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SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

HROMNICE
Minul leden a zima začíná ustupovat.
Pomalu ubývá noci a před námi je poslední svátek vánočního cyklu, svátek
Uvedení Páně do chrámu, lidově
Hromnice. Slavíme ho 40. den po slavnosti Narození Páně, 2. února.
Evangelista Lukáš vypráví: „Když
nadešel den jejich očišťování podle
Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do
Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v zákoně Páně: ‚Všechno prvorozené mužského rodu ať je zazasvěceno Pánu!‘ Přitom
chtěli podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně Páně: pár
hrdliček nebo dvě holoubata.“
(Lk 2, 22-40). Obětní dar
dvou holoubat uzavírá Mariino šestinedělí. Po uplynutí této doby
bylo její náboženskou povinností navštívit chrám a podrobit se očistným
obřadům.
Zákon také vyžadoval, aby každý prvorozený chlapec byl zasvěcen Pánu.
Pokud rodiče nechtěli, aby byl život dítěte zasvěcen službě Bohu, museli ho
vykoupit pěti šekely. Lukáš tuto platbu
nezmiňuje, mluví jen o představení dítěte Bohu. Je tedy možné, že Josef
s Marií přinesli dítě do chrámu s vědomím, že je Božím zasvěcencem a jím

má zůstat po celý život. V této souvislosti se nám vybavují i typické příběhy
zasvěcenců ze Starého zákona: příběh
Samuelův nebo Samsonův.
Když tedy Ježíšovi rodiče vstupují do
chrámu, potkávají starce Simeona. Simeon bere dítě do rukou a chválí Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého
služebníka… v pokoji, neboť moje oči
uviděly tvou spásu, kterou jsi
připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům
a k slávě tvého izraelského
lidu.“ (Lk 2, 29-32) Starý Simeon, který se už blížil smrti,
drží v tu chvíli ve svých rukou
Boha.
Vstupujeme do roku,
v němž si připomeneme sté
výročí ruské revoluce, jejímž důsledkem bylo nesmírné množství zmařených životů. Blíží se také padesáté výročí pražského jara 1968. Již v roce
1967 mnozí stateční lidé usilovali o to,
vrátit životu ‚lidskou tvář‘. Tento slovní
obrat také krásně vystihuje podstatu
křesťanství. V Kristu potkáváme Boha
s ‚lidskou tváří‘. Kéž se nám daří přinášet ho lidem.
+ P. Petr Šleich
Ilustrace: detail z obrazu Fra Angelico,
Madona s dítětem
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KOSTEL A FARA NEJSOU VEŘEJNÝM ZÁJMEM
Ano, čtete dobře. I tuto perlu jsme
našli v odvoláních pěti našich sousedů
proti nově vydanému územnímu rozhodnutí. Prý jsou zde aktivity jen pro
úzkou skupinu lidí. Zájemce rád seznámím s podrobnostmi. Nezbývá nám
tedy než vyčkat, jak obsáhlé územní
rozhodnutí vydané MÚ Prahy 4 a zmíněná odvolání posoudí Magistrát hlavního města Prahy. Prosím, pamatujme
i nadále na celou záležitost v modlitbách.
Naštěstí jsme na lednové pastorační
radě neřešili jen tuto záležitost. Při reflexi adventu a Vánoc opět zaznělo veliké díky týmu, který zajišťuje v adventu
katecheze pro základní školy o tom,
proč křesťané slaví Vánoce. Letos přišlo rekordních 31 tříd ze základních
škol v okolí, a k tomu několik tříd ze
školek! Připomínám, že třídy nechodí
naráz, ale jednotlivě, takže je třeba
dnes již většího počtu dobrovolníků
z řad farníků. O tento program projevují
zájem už i jiné farnosti.
Vedoucí Tříkrálové sbírky Tomáš
Hrouda vyzdvihl nadšení malých i vel-

kých koledníků i skvělou spolupráci
s OC Plaza Novodvorská.
Začátkem ledna začal již popáté kurz
Alfa, oproti předchozím letům ale
v komornějším počtu.
Zimní chaloupky byly pro nezájem
zrušeny, ale ty letní budou naopak pro
loňský převis zájemců letos dvě (ve
stejném termínu, pro mladší a starší
děti).
Z dalších vzdálenějších akcí jsme
řešili víkend otců s dětmi a oslavy 80
let našeho kostela. Již nyní mohu prozradit, že v listopadu na posvícení přijede otec kardinál Dominik Duka. Též
jsem informoval členy rady o proběhlé
schůzce otce kardinála se zástupci farností, které se zapojují do projektu
Křesťanské Vánoce (otevření betlémů,
informační materiály, více na
www.krestanskevanoce.cz). Otec kardinál nám poděkoval za nasazení
a opět podtrhl význam vánoční doby
jako času setkání s lidmi, kteří běžně
do kostela nechodí.
P. Jiří Korda

MOHL BYCH BÝT POKŘTĚNÝ?
MOHL BYCH K PŘIJÍMÁNÍ?
Stále platí nabídka pro nepokřtěné
dospělé, kteří uvažují o křtu nebo se
chtějí jen nezávazně začít seznamovat
s křesťanstvím. Zveme vás na společná setkání, která začneme pro nové
zájemce v dubnu. Pokud někdo z vás
byl pokřtěn jako dítě, ale též se chce
o víře dozvědět něco víc, nebo se do2

konce připravit na svaté přijímání, rádi
mu věnujeme potřebný čas. Opět zdůrazňuji, nikoho k ničemu nenutíme!
Prosím, nebojte se mne kontaktovat.
P. Jiří Korda
tel.: 725 797 561
jmkorda@seznam.cz
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ČERNOUŠEK A ANDĚLÍČEK
Do kasiček andělíčka a černouška, umístěných u betléma, jste tyto Vánoce
dali 24 857 Kč. Stalo se již tradicí, že tuto částku rozdělujeme potřebným.
Děkujeme vám!
Peníze jsme rozdělili následovně:
• 9 857 Kč dar pro jídelnu a centrum
pro děti v ekvádorském Ventanasu
a San José de Raranga
• 5 000 Kč podpora činnosti
CMŠ Studánka
• 5 500 Kč české obecně
prospěšné společnosti
SIRIRI, která se snaží pomáhat Středoafričanům postavit
se na vlastní nohy
• 4 500 Kč na indického
chlapce „adoptovaného na
dálku“
Připojuji pozdrav čakovického faráře patera Pavla
Budského, který v naší zemi
organizuje výše uvedenou
pomoc v Ekvádoru: „Přijměte
srdečné poděkování za dar, který jste
věnovali prostřednictvím pokladničky
„andělíčka“ u betléma na rozvojový

projekt jídelny pro děti z chudých rodin
v ekvádorském městě Ventanas. Zde
provozujeme jednak již zmíněnou jídelnu, kam každý den chodí
přes sto dětí na oběd, který
zde zdarma obdrží. Dále proprostřednictvím dobrovolníků
pomáháme dětem s přípravou do školy a snažíme se
vhodně vyplňovat jejich volný
čas. A konečně začátkem
školního roku tyto děti od nás
dostanou pomůcky, které
škola požaduje, a též školní
uniformu. To vše je možné
jen díky příspěvkům „adoptivních rodičů“ a díky dárcům
v rámci akce „Andělíček pro
tebe“, jejíž součástí byla
i vaše sbírka. Další informace o naší práci můžete najít na
www.fundacion-fushenfu-ecu.org.“
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Svátost křtu v uplynulém období přijali Ondřej Antonín Martin Altner, Antonín Vilém Žižka a František Jan Žižka.
● Rozloučili jsme se s Karlem Kolářem, Karlem Tunzerem, Mirkou Hosťákovou, Petrem Michaljaničem a Evou
Dřízhalovou.
● Udílení svátosti pomazání nemocných všem vážně nemocným a sešlým
věkem bude v sobotu 11. 2. při mši
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svaté v 17.00. Doporučuje se dojít si
v nepříliš vzdálené době před přijetím
svatého pomazání ke svátosti smíření.
Upozorňujeme, že o svátost nemocných můžete v případě potřeby požádat kněze kdykoliv!
● Pastorační rada farnosti se sejde
19. 2. na výjezdním zasedání a poté ve
středu 8. března a 5. dubna ve 20.00
v sále sv. Václava.
3
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NĚKTERÉ LITURGICKÉ OTÁZKY
Na přání P. Jiřího otiskujeme rozhodnutí pražského arcibiskupa, které vyšlo
v lednovém čísle úředního věstníku arcidiecéze ACAP.
„Křesťanský lid má právo, aby „obětní stůl“ jako odlišení nového oltáře
diecézní biskup bděl nad tím, aby se umožňujícího slavení eucharistie tváří
nerozšiřovalo porušování církevní dis- k lidu od původního oltáře mnohdy
ciplíny, zvláště pak ve službě slova, pevně spojeného s retabulem v apsidě
slavení svátostí a svátostin a v úctě kostela. Do budoucna ať je pojem oltář
k Bohu a svatým“ (Redemptionis vyhrazen jedinému místu, kde se
sacramentum, č. 24). Na základě něko- v kostele skutečně slouží eucharistická
lika zkušeností z uplynulých měsíců oběť, a pojem obětní stůl ať se neužípřipomínám a ukládám následující sku- vá. Oltáře, které byly instalovány
v rámci obnovy liturgie po Druhém vatečnosti týkající se liturgie:
tikánském koncilu a jejichž umělecká
Stavba a úprava liturgických prostor
Všechna posvátná místa, určená a liturgická kvalita neodpovídá obnok bohoslužbě nebo pohřbu, zasvěcuje vené liturgii, tajemství Krista – oltáře,
nebo žehná ordinář; může k tomu po- ani velikosti eucharistie, ať jsou nahravěřit jiného kněze (srov. CIC kán. zeny novými oltáři, avšak vždy se sou1205–1207). Též v případě žehnání hlasem arcibiskupa, který věc projedná
tzv. „venkovských kapliček“ je nutné s liturgickou komisí.
žádat o pověření ordináře.
Významné úpravy liturgického prostoru (presbytář, oltář, ambon, svatostánek, křtitelnice) podléhají schválení arcibiskupa, který věc projedná
s liturgickou komisí. Návrhy na tyto
úpravy se adresují přímo arcidiecézní
liturgické komisi.
Oltář
„Protože se na oltáři slaví Pánova
památka a rozdílí se z něj věřícím Pánovo tělo a krev, [...] je oltář znamením
samého Krista; proto platí, že oltář je
Kristus“ (Římský pontifikál). Z důvodu
důstojnosti oltáře a velikosti eucharistické oběti na něm slavené není dovoleno žádnému knězi jakkoli nakládat
s oltářem bez souhlasu arcibiskupa. Instalace, významná úprava a odstranění
oltáře, na němž se slaví eucharistie,
podléhá schválení ordináře. V rámci liturgické reformy se objevil pojem
4

Podávání svatého přijímání ve mši
Ve mši svaté ať jsou věřícím podávány přednostně hostie konsekrované
při téže mši, protože tak lépe vynikne,
že přijímání je účast na právě konané
oběti (Všeobecné pokyny k Římskému
misálu, č. 85). Podle platných liturgických norem mají věřící právo přijímat
eucharistii v kleče, ve stoje, do úst i na
ruku podle vlastního uvážení a kněz
musí jejich volbu respektovat, byť neodpovídá jeho osobním preferencím
(srov. Redemptionis
sacramentum,
č. 91). Věřící, jimž klečení při svatém
přijímání dělá potíže z důvodů zdraví či
stáří (někdy při obtížích se vstáváním
hrozí dokonce nebezpečí vyražení ciboria z rukou podávajícího), ať jsou
upozorněni na možnost přijímání ve
stoje.
Protože klekátka používaná pro podávání svatého přijímání v některých
2/2017
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kostelích znemožňují podávání svatého přijímání ve stoje, ukládám kněžím,
jichž se to týká, aby je do popeleční
středy (1. 3. 2017) odstranili. Tato skutečnost bude kontrolována při vizitacích
vikářů i při kanonických vizitacích. Ve
všem ať se věrně zachovávají platné

liturgické normy, protože „ars celebrandi, umění správně celebrovat, vyplývá z věrné poslušnosti liturgickým
předpisům v jejich kompletnosti“ (Benedikt XVI., Sacramentum caritatis,
č. 40).
Kardinál Dominik Duka, OP,
arcibiskup pražský

STOVKY ŠKOLÁKŮ V NAŠEM KOSTELE
Jsou chvíle, kdy jsem Hospodinu obzvlášť vděčný za dar svobody, který
nám byl nadělen Listopadem 89. Patří k nim okamžiky, kdy třeťáci, čtvrťáci
a sedmáci z okolních škol (letos bylo těch škol osm) vstupují do lhoteckého
kostela, aby v něm strávili hodinu nasloucháním, sdílením, přemýšlením,
tancem, zpěvem i tvořivou činností při interaktivním programu k tématu
„Proč my křesťané slavíme Vánoce“.
Letošních třicet jedna tříd představuje v historii těchto programů rekordní
počet. Až tři třídy denně, deset vedoucích programů, tři varhaníci, stovky
rozdaných betlémských hvězdiček vyřezaných z olivového dřeva a dovezených z Palestiny – to jsou jen některá
z tzv. „tvrdých dat“ těchto programů.
Tisíce dětí z okolních škol tak slyšely
už od roku 2006, kdy programy v kostele běží, na vlastní uši to, čemu my
křesťané věříme. Totiž, že ten chlapec
z betlémské stáje je oním zachráncem,
jehož narození oznámil Marii zvláštní
host kdysi v Nazaretě. Že Ježíš je dítě
poslané od Boha. Syn Boží, který přišel, aby nám lidem ukázal, že Bůh má
každého z nás moc rád, a pomohl nám
žít lepší život. Během setkání zažíváme chvíle a nasloucháme slovům, která, pokud bychom je sepisovali, by už

vydaly na útlou knížku. „A mohou se
modlit také malé děti?“ Anebo: „Přátelství, po kterém toužím, se vyznačuje
věrností, pravdivostí a ochotou odpouštět.“ Popřípadě: „Ten kámen jsem tam
položil za všechny ty chvíle, kdy se
máma s tátou hádají.“
Když před šesti lety umírala Eva
Remešová, jedna z těch, které stály na
Lhotce u zrodu těchto programů, požádal jsem ji při našem posledním setkání, kdy bylo zřejmé, že se už loučí:
„A až budeš tam nahoře u Hospodina,
vezmi si ty programy pod svůj patronát
a přimlouvej se za nás.“ Ani trochu nepochybuji o tom, že si to vzala k srdci
a že díky ní máme farní patronku těchto programů i na těch „nejvyšších místech“. Požehnání, které se programu
dostává, je toho přesvědčivým důkazem.
Petr Křížek

Letos patří dík pateru Petrovi Šleichovi, sestře Bernardě, Petru Křížkovi, Božence
Šárkové, Tomáši Hroudovi, Lence Kapsové, Janě Váňové, Heleně Pollákové, Veronice Šilhavé, Prokopu Šilhavému, Jendovi Křížkovi a Janě Heiserové. Dětem se
obětavě věnují i varhaníci: Pavla Vejmelková, Jiří Vavřík a Vladimír Turek.
2/2017
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MOST MEZI ŠKOLOU A KOSTELEM
V letošním adventu se k návštěvě lhoteckého kostela přihlásilo víc dětí ze
škol než kdykoli předtím. Při pohledu do vyplněné tabulky to vypadalo, že
jsme si naložili víc, než je zdrávo. Pán Bůh se však postaral a realizační tým
rozšířily a omladily posily z řad vysokoškoláků. Shodli jsme se, že to byla
jak velká pomoc, tak obohacení.
S každou třídou pracují dva lidé – jeden program vede, povídá si s dětmi
o jejich zážitcích, společně stavějí obraz cesty do Betléma nebo hvězdy naděje. Druhý se za skupinu modlí, pouští
hudbu a podává rekvizity, kterých je při
programu hojně. Oba jsou nepostradatelní.
Každou skupinu vždy přivítá pater
Petr – povídá si s dětmi o tom, jestli už
tu někdy byly (drtivá většina přichází
poprvé), jak se kostel jmenuje a proč,
a pak představí dvojici, která program
povede. Letos jsme myslím vydali hezké svědectví o tom, jak je společenství
Božího lidu pestré – kněz, laici středního věku i sympatičtí studenti, kteří
mohli snadno připomínat starší bratrance a sestřenice.

Nad společně postaveným obrazem
se v kapli loučíme dárkem v podobě
hvězdičky z olivového dřeva, dovezené
ze skutečného Betléma. Děti si převezme některý z varhaníků a vezme je
na kůr, kde si mohou prohlédnout varhany a zazpívat si několik koled. S muzikálností dnešních dětí to mimochodem není vůbec tak špatné, jak
škarohlídi říkají.
Když vidíme přicházet zvědavé, napjaté a ostražité tváře, zvlášť u některých paní učitelek, a při odchodu se
s námi usměvavě loučí tytéž obličeje
prozářené klidem a radostí, tenhle čas
strávený se školními skupinami se nám
vždy zhušťuje do jednoho slova: Požehnaný.
Lenka Kapsová

Tříkráloví koledníci v OC Novodvorská Plaza
6
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
A je to za námi! Možná se ptáte, co? Vánoce, betlémy, stromečky… a též
tradiční novoroční koleda v rámci Tříkrálové sbírky. Zapátral jsem trochu
v historii, abych zjistil, že nám sbírka už skoro dospěla, byla již 17. v řadě.
Naše farnost se účastnila už po čtrnácté. Prvně jsme se zapojili v roce 2004
díky Jarmile Klingerové. Po dvou letech jsem převzal štafetu já.
Mohlo by se zdát, že vše kolem sbírky probíhá pouze první dva týdny na
počátku roku. Celý proces příprav však
začíná už v druhé polovině listopadu
a končí odevzdáním kasiček v Charitě
ČR v centru Prahy po ukončení sbírky.
Dvanáct let je doba natolik dlouhá,
že jsem v adventu hodně zvažoval, zda
nadále v její organizaci pokračovat. Co
mě k tomu vedlo? Zejména náročnost
příprav a oslovování lidí, aby mi s koledou pomohli, ve velmi časově náročném období. Svěřil jsem vše Bohu
v modlitbách a dovolil jsem si mu dát
podmínku: „Pokud se letošní sbírka
obzvlášť nevydaří, končím!“
Záblesk dobrých zpráv přišel už dva
dny před Štědrým dnem, kdy jsem obdržel kladné vyjádření k možnosti koledování v OC Novodvorská Plaza. Chtěl
bych na tomto místě poděkovat paní
Markétě Nicoletti, se kterou tato povolení dlouhodobě domlouváme, i celému
vedení centra. Díky teplu a příjemnému
prostředí je koledování v centru s malými dětmi mnohem snazší. Navíc zde
lidé mají v koledníky větší důvěru a několikrát se nám letos stalo, že přispěli
i částkou 500 korun, čehož si zejména
malí koledníci velmi všímají a neváhali
se mi s tím ihned pochlubit.
Těsně před koncem loňského roku to
ještě vypadalo, že skupinek na koledování nebude mnoho. Jelikož jsem si
potřeboval odpočinout, nechal jsem
tomu volný průběh a všechny, kdo se
2/2017

mi ozvali s nabídkou pomoci, pouze
obeslal tabulkou možných termínů. Na
Nový rok se do tabulky začali postupně
dopisovat další a další účastníci.
Z předchozích let mám zkušenost se
svým synem, že se nevyplácí to s nasazením koledníků přehánět, a proto
jsem si stanovil pravidlo, že nikdo nebude muset koledovat víc než dvakrát.
Rozepsal jsem jednotlivé „služby“ a jaké bylo moje překvapení, když mě právě můj syn Tadeáš sám požádal, zda
by mohl koledovat víckrát. Nakonec koledoval čtyřikrát a krásně při tom zpíval. Nejednalo se však o jediné překvapení, s podobným požadavkem
letos přišlo dětí víc. V průběhu týdne se
nám několikrát stalo, že jsme měli víc
než tři krále a kolemjdoucí se občas
ptali, kolik že jich má správně být. Navíc se děcka na koledování vyloženě
těšila. Protože jsem se nemohl zúčastnit sobotního koledování, otěže za mě
převzala Jana Jirsová. O jejích zážitcích se dočtete v samostatném článku.
Dlouhodobě stabilní a samostatnou
skupinkou je Pavla Tůmová s celou
svou rodinou z Libuše. Jako jediní obcházejí dům od domu a nadepisují lidem veřeje nápisy C+M+B+ 2017
(Christus Mansionem Benedicat, tedy
„Kriste, žehnej tomuto domu“). Při letošních mrazech jsem jim kolikrát vůbec nezáviděl, ale zvládli to skvěle.
Učitelky a děti z CMŠ Studánka koledu zahájily v úterý v našem kostele
7
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zpěvem pro rodiče. Po něm se děti zúčastnily Sedmikráskovy katecheze od
společenství maminek. Odtud se dále
přesunuly k obchodnímu domu na Jasné. Zcela samostatnou skupinku vytvořila paní ředitelka Magda Vlčková
s dětmi Teodorem a Laurou. U kostela
jste je mohli zahlédnout v pátek a v sobotu večer po mších svatých.
Celý týden jsem cítil Boží přítomnost,
podporu a požehnání našemu konání.
Víkendové koledování u kostela, kdy
se snažíme obsáhnout všechny mše
svaté, proběhlo též bez vážnějších
problémů a nakonec jsem v charitě
odevzdával dvanáct plných kasiček
a tři minimálně zpola plné. V každé
kasičce navíc bylo nemalé množství
bankovek. Upřímně věřím, že letošní
ročník tak překoná všechny předcházející. Nevím, zda se nám v budoucnu
organizace znovu tak povede, ale už
teď se těším, co pěkného nám letošní
rok přinese.
Závěrem chci opravdu ze srdce poděkovat všem účastníkům i ostatním
pomocníkům. Stálicí je v tomto Pavla
Tůmová s manželem Martinem a dětmi

Maruškou, Klárkou a Josífkem s koledováním na Libuši a Jiřina Závodská
s manželem Ondřejem a dětmi Klárkou, Frantou, Martínkem a Aničkou.
Letos dále výrazně pomohli Tereza
Svobodová s dětmi Libuškou a Jáchymem, Jiří Gorčík s dětmi Bruníkem
a Bety, Jana Jirsová se syny Rafíkem
a Kryštofem a Hanka Rundová s dcerami Miládkou a Maruškou. Díky patří
i samostatným kolednicím Johankám
Hofrajtrové a Nedvědové, Haničce Plachové a Magdě Martinkové, která navíc
přispěla hrou na flétničku. Nesmím též
opomenout své syny Tadíka, Matěje
a Bartíka, zejména ten nejstarší mi začíná být velkou oporou. Úplným závěrem děkuji své manželce Olče
za podporu, trpělivost a shovívavost
v náročných dnech.
Vám všem ostatním děkuji za každý
příspěvek do našich kasiček, podporu
v modlitbách i věcnou a za každý
úsměv nebo pozdrav, kterými jste nás
obdařili. Přeji vám požehnaný, krásný
a pohodový rok 2017, který nám tak
pěkně začíná.
Tomáš Hrouda

Přehled skupinek koledujících v OC Novodvorská Plaza
pondělí

Tomáš Hrouda

úterý

Tereza Svobodová

středa

Jiří Gorčík

Tadík, Matěj a Bartík Hroudovi,
Johanka Hofrajtrová, Hanička Plachová
Libuška a Jáchym Svobodovi,
Miládka a Maruška Rundovy, Tadík Hrouda
Bruník a Bety Gorčíkovi, Johanka Hofrajtrová

Tereza Svobodová,
čtvrtek
pátek
sobota
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Libuška a Jáchym Svobodovi, Tadík Hrouda,
Magda Martinková,
Jiřina Závodská
Klárka, Franta, Martínek a Anička Závodští
Tadík Hrouda, Miládka a Maruška Rundovy,
Tomáš Hrouda
Johanka Nedvědová, Teodor Vlček
Jiří Gorčík,
Bruník a Bety Gorčíkovi,
Jana Jirsová,
Rafík a Kryštof Jirsovi, Miládka Rundová,
Jiřina a Ondřej Zá- Klárka, Franta, Martínek a Anička Závodští
vodští
2/2017
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JAK JSME SI VYKOLEDOVALI
Asi před rokem jsem četla příspěvek otce kardinála Duky o Tříkrálové sbírce, nad kterým jsem se musela zaraženě pozastavit. Byl o tom, že smyslem
této charitativní akce není primárně vybrat peníze, ale přinést lidem vánoční
radost a naději. Nebudu nic zastírat, přišlo mi to divné.
Proč se tedy sbírka koná? Nedá se
naděje a radost přinášet lepším způsobem než chtít po lidech peníze?
Nicméně, fakt, že výtěžek z tříkrálového koledování jde na bohulibé účely,
mě motivoval, abychom se se syny letos konečně také zapojili.
Vzali jsme kytaru a všechna hudební
i nehudební chrastítka a cingrlátka, co
jsme doma našli, a vyrazili jsme jedno
sobotní odpoledne do Plazy. Když
jsme na smluveném místě shodili
všechny přebytečné vrstvy a začali se

oblékat do překrásných plášťů ušitých
paní Říhovou (děkujeme!), zastavila se
u nás paní, že už odchází, ale ráda by
přispěla. Rychle jsme tedy vytáhli ještě
schovanou kasičku, a než jsme se nadáli, měli jsme první tříkrálovou koledu,
aniž by na nás bylo cokoli královského.
Po chvíli se z nás ovšem stali skuteční Tři králové pějící koledy dva týdny
po Štědrém dni. „To už Vánoce přece
dávno skončily?!“ říkají si asi přihlížející
lidé bez církevní příslušnosti. Jedna
slečna si nás pobaveně nahrává na

Slyšte, narodil se nám Syn Boží a Syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká
2/2017
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mobil. Neohroženě však zpíváme a já
si najednou v ryze světském prostředí,
s pravděpodobně nevěřícím či hledajícím obecenstvem uvědomuji, jak nádherné texty koledy mají. Zpíváme
o děťátku, které všemu oděv dává,
samo nahé a nic nemá, o čisté Panně,
která porodila Syna, o Slovu učiněném
tělem. O Synu Božím a Synu člověka,
na nějž tvorstvo věky čeká. Zvlášť intenzivní modlitební příležitost jsem cítila při zpěvu koledy Dej Bůh štěstí, kdy
jsme na tento dům, tedy na obchodní
centrum, svolávali Boží požehnání.
A za zpěvu si v duchu říkám: Neuvěřitelné, že mi nikdo neřekl, že se sem
pojedu modlit, žehnat a zpívat lidem
o Ježíši!
Co se týče praktického průběhu, ne-

uplynula snad jediná koleda, kdy bychom nedostali nějaký příspěvek. Někteří lidé se zastavují, chvíli poslouchají, připojují se ke zpěvu, hladí malé
krále, prohodí pár vět. Po dvou hodinách přesvědčuji děti, že už bychom
mohli končit. Hlasivky začínají stávkovat a prsty odvyklé mačkání strun také.
Když už je téměř vše sbalené, přibíhá
paní, jiná než na začátku, jestli ještě
může přispět – vytahujeme tedy schovanou kasičku (de ja vu?) a já nestačím žasnout – dáváme se s paní do řeči, je to naše farnice, jen na rozdíl od
nás chodí v neděli na osmou. Na rozloučenou od ní dostanu tak nádherné
novoroční přání ve formě přímluvné
modlitby s prosbou o dary a sílu Ducha
Svatého, že jen děkuju Pánu – co
všechno ty, Pane, pro nás a kvůli nám
nevymyslíš.
Můj závěr: pan kardinál měl pravdu.
Tříkrálová sbírka přináší velkou
a oboustrannou radost, radost ze společného dobrého díla. A naději, že
v sobě každý může objevit touhu zapomenout na sebe a pomoct potřebným, že je tu princip, který stojí nad
sobeckými touhami jednotlivce; princip,
který má jméno a lidskou tvář. Přináší
poselství betlémské hvězdy, jak zpívají
bratři Ebenové: „A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva.“
Jana Jirsová
P. S. Velké díky patří i Tomáši Hroudovi a jeho rodině, který se rok co rok
ujímá organizace sbírky v naší farnosti.
Pokud stojíte o nevšední a požehnaný
zážitek, nahlaste se mu napřesrok!

Malí koledníci
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CMŠ STUDÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STUDÁNCE
Rádi bychom již předem pozvali všechny zájemce, kteří zvažují, že by chtěli,
aby jejich dítě docházelo do CMŠ Studánka, na den otevřených dveří. Proběhne ve čtvrtek 30. března 2017 od 15.00. Prosíme, přijďte i s dětmi.
Vzhledem k výrazným
změnám ve školském zákoně, které nově platí od
tohoto roku 2017, proběhne
skutečný zápis až v květnu
2017. Dále bychom rádi
upozornili zvláště rodiče dětí „předškolních“, to jsou ty, které by pro školní
rok 2018/2019 měly nastoupit do základní školy, že vzdělávání těchto děti
je od září 2017 v MŠ povinné. Dítě si
sice můžete nadále ponechat doma jako dříve, ale vaší povinností je i v tomto
případě přijít k zápisu do MŠ a požádat
o tzv. individuální vzdělávání. Všechny
potřebné informace k této skutečnosti
se můžete dozvědět právě na dni otevřených dveří. Školský zákon nyní nově otvírá také možnost, aby se v MŠ
vzdělávaly děti již od dvou let. V naší
MŠ se lze individuálně dohodnut i na

vzdělávání těchto dětí.
Naše MŠ vám nabízí ve svém vzdělávacím programu prvky programu Začít spolu, individuální přístup pro děti
se speciálními potřebami, ekologickou
výchovu a sportovní program – setkání
se sportem. Dále naše MŠ nabízí snížené počty dětí ve třídě, maximálně
dvacet dětí. Naše MŠ také disponuje
velkou zařízenou zahradou s venkovní
učebnou. Pro děti se speciálními potřebami lze domluvit vzdělávání jak ve
třídě se speciálním programem pro tyto
děti, tak také v rámci individuální integrace v běžné třídě. V rámci spolupráce s rodinami při MŠ funguje spolek
OS Studánka, který sdružuje rodiče, jejichž děti dochází do naší MŠ.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.
Magda Vlčková, ředitelka

Děti ze Studánky
2/2017
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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).
● 8. února Mgr. Hedvika Kuchařová,
Ph.D. ze strahovské knihovny:
Vzdělávání kněží v 17. a 18. století

v našich zemích.
● 22.
února – dopolední výlet
pravděpodobně do Strahovského
kláštera, bude upřesněno na
www.apha.cz/ps.
Na program není potřeba se
přihlašovat.
(red.)

POUŤ KE SV. VALENTINU
Valentinské zastavení v rámci
Národního týdne manželství se letos
uskuteční v sobotu 18. února od
10.00 do 15.00 v Praze
na Vyšehradě.
Srdečně zveme zamilované,
snoubence
a manžele. Duchovním
programem na téma
PODEJ MI RUKU…
provází P. Jakub Berka,
O. Praem. Podrobnosti
http://www.apha.cz/cprnov-pout-ke-svvalentinu-2017.
Je potřeba se přihlásit na adrese

cpr@apha.cz,
omezená.
Poutní

kapacita

je

totiž

mše v bazilice
sv. Petra a Pavla
začíná v 15.30. Děkovat
za dar lásky a prosit
o prohloubení
lásky
v rodinách přijďte i vy,
kterým leží na srdci
budoucí život vašich
dětí a vnoučat. Hlavním
celebrantem bude děkan Vyšehradské kapituly P. Ing. Michal
Němeček.
(jš)

SPECIFIKA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ VYCHOVY
Tradičním programem Pastoračního
střediska – Centra pro rodinu jsou
soboty pro ženy. Na jarní sobotu pro
ženy 11. března přijal pozvání Lukáš
Engelman, kněz a psycholog, který
bude přednášet na téma SPECIFIKA
MUŽSKÉ A ŽENSKÉ VÝCHOVY.
Program začíná v 9.00 a končí mší
svatou od 15.00. Na přednášku
navazuje diskuze ve skupinách. Zároveň je možnost individuální modlitby
12

v kapli a příležitost ke svátosti smíření.
Během dne budou pauzy na svačinu
a na oběd, který je zajištěn formou
baget. Káva a čaj jsou k dispozici po
celý den. Domácími buchtami nebo
sušenkami
přispívají
účastnice.
Předem za to moc děkujeme! Na
rekolekci je nutné se přihlásit,
přihlašovací formulář najdete na
http://www.apha.cz/cpr-soboty-aktualninabidka.
(jš)
2/2017

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ÚNOR 2017
STŘEDA 1. 2.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00

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 2. 2.
8.00
8.45
9.30
15.00
17.30
18.30
19.00
20.00

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE
Mše svatá s žehnáním svící
Úklid kostela
Mše sv. s žehnáním svící v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá s žehnáním svící v domově seniorů v Sulické ul.
Dětská schola s Pavlou
Mše svatá s žehnáním svící
Biblické setkání
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
3. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka,1. pátek v měsíci
Mše svatá se svatoblažejským požehnáním
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá se svatoblažejským požehnáním
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 4. 2.
16.15
17.00
17.40

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

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Na tento den plánovaná farní akademie (Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.) se ruší
Mše svatá

PONDĚLÍ 6. 2.
8.00
18.45–20.00
19.00

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
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ÚTERÝ
7. 2.
9.00–11.00
9.15
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
8. 2.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.30
19.15–20.00

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

ČTVRTEK 9. 2.
8.00
8.45
17.30
19.00
20.00

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

PÁTEK
10. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Památka sv. Scholastiky, panny
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 11. 2.
17.00

Panny Marie Lurdské
Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných

NEDĚLE
8.00
10.00
17.00
18.30

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Setkání rodičů dětí připravujících se na 1. svaté přijímání
Mše svatá

12. 2.

PONDĚLÍ 13. 2.
8.00
18.45–20.00
19.00
20.00
14

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců
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ÚTERÝ
14. 2.
9.00–11.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 15. 2.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00

Bl. Bedřicha a druhů (14 pražských mučedníků)
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 16. 2.
8.00
8.45
15.00
17.30
19.00
20.00

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

PÁTEK
17. 2.
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 18. 2.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
19.30

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Výjezdní zasedání PRF

19. 2.

PONDĚLÍ 20. 2.
8.00
18.45–20.00
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa

ÚTERÝ
21. 2.
9.00–11.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
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STŘEDA 22. 2.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
19.15–20.00

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
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

ČTVRTEK 23. 2.
8.00
8.45
17.30
19.00
20.00
20.00

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Úklid kostela
Dětská schola s Pavlou
Společenství Alfa Plus
Příprava dospělých na křest
Modlitba Taizé

PÁTEK
24. 2.
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 25. 2.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá

26. 2.

PONDĚLÍ 27. 2.
8.00
18.45–20.00
19.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
28. 2.
9.00–11.00
Katedrála 16.15
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Modlitby za národ
Mše svatá
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.
16
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FARNOST LHOTECKÁ
V 50.–60. LETECH 20. STOLETÍ
V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme paměti pana
Ing. Vladimíra Turka, které sepsal pro lhotecký archiv v květnu 2007.
a děvčata na straně evangelní. K při(druhé pokračování)
V padesátých letech se ještě vyučo- jímání se přistupovalo v kleče u mřížky,
valo náboženství ve škole. Zprvu jako která oddělovala oltářní prostor od
součást školních předmětů, později od chrámové lodě.
O májových pobožnostech, které býroku 1953 pouze jako volitelný předmět, a to jen na základě přihlášky po- valy v květnu každý den večer, před
vystavenou monstrancí s Tědepsané oběma rodiči. Výlem Páně, ale beze mše sv.,
znamnou osobností, která se
organizovala družičky s květistarala po stránce nábožennami a mládence (těch bylo
ské o děti, ať již při výuce námnohem méně), kteří vzdávali
boženství, nebo při přípravě
dětí na první svaté přijímání,
hold P. Marii přednesem básči v organizování dětí u oltáře
ní. Pravidelně se rozdělávalo
při mši sv., nebo družiček při
kadidlo. Celý kostel byl proprůvodu o Božím těle apod., byla kate- voněný květinami a kadidlem. Na závěr
chetka paní Vlasta Čistecká. Dokud jí se vždy zpívalo „Anděl Páně“ a kostelstátní režim nezakázal vyučovat ve ník při tom zvonil na náš jediný dochoškole náboženství, zajišťovala obětavě vaný kostelní zvon-umíráček.
všechny přípravy při odpolední výuce
Paní Čistecká těžce nesla, že po ronáboženství ve škole v Hodkovičkách. ce 1958 nemohla ve škole učit náboPozději pomáhala alespoň v kostele ženství. Jako „náboženský fanatik“ to
s dětmi, jak jí to zdraví
umožňovalo. Byla celým
svým životem duchem či
patronem dětí při lhoteckém kostele a nesmírně
zbožně lhotecký kostel milovala. Bydlela přímo na
Lhotce blízko hřiště a celá
její rodina se zasloužila
o kostel v počátku začínající lhotecké farnosti ve
40. letech 20. století.
V kostele na Lhotce děti
stávaly
před
mřížkou
a mezi první řadou kosPrvní sv. přijímání 16. 6. 1968.
telních lavic v pětistupech,
U bočního oltáře stojí paní Vlasta Čistecká.
kluci na straně epištolní

1937
2017
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měla státem zakázané a pro perzekuce
těch, kdo se věnovali kostelu, se již nikdo nenašel a ani následující administrátor farnosti na výuku náboženství
neměl čas. Pro paní Vlastu Čisteckou
bylo satisfakcí, když mohla v červnu
1968 za P. Rudolfa organizovat opět
první svaté přijímání.
Na konci 50. let opadal též zájem ze
strany rodičů děti na náboženství ve

škole přihlašovat. Já sám jsem pro ministrování a hraní na varhany nesměl
na žádnou školu a musel jsem jít do
učení na zedníka. V pozdější době se
ukázalo, že to bylo řízení Boží a že
Pán své věrné neopouští.
Vladimír Turek
(pokračování příště)

NEČEKANÁ SETKÁNÍ U BETLÉMŮ
Na Štědrý den o třetí hodině praskal náš kostel ve švech. Stála jsem vzadu
u stolečku s dary, na kterém ležel také rozpis časů, kdy je třeba pohlídat
otevřený kostel během svátků. Tabulka zela prázdnotou, tak jsem se do ní
zapsala a na Nový rok odpoledne chvátala „na stráž“.
Jak takové hlídání kostela pojmout,
uvažovala jsem. Přece nebudu návštěvníkům betlémů chodit za zády, jako bych se bála, že něco ukradnou.
Ovšem sedět ve vyhřáté kapli sv. Václava, to bych tam ani nemusela být.
Tak jsem si sedla s kancionálem na krajní židli
v hlavní lodi a po očku pozorovala, kdo přijde.
Vešla
mladá
rodina
s holčičkami ve věku tak
osm devět let. Prohlédli si
v kapli oba betlémy a zůstali v ní docela dlouho
i sedět. Po chvilce jsem tam za nimi
zašla a když mě holčička uviděla, znovu vykročila ke starožitnému betlému
vpředu. Podívala se na tatínka a na
mě, jako by nás vybízela, ať přijdeme
taky. Pak si začala broukat a něco tatínkovi zašeptala. Vyšlo najevo, že
chce zazpívat Narodil se Kristus Pán,
ale stydí se. Řekla jsem jí, že můžeme
zpívat spolu, holčička poklekla a začala
Jezulátku zpívat. Byl to silný okamžik.
18

Druhá návštěvnice mě oslovila sama.
Byla to agilní paní čerstvě v důchodu,
původem z Moravy, vystudovaná jaderná fyzička a velká milovnice památek – sama prý napsala knihu o rozhlednách. Byla u nás o Noci kostelů
a teď s sebou přivedla přítelkyni. Měla spoustu otázek o křížové cestě
a o prostoru kostela, při
kterých jsem se docela
zapotila, takže jsem byla
ráda, když mě vysvobodil
otec Petr a na otázky
o liturgii už odpověděl
fundovaně sám.
Hodina a půl utekla jako nic a nebyl
to ani trochu jalový čas – zažila jsem
nejen ztišení, na které jsem se těšila,
ale také několik inspirativních setkání.
Cítila jsem, že mnozí z těch, kdo se
jdou podívat na betlémy, se ve skutečnosti – ať vědomě či nevědomky – přicházejí setkat s Ježíšem.
Lenka Kapsová
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EVROPSKÉ SETKÁNÍ V RIZE
Evropské setkání neboli pouť důvěry
se poprvé uskutečnilo v pobaltské zemi. Bylo to již 39. evropské setkání organizované komunitou Taizé. V Rize
má dlouhou tradici luteránství. Lotyšsko je také zemí, kde existují hluboká
pouta mezi křesťany různých církví.
Představitelé římskokatolické, pravoslavné, luteránské a baptistické církve
podepsali společný dopis, kterým
pozvali komunitu Taizé, aby uspořádala evropské setkání v jejich městě. Poprvé se tak evropské setkání uskutečnilo na místě, kde žije mnoho pravopravoslavných věřících.

Pouti důvěry začaly z podnětu dnes
již zesnulého bratra Rogera před mnoha lety. Setkání v Rize řídil bratr Alois,
zúčastnilo se ho asi patnáct tisíc mladých lidí.
Komunita Taizé uspořádala setkání
také v Praze v letech 1990 a 2014.
Po celý rok se konají v sídle komunity ve francouzském Taizé mezinárodní
setkání.
Nadcházející evropské setkání mladých se bude konat na konci prosince
2017 ve Švýcarsku v Basileji.
(Zdroj: www.taize.fr)

Zdroj: www.google.cz/maps/
2/2017
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JAK JSME JELI DO RIGY
Jednoho krásného dne pár lidí zavzpomínalo na předminulé Vánoce. Vzpomněli si, jak zajímavé prázdniny to byly, když se v Praze konalo evropské
setkání Taizé. Jiní zase zavzpomínali na minulý rok a na Valencii.
A tak vznikl nápad vyrazit na setkání Taizé do Rigy.
Organizace výpravy byla trochu náročnější (jelo nás 24), ale stálo to za to!
Z příprav si nejlépe pamatuji dva báječné pocity: první, když jsem platila
jízdenky a na částku, která přesahovala 50 tisíc korun, jsem sebevědomě
odpověděla: „Kartou.“ A druhý, když
27. 12. 2016 konečně vyjel ze zastávky
Florenc autobus směr Riga.
Cesta byla dlouhá, přes 20 hodin.
Jakýmsi záhadným způsobem se nám
povedlo dorazit do Rigy o dvě hodiny
dřív, než stálo na jízdence… Dodnes

Lutheránský kostel sv. Martina
20

nevíme, jak se to povedlo. Konečně
jsme vystoupili v Lotyšsku. Už cestou
na registraci jsme obdivovali krásu
hlavního města.
Po registraci, večeři a večerní modlitbě jsme se vydali do farností, celí napnutí, jaká bude rodina, u které budeme bydlet. Nemohu nenapsat, že naše
rodina byla naprosto úžasná! Bydlely
jsme u nich čtyři holky, všechny jsme
byly nastydlé, ale to jim vůbec nevadilo, naopak! Dace a Andris se o nás starali jako o vlastní, byli opravdu moc milí.
Za těch pár dní se toho dalo
stihnout hodně – projít si město,
ztišit se třikrát denně při modlitbě, zajít na zajímavé workshopy,
poznat různé národy, diskutovat
ve skupinkách s lidmi z různých
zemí, procvičit si angličtinu…
Příště by to teda chtělo i základy
ruštiny, aspoň by na nás ta řidička autobusu nekoukala pohledem jste-divný-že-neumíte-rusky
po dotazu, jak se dostaneme ke
Kipsale. Ověřily jsme si také, že
opravdu máme orientační nesmysl: když jsme šly domů, dostaly jsme pokyn „jděte pořád
rovně touhle ulicí“. Ano, i s touto
instrukcí se člověk může ztratit…
Když přišel 1. leden, nechtělo
se nám odjíždět od té skvělé atmosféry a od naší úžasné rodiny.
Hodně jsme si s nimi povídaly
a pohrály jsme si i s malou Ester
2/2017

OHLASY
a s její sestřičkou Lavaletou (ta se naučila krásné české slovíčko čůrat). Dace
a Andris říkali, že dveře pro nás budou
vždy otevřené (ne, budou zavřené, ale
když zavoláme, tak nám otevřou), tak
doufáme, že je ještě někdy potkáme.

Setkání bylo úžasné, ještě dlouho
budeme vzpomínat na tyto vánoční
prázdniny. A už se moc těšíme na příští setkání ve Švýcarsku!
Edita Danielová

Dům Černohlavců na Radničním náměstí

NEJLEPŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Pro mě bylo na setkání Taizé nejlepší, že jsem vůbec netušila, do čeho se
pouštím. Celá akce se pro mě stala
jedním velkým překvapením. Určitě
musím vyzdvihnout naši hostitelskou
rodinu – mladý manželský pár a k nim
dvě nejroztomilejší holčičky na světě!
K snídani jsme měli bramborový salát,
hostitelská maminka se za nás přišla
uprostřed noci modlit (poté, co jsme
svými bacily zahltily celou jejich domácnost), také to, s jakou obětavostí
reagovali, když jsme se ztratily třeba
2/2017

i na opačném konci města. Nejúžasnější ale bylo, že jsme dopolední programy trávily v luteránském kostele
a i naše rodinka byla protestantská.
Co chci říct – hodně se mluví o ekumenismu, slyšela jsem na toto téma
mnoho přednášek i kázání, ale nic ve
mně nikdy nezanechaly. Co že to skutečně je, jsem si začala uvědomovat
teprve na Taizé – když jsem ekumenismus sama prožívala!
Julie Smetanová
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PŘÍŠTĚ JEDU DO BASILEJE
Po dlouhé dvaadvacetihodinové cestě autobusem jsme 28. prosince večer
dorazili do Rigy, hlavního města Lotyšska, kde se konalo letošní setkání Taizé. Na tomto setkání se mi líbilo snad
úplně všechno. Musím zmínit skvělý
výběr místa setkání, protože Riga je se
svou zajímavou architekturou, obrovskou řekou tekoucí napříč městem
a historickým centrem opravdu nádherné město. Jedno dopoledne jsme
měli dokonce možnost podívat se
k moři, což byla taky úžasná podívaná.
Dále musím vyzdvihnout perfektní organizaci, stále usměvavé tváře dobro-

volníků, pestrý výběr odpoledních
workshopů, nabitý duchovní program
a zároveň i dostatek volného času
k prohlídce města. Ale asi nejhezčí
z celého setkání byla velká otevřenost
hostitelských rodin a místních obyvatel,
kteří byli z velké části příslušníky protestantských církví. Úžasné bylo, že
nás přijali s otevřenou náručí a že jsme
se mohli navzájem sdílet o své víře
a modlit se spolu. Z tohoto setkání
jsem si přivezla domů samé krásné
vzpomínky a třeba se s někým z vás
uvidíme příští rok v Basileji!
Anička Kapsová

Přijetí hostitelskou rodinou v Rize bylo moc milé
22
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Setkání Taizé v Rize (fota autorek článků)

DÍKY P. JIŘÍ I P. PETŘE ZA VAŠI SLUŽBU!
Při posledním zasedání pastorační rady farnosti P. Jiří vyjádřil dík těm, kteří
v té či oné podobě nějakým způsobem přispěli k tomu, že jsme letošní
Vánoce mohli prožít jako farní rodina tak hezky, jak jsme je prožili.
Ano, byť si to mnohdy neuvědomujeme, mnohé je třeba připravit i v kostele:
uklidit, zajistit a postavit stromečky,
postavit betlémy, vymyslet a ztvárnit
Jezulátko, které nás letos provázelo
Vánocemi umístěné v presbytáři,
zajistit návštěvy škol v kostele, připravit
hudební doprovod bohoslužeb, zajistit
tříkrálové koledování a tak bych mohl
pokračovat ještě dlouho a dlouho.
Většinu z uvedeného zajišťujeme my,
laici, a je to tak správně. Ale nějak více
2/2017

než kdykoliv jindy v minulosti jsem si
letos uvědomil, kolik sil a nasazení
přinášejí v této exponované době
předvánoční a vánoční naši kněží.
Snad k tomu přispěla i krátká nemoc
P. Jiřího před Vánoci, kdy s ním
zimnice a teplota pořádně zatřásly.
Není divu, že tělo fyzicky vypoví službu
a brání se. Hodiny před Vánocemi ve
zpovědnici, mnohé pastorační, ale
i „společenské“ předvánoční povinnosti
– koncerty, různá setkání, články do
23
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novin – a pak přijde Štědrý den. První
oslava Vykupitelova narození z organizačních důvodů v 9.00 v domově pro
seniory, pak v 15.00 s kostelem plným
dětí, druhá v 17.00 s „Rybovkou“ a pak
ještě čtvrtá oslava – „půlnoční“. A po
„půlnoční“ ještě agapé, kdy poslední
odcházeli až po třetí hodině ranní. A na
Boží hod a na Štěpána a na svátek Sv.

rodiny a na Silvestra a na Nový rok...
A my laici bychom si k tomu ještě přáli,
aby každé kázání bylo důkladně
připravené, hluboké, srozumitelné,
oslovující. Milí duchovní otcové, dík za
vaše nasazení a za vaši službu! Není
to samozřejmé, jsme si toho vědomi
a jsme za to vděční...
Petr Křížek

KOUSEK RÁKOSU ZE SVATÉ ZEMĚ
Mám ráda svátek Svaté rodiny.
Pokaždé vzpomínáme na manželovy
rodiče, babička Jindřiška celou rodinu
zvala na návštěvu a my v setkáních
pokračujeme i po její smrti. Ale hlavně
mám svátek spojený s obnovou
manželského slibu. Slib
se obnovuje v našem
kostele při všech mších
a k tomu si manželé z
kostela
kaž-doročně
odnášejí drob-ný dárek.
Manželský
slib
je
nejzásadnější slib mého
života, v nejrůz-nějších situacích si ho
připomínám. Letos mě mile překvapilo
a potěšilo, když se při mši svaté četl
úryvek z listu sv. Pavla, jeden z textů,
které jsme si s manželem před
osmadvaceti lety vybrali ke svatebnímu
obřadu: „Jako od Boha vyvolení, svatí
a
milovaní
projevujte
navenek
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. Snášejte se
a navzájem si odpouštějte… Ať ve
vašem srdci vládne Kristův pokoj:
k němu jste byli povoláni v jednom těle.
Buďte (za to) vděční…“ (Kol 3,12–17).
Znovu jsem byla vděčná P. Josefu
Dolistovi, který nás oddával a povzbudil
nás, abychom si texty vybrali sobě na
míru. Stále k nám promlouvají a stále
24

jsme na cestě k jejich naplňování.
Tentokrát nám je doma připomíná ještě
kousek rákosu s červenou cedulkou
označující náš úryvek.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se na dárečku podíleli. Neumím si
představit, kolik toho
rákosu
musel
Petr
Křížek z Izraele převézt
a v čem ho vezl. Byli
jsme ráno na osmé,
a viděli jsme vrchovatý
košík a další rákos na
doplnění…
Netuším,
kolik kousků museli nařezat, nadepsat
cedulky, děrovačkou udělat dírky,
přivázat mašličkou…
Zároveň přemýšlím, proč jsme
dostali právě rákos? Napadá mě
úryvek z evangelia: „Když Janovi
učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit
k zástupům o Janovi: ,Na co jste se
vyšli na poušť podívat? Na rákos,
kterým kývá vítr?‘ “ (Mt 11,7; Lk 7,24)
Třeba nám rákos má připomínat, že
v manželství pro sebe musíme zůstat
stále živí a pevní, ne jako rákos, kterým
kývá vítr…
PS: Důvod byl prostý – rákos roste ve
Wadi Quelt, kudy Svatá rodina chodila
na svátky do Jeruzaléma.
Jana Šilhavá
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MOHOU MÍT PARKOVÁNÍ A BOTY
NĚCO SPOLEČNÉHO?
Nikdy jsem si to nemyslel, až dnes, v neděli o Křtu Páně, mi došlo, že přece
jen boty na nohou a parkování aut mohou mít cosi společného.
Konečně nám i na Lhotce napadl např. to, že na vjezdu na pozemek či
sníh, takže zejména děti se mohou do garáže se prostě neparkuje. Ano, je
zaradovat. Sníh ale není jen radost, to porušení pravidel silničního provozu,
pro
někoho
tak
a co to má tedy spotrochu
i
starost,
lečného s neometeprotože je zapotřebí
nými botami? Na to
odklidit sníh z chodpřece pravidla silničníku – třeba u kosního provozu vůbec
tela. Velký dík patří
nepamatují.
tomu, kdo se o to
Přátelé, ruku na
dnes postaral.
srdce, společné je
A teď k tomu partomu to, že jde
kování a botám:
o bezohlednost.
v zádveří
kostela
Promiňte mi toto
Parkujte ohleduplně
jsou smetáky a řada
tvrdé pojmenování,
z nás si zasněžené boty nejen odupe, ale proč nenazývat věci pravými
ale i smetákem omete, aby do našeho jmény? U toho parkování vůči těm, kdo
druhého domova, do kostela, nevstu- mají právo vjezdu na pozemek či
povala se zasněženými botami. Ale výjezdu z něj. U bot vůči těm, kteří
zdaleka ne všichni… Bylo mi smutno, (které) se o pořádek a čistotu v našem
když jsem během ometání svých bot kostele neustále starají. Když už si tedy
viděl řadu lidí prostě
nejsme schopni při
velkoryse
kolem
vstupu do kostela
projít a v zasněžeuvědomit, že vcházíných botách zamířit
me do našeho drudo kostela. Pak jsem
hého domova (a do
do kostela přišel a
toho prvního bychom
bylo mi ještě smutsi ten sníh prostě
Čistěte si obuv
něji při pohledu na
nenanesli), nemohli
naši červenou podlahu. Buď mokré bychom přece jen trochu myslet na ty,
šlápoty, nebo ty uschlé, ty mají kteří/které pak ten nepořádek budou po
dokonce jednu „výhodu“ – díky soli jsou nás uklízet? Úklid kostela je práce
ještě zřetelnější.
a čas našich bližních, pokusme se tedy
A co že to tedy ty boty a parkování alespoň na ně myslet a nepřidělávat
mají společného? No vždyť o tom jim zbytečně více práce, než kolik je
parkování v ulici před kostelem jsme si nezbytně nutné. Vždyť to ometení bot
toho už v naší farnosti sdělovali více, zabere pár vteřin…
Jakub Hradec
2/2017
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ROZJÍMÁNÍ NAD BĚHEM ČASU
Milí přátelé, při rozjímání nad během času mne napadlo, že v kalendářním
roce zažijeme třikrát období, kdy v krátkém odstupu – nebo dokonce
souběžně – slaví křesťané a židé svátky, které jsou navzájem duchovně
propojené.
V době, kdy si židé o svátku pesach
zpřítomňují vysvobození z Egypta
a navzájem se ujišťují: jsme to my,
které Bůh vysvobozuje z otroctví ke svobodě, slaví křesťané
velikonoční událost
velikonočního osvobození z poroby hříchu skrze Ježíšovu
oběť na kříži.
O svátku šavu´ot –
letnic – si naši starší
bratři ve víře připomínají seslání tóry
Mojžíšovi na hoře Sinaj. Ve stejné
době se křesťané rozpomínají na to, že
právě v době, kdy se apoštolové spolu
s Marií a dalšími věřícími sešli k oslavě
tohoto svátku, na ně sestoupil Duch
svatý.
Konečně před závěrem občanského
roku si židé o svátku chanuka
připomínají, že po vítězství nad
Seleukovci, kteří usilovali o zánik židovského náboženství, vydržel zázračně po osm dní hořet olej v chrámové

menoře. Zároveň děkují „al ha-nisim“
(za
zázraky),
kterými
Bůh
za
makabejských válek
zachránil svůj lid.
Křesťané v tomto
období oslavují příchod Mesiáše – Pomazaného Páně.
Přeji vám všem
i vašim blízkým, aby
vás vždycky – nejen
v následujícím roce –
provázel Bůh, který
nás
vysvobozuje
a zachraňuje, dává
nám své Slovo
i svého Ducha, jenž nás vede, posiluje
i chrání, Ten, který nás ve své lásce
chce dovést k sobě.
Pavel Toepfer
Sederový talíř na obrázku slouží ke
slavení židovské večeře o svátku
pesach.
Domy na obvodu talíře znázorňují
Jeruzalém a nápis dole je úryvek ze
žalmu (Ž 137,5): „Jestli Jeruzaléme
na tebe zapomenu, ať mi má pravice
sloužit zapomene.“

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.)
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FARNÍ CHARITA

PRACOVAT V CHARITĚ NEBO LIDLU?
„Cože!? To si ze mě, paní služby poskytovali. Práce je náročná,
šéfová, děláte legraci! To už je pracovníci musí splňovat kvalifikační
tento týden šestá změna v roz- předpoklady a průběžně se vzdělávat.
vrhu. Manželka mi utrhne hla- Pracujeme od rána do pozdního večevu, tady se nedá nic naplánovat! Já se ra a sloužíme i víkendy. Finanční
na to vybodnu! Na Lidlu visí cedule, že ohodnocení není v současné konkupřijmou zaměstnance za 27 tisíc. Budu renci zajímavé a práce je díky systému
mít víc peněz a pravidelnou pracovní financování neziskového sektoru nejistá. V tomto okamžiku
dobu. Balíky neodmloumáme ve Farní charitě
vají, kam je položím,
Praha 4 – Chodov voltam je najdu. Určitě je
né tři úvazky pracovníneodvezou do nemocků v sociálních služnice, nemarodí jim děti,
bách
(pečovatelky,
nelámou si nohy na náasistentky), dva úvazky
ledí a nebudou chtít,
pro zdravotní sestry
abych tam mimořádně
a hledáme i sociálního
skočil i večer. Budu mít
Rozvoz
obědů
pracovníka. Práce je
klid a svý jistý,“ rozčiluje
se pečovatel nad další neplánovanou možná na plný i částečný pracovní
úvazek. Nutně potřebujeme další prazměnou svého pracovního rozvrhu.
Podobná vyjádření poslouchá vedení covníky. Máte ve svém okolí svědominaší charity v posledních měsících po- tého člověka, který hledá zaměstnání?
měrně často. Obrovským problémem Nasměrujte ho k nám, potřebujeme do
neziskového sektoru se stává nedosta- týmu nové prima kolegy.
Rok 2016 máme úspěšně za sebou.
tek pracovních sil. Ještě před třemi lety
se nám na jeden inzerát během dvou Přestože nám chyběli pracovníci, naše
dní přihlásilo dvě stě Rok 2016 v číslech:
statistické výsledky
padesát lidí a my si
nejsou špatné. ChtěOšetřovatelská služba:
mohli vybírat. Nyní je
la bych upozornit, že
Počet klientů: 134
Počet návštěv: 7.749
zázrak, když projeví
součet počtu klientů
Pečovatelská sužba:
zájem pět osob. Tři
na jednotlivých služPočet
klientů:
126
nepřijatelní a jeden
bách
nesouhlasí
Počet výkonů: 7.375
z těch dvou zbývajís celkovým počtem.
Osobní asistence:
cích raději nastoupí
Někteří uživatelé od
Počet klientů: 40
v supermarketu do
nás využívají více
Počet hodin: 8.600,43
Půjčovna
zdravotnických
pomůcek:
pokladny dříve, než
než jednu službu. TiPočet
klientů:
65
to klienti jsou potom
výběrové řízení stihCelkový
počet
klientů:
217
započítáni jedenkrát
neme ukončit. Máme
obrovský zájem ze strany klientů, den- u každé služby, v celkovém počtu jsou
ně přijímáme žádosti o přijetí do péče. ale započteni pouze jednou. Přeji vám
Eva Černá
Chybí nám ale pracovníci, kteří by požehnaný únor.
2/2017
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PLÁNUJEME
4. 3. – postní duchovní obnova pod
vedením P. Davida Vopřady;
12. 3. – 18. 3. – zimní chaloupka;
26. 3., 21. 5., 18. 6. vždy v 10.00 – bohoslužba upravená pro děti;
26. 3. – Farní akademie přednáška
Mgr. Anny Zajícové o Karlu Stádníkovi;
28. 3., 28. 4. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15;
15. 4. – vigilie, iniciační svátosti dospělých od 20.30;
23. 4. – první svaté přijímání dětí;
5.–7. 5. – víkend pro rodiny s dětmi;
13. 5. – 100 let od zjevení ve Fatimě,
národní pouť do Fatimy;

28. 5. – velký úklid kostela;
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;
14. 6. – poslední výuka náboženství,
vysvědčení;
23. 7. – 5. 8. – letní chaloupky pro
mladší i starší, místa budou upřesněna;
12. 11. – vyvrcholí oslavy 80. výročí
posvěcení našeho chrámu; mši
svatou v 10.00 bude celebrovat
Dominik kardinál Duka.

RADOSTNÉHO DÁRCE MILUJE BŮH
Písmo nás ujišťuje, že „radostného dárce miluje Bůh“ (2 Kor 9,7). Tím se samozřejmě nechce říci, že toho, kdo neobdarovává radostně, Bůh prostě nemiluje.
Spíš jde o to, že radostný dárce – právě proto, že je jeho srdce velkorysé, otevřené – je schopen snáze přijmout přemíru Boží lásky. Čím víc tedy budete disponováni k tomu, abyste svůj život upravovali podle potřeb vnitřní modlitby, tím je
pravděpodobnější, že budete otevřeni láskyplné Boží přízni.
A tak vám radím: buďte vůči Pánu, zejména co do přátelského přebývání s ním,
stále velkorysejší!
Pavel Vojtěch Kohut
Slabikář vnitřní modlitby po způsobu sv. Terezie z Ávily (Portál, 2016)

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4–Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
internet: http://lhoteckafarnost.cz; bankovní spojení: číslo účtu 74326329 /
0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana
Šilhavá. Příspěvky posílejte na adresu farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Macek a Kusala, Jablonec N. Nisou www.tiskem.cz.
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 27. 1. 2017.
Uzávěrka příštího čísla je 13. února. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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