeho kostela, tak
25 let CMŠ Studánka.
P. Jiří Korda

DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Církevní škola sídlící v Karlíně ve
Vítkově ulici 12 dává na vědomí, že ráda přijme i v příštím roce nové žáky.
DKSŠ je dvouletá střední škola určená
pro dívky i chlapce nestudijního typu,
žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné. Její filozofií je nabídnout možnost vzdělání a výchovy těm, kteří mají
menší šanci se v životě uplatnit a jsou
pak tím více vystaveni morálnímu nebezpečí. Výuka probíhá v budově
patřící zřizovateli školy – kongregaci
Dcer Panny Marie Pomocnice. Výhodou školy je samotné umístění budovy
v blízkosti centra města a její snadná
dosažitelnost prostředky městské hromadné dopravy. Další předností je
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vlastní domov mládeže přímo v budově
školy, který ubytovává přednostně žákyně DKSŠ. Vzniká tak téměř rodinné
prostředí, na které žáci často po ukončení studií dlouho vzpomínají. Škola je,
kromě učeben pro běžnou teoretickou
výuku, vybavena specializovanou počítačovou učebnou a dvěma dílnami pro
praktickou výuku – šicí dílnou a cvičnou kuchyní. Škola disponuje vlastní
školní kuchyní a dvěma jídelnami, které
zajišťují stravování žáků a zaměstnanců školy. Odbornou praxi žáci vykonávají v Domově sv. Karla Boromejského
v Praze 6 a v kuchyňských provozech.
Více informací na www.dkss.cz.
P. Jiří Korda
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EKUMENA U NÁS NA LHOTCE
evangelické. Tentokrát se
sejdeme u nás v kostele na
Lhotce, a to konkrétně ve
čtvrtek 19. ledna v 18.00.
Prosím pozvěte i své nekatolické přátele!
P. Jiří Korda

Srdečně vás všechny zvu
v rámci Týdne modliteb za
jednotu křesťanů na ekumenickou bohoslužbu a po
ní na přátelské posezení.
Loni jsme se sešli v krásné
modřanské modlitebně sboru Českobratrské církve

PS: Týden modliteb za jednotu křesťanů bude probíhat od 18. do 25. ledna
2017. Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři
a sestry z Německa. Téma je vzato z 2. listu Korintským 5, 14 a zní: Smíření –
Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova láska nás má ve
své moci. V Jeruzalémské Bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Průvodce k Týdnu modliteb je ke stažení na http://www.ekumenickarada.cz.

KRÁTCE
● Oprava. V rozpisu vánočního pořadu
bohoslužeb byly v pátek 30. 12. uvedeny mše svaté v 15.00 a 17.00 hod.,
správně má být v 15.00 a 18.30, obě
mše sv. budou s obnovou manželských
slibů.
● Rozloučili jsme se s Petrem Michaljaničem a Evou Dřízhalovou.
● Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi bude probíhat ve dnech
2.–9. ledna. Většina prostředků je využita v místě, kde byly vykoledovány.
Farnost může získat zpět 65 % z vybraných peněz. Opět podpoříme Farní
charitu Chodov, Modrý klíč a CMŠ
Studánka. Zbývající prostředky podpoří
diecézní, celorepublikové a zahraniční
projekty Charity. Tříkrálová bohoslužba
slova a žehnání koledníkům se koná
1/2017

v pátek 6. ledna 2017 v 15 hodin v kostele sv. Tomáše na Praze 1. Více viz
prosincový Věstník.
● Kurzy Alfa začínají 9. ledna a poběží
až do 20. března. Rezervace míst na
alfalhotka@email.cz nebo tel. 605 760
307.
● Na farní akademii 15. 1. bude mít
přednášku P. Mgr. Petr Šleich na téma:
„Křesťanská inspirace v české populární hudbě (Kubišová, Kryl a další)“.
● Na ples farnosti Lhotka 28. ledna si
chystejte bílou garderobu!
● Pastorační rada farnosti se sejde
11. 1. od 20 h. a poté na výjezdním zasedání 19. 2. od 19.30 h.
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PRABHU, ADOPTOVANÝ INDICKÝ CHLAPEC
V čase adventu si každoročně připomínáme chlapce z jihozápadní části Indie, z průmyslové oblasti Bhadravathi města Paper Town, kterého společně
podporujeme na studiích.
aby zvýšil péči o studium.
Chtěl by pokračovat ve
vyšším vzdělání a stát se
inženýrem, bohužel jeho
procenta z matematiky jsou
nejnižší ze všech předmětů. V dopise nás prosí
o modlitby, aby letošní důležitý rok studia dobře zvládl. Zároveň děkuje za finanční podporu, díky které
jsou jeho studia zajištěna.
Adventní doba nás vede
k zamyšlení, čím bychom
udělali radost svým blízkým. Mezi blízké patří
i mladý Prabhu. Jemu stačí
jen malý finanční dar, kterým naše farnost jako společenství otevírá šanci na
jeho důstojný život v Indii.
Věnceslava Svobodová

Adopce probíhá přes Arcidiecézní charitu Praha
v rámci projektu Adopce na
dálku. Prabhu studuje
v programu neziskové
sekulární organizace The
Shimoga Multipurpose Social Service Society, jejímž
motem je „do života s důstojností“.
(www.smsss.org/brochure_
smsss.html)
Před letními prázdninami
napsal Prabhu vlastnoručně anglicky psaný dopis,
kde sděluje, že prošel
zkouškami do posledního
ročníku školy (i když podle
výsledných procent na vysvědčení prošel tzv. s odřenýma ušima). V kartě
studenta mu doporučují,

Vysvědčení za rok 2015/2016. Goverment College třída 11, Prabhu A., narozen 24. 4. 2000, bydliště Bhadravathi–Paper Town.
Předmět

max. dosáhl
bodů bodů

Kannada (místní jazyk)

100

63

Angličtina

100

36

Fyzika

100

55

Chemie

100

47

Matematika

100

35

Biologie

100

41

Celkem

600

277
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Prabhu postupuje z 11. ročníku do
12., závěrečného, předuniverzitního
ročníku. Doporučujeme mu, aby věnoval víc pozornosti studiu. Tento rok je
přípravným k sepsání „board exams“ –
vstupních zkoušek na další školu. Přejeme mu hodně štěstí.
Dítě získalo: poplatky za kolej, uniformu, knihy, aktovku a další doplňky
(oblečení na Vánoce, prázdninový tábor). Vzdělával se na „Clean India Mission and Developing good manners
from public places“.
1/2017
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Milí,
věřím, že jste vy i vaše rodiny v pořádku. Jsem šťastný, že vám píši dopis
a přeji vám šťastné prázdniny. Rád bych se s vámi podělil o některé záležitosti.
Jak jste na tom se zdravím? Jak jste prožili Vánoce a tento rok? Napíši něco
o našich svátečních oslavách.
Můj otec má spoustu práce jako řidič náklaďáku. Moje máma je v domácnosti.
Mladší sestra Monica Priyce ve škole dobře studuje. V naší rodině na vás myslíme v modlitbách.
Byl jsem šťastný, když jsem překonal zkoušky 11. ročníku. Rád vám sděluji, že
jsem zkouškami prošel a budu pokračovat ve 12. ročníku. Letos musím napsat
„board examination“ – vstupní zkoušky pro přijetí k dalšímu vzdělávání. Zkoušky
nejsou jednoduché. Musím také hodně pracovat při přípravě na závěrečné zkoušky ve škole. Vážím si, že jsem na škole podporován, byly mi nakoupeny všechny
studijní materiály na tento rok a byly zaplaceny všechny poplatky na koleji. Prosím, modlete se, abych složil zkoušky a pokračoval ve studiu. Tento rok je velmi
důležitý.
Dvoudenní tábor rezidentů byl hezký. Byl jsem tam s některými svými přáteli.
Pořádaly se zajímavé aktivity. Měli jsme diskuzní skupinu, kde jsme mluvili o globálním oteplování. Bavilo mě, co jsem se o tom tématu dověděl, jsem si vědom
své zodpovědnosti v této záležitosti.
V našem kraji se blíží období dešťů. Modlím se, aby se během tohoto období
nepřihodily žádné katastrofy. Také vám přeji, abyste měli dobré léto. Přeji vám
krásný čas a svůj dopis tímto uzavírám.
Váš syn Prabhu A

Odtud je náš Prabhu
1/2017

Zdroj: www.google.cz/maps
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OKÉNKO DO HISTORIE

FARNOST LHOTECKÁ
V 50.–60. LETECH 20. STOLETÍ
Vážení farníci. Letos na podzim uplyne 80 let od posvěcení našeho kostela.
V každém letošním Věstníku se proto krátce ohlédneme za jeho historií.
Budeme postupně otiskovat paměti pana Ing. Vladimíra Turka, které sepsal
pro lhotecký archiv v květnu 2007.
V těchto poznámkách je zpracován
život farnosti lhotecké při kostele
P. Marie Královny míru od roku 1951,
tj. od doby, kdy jsem na Lhotce začal jako dítě chodit do
kostela, později ministrovat,
do června roku 1967. Byla to
doba, kdy lhoteckou farnost
spravovali administrátoři
P. Miroslav Plotěný a P. Jaroslav Novák.
P. Václav Miroslav Plotěný
nastoupil do lhotecké farnosti v roce
1947. Narodil se 8. 7. 1921 v Brně,
studoval piaristické gymnázium, později teologickou fakultu v řádových školách a jako kněz řádu piaristů byl vysvěcen 5. 7. 1946.
V době, kdy působil na Lhotce, byl již
výborným kazatelem, hudebníkem (hrál
bravurně na housle i klavír, zvládl
i varhany) a byl též velkým filozofem.
Za jeho působení na Lhotce byl „zbudován“ velký kostelní sbor. Chloubou
sboru bylo, že si pořídil tympány a basu, které patřily do inventáře kostela.
Jako funkční hudební nástroje jsou používány při orchestrálních mších sv.
dodnes.
Základem sboru byly početné rodiny
ze Lhotky, Hodkoviček i Zátiší, které
chodily do kostela. Mohu jmenovat
Hladíkovy, Jírovcovy, Pelantovy, Kudějovy, Kalčíkovy a další. P. Plotěný čas-

to, zejména při zkouškách, sbor sám
dirigoval.
Varhaníkem v té době byl pan Jiří
Strejc, syn dlouholeté lhotecké kostelnice paní Antonie
Strejcové. V té době studoval
konzervatoř, obor varhany.
Narodil se v roce 1932 a varhaníkem zde byl do roku
1957, kdy nastoupil jako dómský varhaník a ředitel kůru
v katedrálním kostele sv. Ducha v Hradci Králové. Tam působil až
do roku 2001, kdy odešel na odpočinek. Složil i řadu duchovních písní
a skladeb pro chrámové sbory. Spolu
s ním na Lhotce hrával na varhany
i pan Narcis Trapl z Modřan.
V té době se zde velmi často zpívaly
latinské chorální mše, které zajišťovali
především pánové Zdeněk Karas, Jiří
Ryba, lvan Bažant a Narcis Trapl.
V padesátých letech, za doby
P. Plotěného, byl tehdejší lhotecký sbor
velmi slavný a známý po celé Praze.
Zpívaly se zde slavné latinské mše
svaté. Zejména na Vánoce, Velikonoce, svatodušní svátky, Boží tělo, posvícení. O Velikonocích, na Květnou neděli, Zelený čtvrtek a Velký pátek se
vždy zpívaly české pašije a po několik
let měli určité postavy v pašijích svá
sóla vždy tradičně v „držení“ jmenovití
členové pěveckého sboru. Pro své
známosti v hudebním světě získával

1937
2017
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POZVÁNÍ
P. Plotěný i významné zpěváky-sólisty
z Národního divadla.
Známým sólistou sboru býval v 50.
letech tenorista pan Václav Kautský, při
jehož hlasovém fondu se až „rozechvívala kostelní okna“ a celý kostel vždy
ztichl napětím. (Později takový hlasový
fond měl již jen P. Václav Dvořák, který
často zastupoval v 70. letech minulého
století P. Rudolfa při májových pobožnostech a na závěr vždy zazpíval mohutným tenorem nějakou duchovní píseň k P. Marii.)
V době P. Plotěného byly mše svaté
každý den ráno v 7 hodin, aby se mohly zúčastnit i děti jdoucí do školy, v úterý a ve čtvrtek zde byla mše v 19 hodin
(v zimě v 18 hodin). V neděli byly mše

svaté v 8 a v 10 hodin, odpoledne
v 15 hodin bývalo tzv. požehnání.
V 8 hodin byla mše sv. se zpěvem lidu,
v 10 hodin buď zpívaná se sborem,
nebo gregoriánský chorál. Na nedělním
požehnání odpoledne se zpívaly vždy
jedenkrát v měsíci nešpory k Srdci
Páně
nebo
mariánské
nešpory.
Odpoledne v 17 hodin bývala mše sv.
v nemocniční kapli v krčské nemocnici.
Zde se hrálo na šlapací harmonium.
V té době se zde již zpívala píseň
„Pojď k Spasiteli“. V době adventní
bývaly roráty každý den, a to již v 6 hodin ráno a vždy zpívané. I takto brzy
ráno chodilo na mši svatou asi dvacet
až třicet lidí.
(Pokračování příště)

KAPLIČKA SV. BARTOLOMĚJE
Kaplička sv. Bartoloměje u Černého koně v Hodkovičkách přes veškerou
naši péči chátrá a větší opravu nutně potřebuje. Tento rok se podařilo přesvědčit hl. město Prahu, aby uznala, že tuto stavbu vůbec vlastní. Neměla ji
totiž v evidenci uvedenou. Teď se hledá, kdo by opravu zaštítil.
Kapličku nám postavili předci přede- me u kapličky vždy v sudou neděli
vším proto, abychom se modlili. A tak v 19.00. Přijďte 8. 1., 22. 1., 5. 2.,
vás zveme všechny k pravidelné mod- 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4. 2017.
Pavla Bažantová
litbě, neboť „kde jsou dva nebo tři…“
Pravidelně jednou za 14 dní se modlí-

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
Setkání se konají 2. a 4. středu v měsíci, vždy od 9.30 do přibližně 11.00, v sále
Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha – Dejvice)
11. ledna P. Aleš Opatrný: Povzbuzení z exhortace Amoris laetitia pro seniory
25. ledna P. Miloš Miko: Výzvy evangelizace u národa Aymarů v Bolívii.
(red.)

ZÁKLADY TEOLOGIE MANŽELSTVÍ
(NEJEN) PRO TY, KDO PŘIPRAVUJÍ SNOUBENCE
Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s PS-CPR Arcibiskupství pražského
zvou na seminář 28. ledna do sálu Pastoračního střediska od 10.00 do 15.00.
Přednášet bude P. Aleš Opatrný. Na seminář je potřeba se přihlásit, přihlašovací
formulář viz www.apha.cz/cpr-nov-seminar-zaklady-teologie-manzelstvi.
(red.)
1/2017
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CMŠ STUDÁNKA

VÁNOCE A TŘÍKRÁLOVÉ OSLAVY
V prosinci jsme se ve školce plně věnovali přípravě
Vánoc. A to nejen přípravě
vánoční besídky pro rodiče, vyráběli jsme také ozdoby pro vánoční stromek
městské části Praha 12 na
Sofijském náměstí. Ve školce proběhla
Mikulášská katecheze s nadílkou, navštívili jsme vánoční představení
v KC 12. Proběhlo další setkání se
sportem s panem Františkem Rónem,
se kterým jsme si povídali o basketbalu. Uskutečnil se také poslední ekoprogram v letošním kalendářním roce a šli
jsme s vánoční nadílkou pro zvířátka
do Kamýckého lesa. Nejstarší děti také
navštívily výstavu o středověké Praze.

8

Samozřejmě i ve školce děti čekala vánoční nadílka od „Ježíška“.
Hned na začátku ledna se školka jako každým rokem zúčastní Tříkrálové
sbírky. V rámci tříkrálových oslav budou mít naše děti krátký hudební program v kostele na Lhotce v úterý
3. ledna po mši v 9.15 hodin. V lednu
nás ještě čeká bubenická dílna a další
setkání se sportem, tentokrát s Janou
Orlovou, která nám přiblíží tenis. Věříme, že nás v lednu bude čekat také
sněhová nadílka a budeme si moci jít
zabobovat.
Vše nejlepší do nového roku 2017
přejí všem farníkům všichni z Církevní
mateřské školy Studánka.
Magda Vlčková, ředitelka
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LEDEN 2017
NEDĚLE 1.1.
8.00
10.00
13.00–18.00
18.30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Mše svatá
Mše svatá
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá

8.00
18.00
20.00

Sv.
Bazila
Velikého
a
Řehoře
biskupů a učitelů církve. Prázdniny
Mše svatá
Setkání Alfa týmu
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
3.1.
9.15–11.00
9.15
18.30
20.00–22.00

Nejsvětějšího jména Ježíš
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi a CMŠ Studánka
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 4.1.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Setkání prostředního společenství mládeže

ČTVRTEK 5.1.
8.00
8.45
9.30
15.00
17.30
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Dětská schola s Pavlou
Biblické setkání
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
6.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 7.1.
13.00–18.00
16.15
17.00
17.45

Možnost návštěvy betlémů
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

PONDĚLÍ 2.1.
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Naziánského,
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NEDĚLE
8.1.
8.00
10.00
13.00–18.00
18.30

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, končí doba vánoční
Mše svatá
Mše svatá
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá

PONDĚLÍ 9.1.
8.00
18.45–20.00
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Začíná kurz Alfa

ÚTERÝ
10.1.
9.15–11.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 11.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00
20.00

Ct. Matky Elekty
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Setkání nejmladšího společenství mládeže
Zasedání PRF

ČTVRTEK 12.1.
8.00
8.45
17.30
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Dětská schola s Pavlou
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
13.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Hilaria
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 14.1.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30
10

15.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: P. Mgr. Petr Šleich téma: "Křesťanská inspirace v české populární hudbě (Kubišová, Kryl a další)".
Mše svatá
1/2017

PONDĚLÍ 16.1.
8.00
18.45–20.00
19.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
17.1.
9.15–11.00
18.30
20.00–22.00

Sv. Antonína, opata
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 18.1.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.15

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Setkání prostředního společenství mládeže

ČTVRTEK 19.1.
8.00
15.00
17.30
18.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Dětská schola s Pavlou
Ekumenická bohoslužba a po ní přátelské posezení

PÁTEK
20.1.
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 21.1.
17.00

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Mše svatá

NEDĚLE 22.1.
8.00, 10.00, 18.30

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá

PONDĚLÍ 23.1.
8.00
18.45–20.00
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa

ÚTERÝ
24.1.
9.15–11.00
18.30
20.00–22.00

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
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STŘEDA 25.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Obrácení sv. Pavla
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Ministrantská schůzka
Setkání nejmladšího společenství mládeže

ČTVRTEK 26.1.
8.00
17.30
20.00
20.00

Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Mše svatá a po ní úklid kostela
Dětská schola s Pavlou
Příprava dospělých na křest
Modlitby Taizé

PÁTEK
27.1.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30
19.30–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 28.1.
16.15 katedrála
17.00
18.00–19.00
20.00–1.00

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Modlitby za národ
Mše svatá
Triduum společenství Modlitby matek
Farní ples

NEDĚLE 29.1.
8.00
10.00
15.00 ZŠ Zárubova
17.00–18.00
18.30

Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Dětský karneval
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá

PONDĚLÍ 30.1.
8.00
18.45–20.00
19.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
31.1.
Sv. Jana Boska, kněze
9.15–11.00
Setkání maminek s dětmi
18.30
Mše svatá
20.00–22.00
Zkouška chrámového sboru
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie,
stačí o ně přede mší svatou požádat v sakristii.
12
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OHLASY

O OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Český rozhlas Plus vysílal diskusní
pořad Pro a proti s předmětem Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.
Společnost pro obnovu mariánského
sloupu zastupoval akademický sochař
Jan Bradna. Pořad si můžete vyslech-

nout
ze
záznamu
na
adrese:
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy#/2
016-11-22. Na webu najdete také zajímavé komentáře k pořadu.
Eva Kocmanová

Na obrázku je
reprodukce pohlednice podle barevného leptu z cyklu
„Praha v zimě“.
Obraz vytvořil
Jaromír Stretti
a znázorňuje Mikulášský trh na Staroměstském náměstí
v chumelenici.
Pohlednice je
zřejmě z počátku
minulého století a je
na ní vidět původní
umístění mariánského sloupu.

VÝZVA FARNÍKŮM
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Podělte se se
svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky o rozsahu maximálně 2 500
znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně
v sakristii.
(red.)
1/2017
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JAK BÝT RODIČEM INTERNETOVÝM DĚTEM
V neděli 20. listopadu v 16.00 hodin proběhla v kostele Panny Marie Královny míru dvouhodinová farní akademie s názvem „Rozumět internetovým dětem“. Účast rodičů byla hojná, což svědčí o tom, že se jedná o žhavé téma.
Přijel mezi nás salesián
P. Libor Všetula, ředitel
Salesiánského mediálního
centra v Brně Žabovřeskách. Těžko sdělit v krátkém článku obsah dvouhodinové, velmi živé a zajímavé přednášky.
Zatímco pro nás dospělé je internet
prostředkem, pro mladé, kteří se narodili po roce 1992, je to „prostředí“, ve
kterém žijí. My starší jsme generací
textu, oni jsou generací obrazu a videa,
přes které si sdělují informace. Mladí
lidé tráví svůj čas na sociálních sítích
a na internetu, protože tam hledají zábavu, podněty, informace,
komunikují spolu, utvářejí
si svoji identitu a osamostatňují se od rodičů…
Role rodičů je být průvodci dětí ve světě internetu, stanovovat hranice a ukazovat jim,
jak ho využívat. „Internet je nástroj, který nám byl dán, abychom ho využívali
k dobrému,“ vzkazuje nám papež František.
Prevence
Co dělat, abychom zabránili negativům, která evidentně nadměrné užívání internetu způsobuje? Klíčové je zajímat se, mít přehled o tom, kolik času,
kde a co dělá dítě na internetu. Mluvit
s ním o tom, vytvořit vztah důvěry.
Podporovat ho v různorodých aktivitách. Důležité je také od počátku stanovit pravidla, stanovit limit pobytu na
14

internetu (1–2 hodiny za den a kolikrát
týdně). Vhodné je proto umístit počítač
ve společné místnosti.
Pokud jde o mobily, děti do třetí třídy
by měly mít k dispozici pouze tlačítkový
telefon s limitem na volání, rozhodně
ne neomezený tarif. Rodiče stanovují
pravidla, např. u společného jídla by se
telefon neměl používat. Pozor při tom
na osobní příklad!
Kyberšikana
Dále byla řeč o úmyslném agresivním jednání pomocí elektronických zařízení, tzv. kyberšikaně. Děje se prozváněním, anonymními sms, zastrašováním,
pomlouváním,
ztrapňováním na sociálních
sítích apod. Kyberšikana je
časově a prostorově neomezená, proto je tak nebezpečná a publikum je
nekonečné. Agresorem bývá obvykle
někdo z okruhu známých. Dítě by mělo
vědět, že pokud při komunikaci na sociální síti nastane něco podezřelého, je
potřeba kontakt UKONČIT, BLOKOVAT útočníka a OZNÁMIT útok dospělým, schovat si důkazy, nezůstávat
s tím sám. České děti se v 75 % svěřují
vrstevníkům, ve 48 % rodičům a pouze
3 % učitelům. Autorita rodičů je vysoká.
Dítě by mělo vědět, že rodič je někdo,
u koho najde v případě problému podporu i pomoc. Podněty, jak kyberšikanu
u svého dítěte řešit, najdeme např. na
www.e-bezpeci.cz. Odborníci tam řeší
až 30 případů denně. Nebo se lze po1/2017
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radit na www.napisnam.cz (online poradna), či www.ditevohrozeni.cz (první
pomoc pro pedagogy a vychovatele).
Materiály k přednášce a brožurku pro
rodiče je možné si po zadání hesla
stáhnout na www.medialnivychova.org

Kolik dětí má profil na některé ze sociálních sítí?

(o přístupové heslo ke stažení si nám
napište na farnivestnik@gmail.com).
A na závěr ještě Pravidlo babiččiny
ledničky: Nedávejte na internet, co byste nevyvěsili na babiččinu ledničku.
Jana Šilhavá

Od páté třídy počet dětí s vlastním mobilem
dramaticky roste, tablet naopak odkládají

Desatero bezpečného používání internetu
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na šokující obrázek, video nebo e-mail, opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
1/2017
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FARNÍ AKADEMIE NA BÍLÉ HOŘE
Nedaleko dějiště bitvy na Bílé hoře (1620) byla postavena kaple – předchůdkyně kostela Panny Marie Vítězné. Tam směřovaly kroky lhoteckých farníků
na adventní farní akademii 4. prosince 2016 vedenou doktorem teologie
Petrem Křížkem.
Jednoduchá kaple vystavěná v letech 1622–1624 sloužila k uložení
ostatků vojáků, které nebyly řádně pohřbeny a zůstaly v okolí Bílé hory ještě
dlouho po bitvě.

Průčelí kostela zdobí štukový reliéf zachycující bělohorskou bitvu

Lhotečtí farníci před kostelem P. Marie
Kaple byla poškozena při vpádu
Švédů roku 1634. Později byla přestavěna a postupně rozšiřována o osmiboký presbytář a dvě boční kaple.

Hlavním autorem projektu komplexu
byl pražský malíř Christian Luna
16

Další kaple byly postaveny v rozích
budoucích ambitů. Stavba ambitů byla
ukončena v roce 1729.
Ambit byl vymalován v letech 1735–
1740 obrazy mariánských poutních
míst Čech, Moravy, Slezska, Lužice
a Bavorska.

V ambitech jsme v přibývajícím šeru
v průvodu za světla svíček společně
zazpívali mariánské litanie
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Ve střední kupoli kostela se nachází
freska Oslavení církve českými patrony
z roku 1728 od bavorského malíře
Kosmy Damiána Asama

Na hlavním oltáři je umístěna kopie tzv.
Strakonického obrázku (Adorace Krista), který sehrál významnou úlohu v bělohorské bitvě. Podle legendy jím karmelitánský mnich žehnal před bitvou
vojsku, které pak nečekaně rychle připravilo protivníkovi zdrcující porážku.
Od roku 2007 žije v areálu komunita
sester benediktinek
(www.benediktinky.cz/cz).
Na tomto poutním místě probíhají
v kostele pravidelné bohoslužby. Pouť
se zde slaví na Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie.

Boční kupole zdobí fresky zachycující bitvu na Bílé hoře od Václava Vavřince Reinera (1718) a Johanna Adama Schöpfa.

Po prohlídce interiéru kostela následovala krátká bohoslužba slova vedená otcem Jiřím a v teple kláštera pak
v mrazivém dni velmi příjemné malé
občerstvení.
Děkujeme Petru Křížkovi za přípravu a výklad, pateru Jiřímu za doprovod
a vedení bohoslužby, zpěvačkám za
předzpívání litanií a všem, kdo přispěli
občerstvením nebo jinak ke zdaru této
adventní farní akademie.
Jan Šilhavý
(foto Jan Šilhavý)
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OSLOVUJÍCÍ PROMLUVA
O slavnosti Krista Krále 20. listopadu při nedělní mši svaté jsme vyslechli
pro mě tu nejsilnější promluvu o vzájemném vztahu nás věřících
i nevěřících.
Zejména pro současnou dobu ve
světě byla slova otce Jiřího, podle
mého názoru a cítění, ta nejsilnější
a nejdůležitější. Vycházela z vyznání
víry: „Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země…“
Bez ohledu na to, zda se jedná
o prezidenta té či oné země, a bez
ohledu na jeho chování, jsou všechny
lidské bytosti dětmi našeho Pána.
Máme tedy společného a jediného
Otce. To je základní pilíř pro spokojený
život. Proto považuji s velkou úctou
a pokorou promluvu otce Jiřího za
velmi důležitou.
Z mé osobní životní zkušenosti
i z justičního pohledu vnímám zde stálé
působení velkého stínu čtyřicetileté komunistické diktatury, který doléhá na
Čechy mnohem víc, než bychom chtěli.
Stále je v mnohých z nás zakořeněný
totalitní princip. Navrch má neúcta,

která se projevuje strachem a populističtí politici s ním umějí pracovat.
Promluva byla vyslovena v pravý
čas, neboť ve vědomí občanů dochází
ke zbytečné roztříštěnosti, protože se
vytrácí
etické
jednání,
slušnost
a solidarita, spojené s tak důležitými
hodnotami, jako jsou pravda a láska,
které spoluvytvářejí lidské společenství.
Proto vnímám, že je posláním církve
pomoci lidem se uzdravit a projasnit
šířící se stíny strachu, ze kterých těží
populisté.
Dovolte mi, otče Jiří, ještě jednou
vám touto cestou z celého srdce
poděkovat a zakončit slovy Svatého
otce Františka: „Církev by měla být
polní nemocnicí na bojišti světa."
Dalibor Čertok

PS: Homilii natočil Jiří Vavřík ml. a se souhlasem patera ji poskytne.

OBVAZY PRO POSTIŽENÉ LEPROU
Vážené farnice,
dlouhé zimní večery si můžete zpříjemnit drobnou, nenáročnou a smysluplnou činností – pletením bavlněných
obvazů pro nemocné, postižené leprou
– malomocenstvím. Obvazy se vyvážejí do různých oblastí světa, nejvíc do
Afriky a Indie. Žádané jsou proto, že
jsou zhotovené z bavlny. Používají se
jako vrchní obvazy, které se perou,
vyvařují a opětovně používají.
18

A jak se zapojit?
Můžete si u mne na tel. 731 199 220
objednat klubíčka bílé bavlněné příze
zn. Sněhurka. Jedno klubíčko stojí 25
korun (zatím), tato cena je asi o 6 až 7
korun nižší než při koupi v galanterii.
Obvazy se pletou na jehlicích č. 2,
na 30 okách stále hladce. Z jednoho
klubíčka vznikne jeden obvaz.
Těším se na spolupráci s vámi při této
bohumilé práci. Helena Chmátalová
1/2017

CHARITA

TÁTA BUDE O HLADU
Jeli jsme se sociálním pracovníkem Ondřejem navštívit novou klientku.
Kolega zrovna zaparkoval před domem, když mu začal zvonit telefon. Ondřej
hovor přijal a rozhovor se rozléhal autem.
„Dobrý den, volám kvůli cí den. Současně se zeptal na jméno,
obědům pro tatínka. Už jsem adresu a telefon hladovějícího pána.
s vámi mluvila asi před týd- Sluchátko na něj informace rozdurděně
nem. Potom ale tátovi dovezl vychrlilo, sdělilo mu, že zvoní, a ztichlo.
Nám už na okno auta klepala čekajíjídlo bratr, tak vašich služeb nebylo
třeba. Teď mi otec telefonoval, že už cí klientka, které jsme se následující
hodinu museli věnovat.
všechno snědl a má
Cestou na další návštěhlad. Můžete mu okavu jsme na mapě zkoumžitě dovézt oběd? Obmali, kde vlastně bydlí
vykle obědvá ve dvaten nebohý tatínek. Zjisnáct,“ dožadoval se ze
tili jsme, že vozíme oběsluchátka hlas neznámé
dy do sousedního domu.
paní.
Náš řidič Jan byl nedaNa palubní desce svíS klientkou u lékaře
leko. Zavolali jsme pátil časový údaj 10.35.
Auto s obědy už třicet pět minut objíž- novi, Jan u něj vyzvedl peníze, rozvezl
dělo naše hladovce. Naše služby jsou zbývající jídlo. Cestou zpátky mu doveplánované a zaměstnanci mají stano- zl guláš s knedlíkem, který koupil
vené návštěvy na celý týden. Jídlo v blízké kantýně. Sepsal si i seznam
odebíráme z restaurace, kde se jednot- věcí, které následující den ráno nakoulivé porce předem objednávají. V před- pil a donesl spolu s obědem. Ondřej se
vánoční době, kdy zaměstnanci dobíra- za klientem stavil odpoledne, aby sejí zbytek dovolených, vrcholí chřipková psali smlouvu o poskytování služby.
Obvykle nemůžeme služby zajistit
sezóna a doplňují se potřebná školení,
je obvykle náš rozpis přeplněný tak rychle. Pan Josef má štěstí, že bydk prasknutí. Sociální pracovník se to lí na ideálním místě. Kdyby na něj děti
snažil dotyčné dámě vysvětlit.
myslely, jednou týdně mu došly nakou„To si ze mě děláte legraci! Tvrdili pit nebo služby objednaly s předstihem,
jste, že jste schopni zavést služby rych- vůbec se do podobné situace nemusel
le, a teď je vám hodina a půl málo! Jak dostat. Nejsmutnější je, že jsme je ješto mám asi udělat, když jsem v práci. tě neviděli a myslím, že je ani hned tak
Táta bude o hladu, a jen kvůli vaší ne- neuvidíme.
Požehnaný rok 2017 Vám přeje
schopnosti,“ rozčilovalo se sluchátko.
Eva Černá
Kolega znovu vysvětloval, že služba
Redakce připojuje kontaktní údaje:
má svá zákonná pravidla. Nejprve musí
proběhnout sociální šetření, potom se http://web.charitapraha4.cz.
Číslo účtu: 7450400257/0100; jako
dohodneme s dodavatelem obědů
a služba může začít nejdříve následují- var. symbol uveďte datum narození.
1/2017
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PLÁNUJEME
5. 2. – farní akademie, neděle 16.30.
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.:
Nejnovější objevy českých archeologů
v Egyptě.
26. 2., 26. 3. vždy v 10.00 – bohoslužba upravená pro děti.
28. 2, 28. 3. – modlitby za národ u hrobu sv. Václava v 16.15.
4. 3. – postní duchovní obnova pod
vedením P. Davida Vopřady.
12. 3. – 18. 3. – zimní chaloupka.
26. 3. – farní akademie přednáška
Mgr. Anny Zajícové o Karlu Stádníkovi.

1.–2. 4. – pouť otců s dětmi na Svatou Horu.
3.–4. 6. – pouť, Letnice a zahradní
slavnost, kde budeme slavit 25 let
CMŠ Studánka a 80. výročí posvěcení našeho kostela.
9. 6. – Noc kostelů.
30. 7. – 12. 8. – letní chaloupky pro
mladší i starší, místa budou upřesněna.
12. 11. – vyvrcholí oslavy 80. výročí
posvěcení našeho chrámu. Mši svatou v 10 hodin bude celebrovat Dominik kardinál Duka.

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Mnoha lidem v našem světě se může zdát, že život je pohroma… Co potřebujeme, aby se z pohromy stalo požehnání?
Řešení, pokojná řešení můžeme nalézt jen společně – ne soupeřením a vzájemnými zápasy, ale v dialogu a společným hledáním cesty.
A tato řešení budou zahrnovat méně rychlosti a mobility a více ponoření do nitra, méně konzumu a více vztahů, méně technologií a více lidství, méně hýření
a více jednoty, méně soupeření a více společenství, méně individualismu a více
sdílení a společného života.
Jean Vanier: Nový rok 2008
Více viz Krása lidskosti, Karmelitánské nakladatelství, 2016
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