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SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

CHRISTUS, ALPHA ET OMEGA
Patřím mezi jazykové nevzdělance.
Jak se někdy říkalo o studentech teologie, že ovládají dva mrtvé a jeden živý jazyk – dva v botách a jeden v ústech. Přesto jsem otevřel na pastorační
radě diskuzi o možnosti některý všední
den slavit v našem kostele mši svatou
v latině, ne tu „tridentskou“, ale současnou. Proč? Protože to je vyjádření
jednoty církve, jednoty s Petrovým
stolcem. Je to slavení v „jazyku církve“,
navázání na historii, která je často
předkládána jen jako něco temného
a překonaného.
Odpůrci latiny se obávají vlivu těch,
kteří by rádi udělali z církve i liturgie
skanzen. Že takových lidí přibývá, není
pochyb. Ale skutečně každý, kdo tíhne
k „tradičnějšímu“ pojetí, musí mít k tomu nezdravé
pohnutky? Nebojme se! Jak
latiny a dalších
věcí, které nás
mohou spojovat
napříč dějinami
a kulturami, tak
odlišností mezi
námi. Vždyť
v tom je síla
naší všeobecné
církve. Podívej-

te se na samotného zakladatele. Doma
mluvil aramejsky, v synagoze hebrejsky,
na trhu a na
úřadech něco
řecky a latinsky. Dodržoval
zvyky
otců
a současně přišel s tak novým
učením. Setkání minulosti a přítomnosti, jednoty a různosti, v Ježíši Kristu.
Krásně toto vystihují slova žehnání
paškálu o Veliké noci: „Kristus včera
i dnes, začátek i konec, alfa i omega,
Kristus je Pán všech věků, on vládne
dějinám, jeho je království i moc i sláva
po všechny věky věků.“ Přeji požehnané Velikonoce!
+ P. Jiří Korda
Na obrázcích je kaplička
sv. Petra a Pavla u domu
Ve Lhotce č. 7, nedaleko našeho
kostela. Pochází z doby před
polovinou 19. století. Je to poslední
památka na původní obec Lhotku.
V roce 1987 byla obnovena. Údajně
byla postavena asi dvacet let po napoleonských válkách na jejich památku.
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BOHOSLUŽBY TRIDUA A SVÁTOST SMÍŘENÍ
Přehled bohoslužeb
Zelený čtvrtek 13. 4. 16.00 a 18.30
Velký pátek
14. 4. 15.00 a 18.30
Bílá sobota
15. 4.,
Velikonoční vigilie
20.30
Zmrtvýchvstání 16. 4.
8.00 a 10.00 a 18.30
Pondělí velikonoční
17. 4. 8.00 a 10.00

Svátost smíření (zpovídání)
Pátek
7. 4. od 19.30 min. do 21.00
Úterý
11. 4.
rodiče na mateřské
od 9.00
ostatní
17.30 – 19.00
Středa
12. 4.
17.30 – 19.00
Zelený čtvrtek 13. 4.
20.00 – 22.00
Velký pátek
14. 4.
20.00 – 22.00
Bílá sobota
15. 4.
10.30 – 12.00

Podrobný program včetně křížových
cest najdete i zde na stranách 11–14,
na nástěnce v kostele a na farním
webu www.lhoteckafarnost.cz.

Nezpovídá se před obřady Zeleného
čtvrtku, Velkého pátku a Vigilie. Prosím neodkládejte svátost smíření na
poslední chvíli.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!
Březnové zasedání pastorační rady
bylo tentokrát dlouhé, mimo jiné i díky
diskuzi o tom, zda a případně kdy sloužit některou mši svatou ve všední dny
v latině. Nakonec bylo doporučeno,
aby taková mše svatá byla alespoň
z počátku jen jednou měsíčně. A to
i s ohledem na přípravu hudebního
doprovodu. Datum zavedení zatím není
stanoveno. Tohoto tématu se dotýkám
také v úvodníku na titulní straně. Při reflexi uplynulého období jsme vyslovili
veliký dík Tomáši Hroudovi a koledníkům za zdárný průběh Tříkrálové sbírky, manželům Váňovým a jejich pomocníkům za vydařený a hojně
navštívený dětský karneval a manželům Pollákovým a těm, které měli k ruce, za krásný ples. Nemálo z nás má
dojem, že tento ročník byl atmosférou
asi nejvíce „rodinný“ a jak se dnes říká
friendly. Potom jsme probírali informa2

tivní setkání některých z nás s generálním vikářem ohledně přípravy rekonstrukce a stavby a diskutovali jsme
o potřebě s předstihem definovat etická
pravidla pro fundraising. Jinak odvolání
proti územnímu rozhodnutí jsou aktuálně v řešení na Magistrátu hl. m. Prahy.
Dále jsme odsouhlasili nový pastorační
plán farnosti, více informací najdete na
straně 4. Osvěžením byla debata o návrhu Petra Burdy, nejmladšího člena
rady. Jedná se o ambiciózní projekt
Lhoteckého běhu, který by pořádala
naše farnost. Pokud se to stihne, mohlo by se běžet v rámci zářijové celorepublikové akce „Zažít město jinak“. Zatím je vše ve stádiu zrodu, proto
neuvádím další podrobnosti. Případní
zájemci o spolupráci na organizaci běhu ať se hlásí mně nebo rovnou Petru
Burdovi.
P. Jiří Korda
4/2017

ZPRÁVY Z FARNOSTI

DOPIS SOUSEDŮM
Přinášíme text dopisu z 2. dubna 2017 distribuovaného lidem v naší čtvrti.
Vážení a milí sousedé,
je tomu letos osmdesát let, co naši předci postavili na Lhotce kostel. Tehdy tu bylo
jen pár domů a louky. Dnes se jedná o hustě obydlenou část metropole, proto není divu, že i ve zdejší farnosti je živo. Proto Vás chci opět pozvat mezi nás, letos
nejen na pravidelné programy, ale i na ty související s kulatinami našeho kostela.
Rozpis programu o Velikonocích a některých akcí uvádím na druhé straně. Další informace naleznete na www.lhoteckafarnost.cz nebo na nástěnkách před kostelem. Doporučuji Vaší pozornosti zvláště následující programy:
Bílá sobota 15. dubna
Kostel otevřen celý den
14.00 Cesta kříže pro hledající a ty, kteří se považují za „bezvěrce“. Tedy civilní
formou podaný výklad lhotecké křížové cesty od sochaře Karla Stádníka.
20.30 Velikonoční vigilie s obřady žehnání ohně a křtem dospělých.
Zahradní slavnost, neděle 4. června
Letos v duchu oslav 80 let kostela a 25 let Církevní mateřské školky Studánka.
Program pro děti i dospělé. Začínáme okolo poledne na zahradě CMŠ Studánka,
Ke Kamýku 686.
Noc kostelů, pátek 9. června
Loni mezi nás zavítal režisér Jiří Strach, letošní host bude opět překvapením. Další program najdete na www.nockostelu.cz.
Pouť tatínků s dětmi, víkend 17. a 18. června
Zveme odvážné tatínky a jejich ratolesti na pěší putování na Svatou Horu u Příbrami. Více informací na našich webových stránkách.
Listopad 1937–2017, osmdesát let kostela, neděle 12. listopadu
10.00 mši svatou za doprovodu chrámového sboru bude slavit kardinál Dominik
Duka.
Možnost obřadu v kostele
Uvažujete o křtu, svém nebo Vašich dětí? Chtěli byste svatbu v kostele? Přejete si
mít důstojné rozloučení se svými blízkými, nikoli v krematoriu, ale v kostele?
Co je k tomu třeba, Vám rádi sdělíme, informace naleznete také na
www.lhoteckafarnost.cz.
Návštěvy nemocných a seniorů
Máte doma, v Thomayerově nemocnici, IKEMu nebo v okolních domovech seniorů někoho blízkého, kdo by stál o setkání s námi, popovídání nebo o svátosti?
Klidně se nám ozvěte. Pokud je dotyčný v nějakém vzdálenějším zařízení, můžeme zprostředkovat návštěvu z tamní farnosti.
Milí sousedé, přeji Vám i Vašim blízkým krásný jarní čas a požehnané Velikonoce!
Jiří Korda, farář
4/2017
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NOVÝ PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI
vým pastoračním plánem. Vzniklé materiály
jsem pak zpracoval
a po
připomínkování
vznikl Pastorační plán
farnosti
na
období
2017–2021. Ten najdete v tiskovinách jako
samostatnou přílohu
dubnového Věstníku
a na farních stránkách
v záložce
Pastorační
a ekonomická rada.
P. Jiří Korda

Je dobře, pokud má
farnost, zvláště takového typu jako ta naše, nějaký dlouhodobější plán.
Stručnou, ale přitom
jasnou představu, odkud
a kam jde. Reflexi minulosti a z ní plynoucí vizi
budoucnosti.
V říjnu loňského roku
jsme s členy pastorační
rady vyjeli na celou sobotu mimo Prahu, abychom na čerstvém vzduchu diskutovali nad no-

KRÁTCE
● Svátost křtu přijal Tobias Bielik.
● Rozloučili jsme se s Bohuslavem
Balcarem, Vladimírem Skočkem, Andělou Štorchovou a Antonínem Balíkem.
● Ve dvou týdnech před velikonočními
svátky budou v naší farnosti opět probíhat programy pro školy. Lektoři nás
prosí o modlitební podporu, které si
velmi váží a vnímají její velkou potřebu.
● Křížová cesta pro rodiny proběhne
tradičně na Květnou neděli 9. 4. od
15.00 v Kunratickém lese, sraz u restaurace Na tý louce zelený.

● Svátost křtu o letošní Vigilii přijmou čtyři katechumeni, doprovázejme
je svou modlitbou.
● K první svátosti smíření a svatému přijímání se připravuje čtrnáct dětí.
Zahrňme do modlitby také jejich rodiny.
● Mše svatá upravená pro děti –
upozorňujeme na změnu termínu na
11. června kvůli kolizi s Poutí otců
s dětmi.
● Pastorační rada farnosti se sejde
5. dubna ve 20.00 v sále sv. Václava.

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
12. 4. Prohlídka Strahovského kláštera. Jen pro předem přihlášené. Sraz v 9.50
před bazilikou.
26. 4. ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D.: Strahovský opat Method Zavoral,
O.Praem. – velká osobnost katolické církve za první republiky.
Více na www.apha.cz/pastoracni-stredisko
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OKÉNKO Z HISTORIE

FARNOST LHOTECKÁ
V 50. – 60. LETECH 20. STOLETÍ
V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme již čtvrté
pokračování pamětí pana Ing. Vladimíra Turka, které sepsal v květnu 2007.
Z vybavení kostela nebyly jen po
Pater Václav Miroslav Plotěný
pozdvihl Lhoteckou farnost duchovně stránce hrací dispozice dokončeny
hlavně svými kázáními a hudebně. Za varhany. Chybělo vybavení asi osmi
jeho působení byl kostel na Lhotce rejstříky do obou manuálů a do pedálu.
známý v oblasti kazatelské i huPo stránce stavební scházelo
debně-pěvecké.
dokončit oplocení kostela a odNa druhé straně byl P. Plotěvodnění. Sklep fary se často
ný apatický k jakékoliv stavební
zaplavoval, voda se musela vyúdržbě, opravám, vybavení
nášet ve kbelících, což bylo
apod. Protivilo se mu papírováznačně namáhavé a složité.
ní, hlášení, psaní matrik atd. TyP. Miroslav Plotěný byl odsuto věci byly zajišťovány několika
nut v roce 1955 nejen ze Lhotdobrovolníky, matriky panem majorem ky, dokonce i z Pražské arcidiecéze
ve výslužbě Josefem Mudrou, úklid a přidělen do diecéze Královéhradecké
kostela, svíčky, praní prádla a další za- na opuštěnou faru v Lanžově a k tomu
jišťovaly paní Strejcová a paní Kalčíko- dostal na starost ještě farnosti Velký
vá. Po stránce stavební byl kostel cel- Vřešťov a Bílé Poličany. Tam zůstal do
kem nový (patnáct let od výstavby) roku 1959, kdy byl přeložen do Hořic
a nepotřeboval velkou údržbu. Po v Podkrkonoší. Zde působil až do konstránce vybavení měl kostel dostatečné ce života. Zemřel 28. 6. 1974 a je pomnožství bohoslužebných potřeb (dvě hřben na hřbitově u sv. Gotharda v Homonstrance, tři kalichy, tři
řicích. Na náhrobku má
ciboria, pacifikál s ostatky
nápis „Světlo dával mnosv. Kříže). I kněžských
hým“. Až do jeho smrti za
rouch byl dostatečný poním do Hořic jezdil lhotecčet. Ornáty a pluviály byly
ký pěvecký sbor, který se
k dispozici ve všech liturv pol. 60. let pro neshody
gických barvách a dokons tehdejším lhoteckým
ce i ve slavnostním proadministrátorem P. Jarovedení. Zdobily je zlaté
slavem Novákem přemístil
výšivky. Pro slavnostní
do Modřan, kde dále zpíbohoslužby, pro jáhny či
val při slavných mších.
akolyty, byl kostel vybaVladimír Turek
ven dalmatikami, a to
(pokračování příště)
v barvě bílé a červené,
vždy v páru.
Původní křížová cesta a zpovědnice v místě
současného vstupu do kaple Nejsv. Srdce Páně

1937
2017
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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti a nikoho v kostele neznáte?
Nebo do našeho kostela docházíte už delší dobu a rádi byste navázali bližší
kontakt s dalšími rodinami? Anebo byste prostě jen chtěli prožít hezký víkend s přáteli z farnosti? Pak je následující pozvání určeno právě vám!
V měsíci květnu lhotecká farnost již
tradičně pořádá duchovně – sportovně
– relaxační víkend. Tento víkendový
pobyt je primárně určen právě pro rodiny z naší farnosti. Letos vás opět zveme ve dnech 5. až 7. (8.) května do
srdce Železných hor, konkrétně do
kláštera Školských sester sv. Františka
v Hoješíně u Seče.
Program víkendu je utvořen tak, že
umožňuje účast rodičům s malými miminky, předškoláky, školáky i odrůstající mládeží.
Můžete se těšit na páteční pohádku
pro děti na dobrou noc, sobotní dopolední vycházku k Sečské přehradě, odpolední relaxaci nebo cyklistický výlet
pro sportovně založené. Sobotní večer
zakončíme táborákem a v neděli dopo-

ledne se ještě společně vydáme na
další výlet.
Povzbuzením pro duši bude jistě nejen páteční večerní modlitba v místní
kapli, ale i společná sobotní „májová“ či
nedělní bohoslužba v Seči.
Cena za ubytování a společnou stravu činí 460 Kč na osobu za víkend, děti
do dvou let mají pobyt zdarma.
Bližší informace stejně jako podrobný program víkendu naleznete na našich stránkách www.lhoteckafarnost.cz.
Přihlašovat se můžete u Martina Koníčka tel.: 603 404 546 nebo na
e-mailu: m.konicek@email.cz, popřípadě v sakristii u P. Jiřího.
Rádi zodpovíme případné dotazy.
Těšíme se na shledanou v květnu
v Hoješíně!
Martin Koníček

ŠKOLENÍ LEKTORŮ
Máte zájem číst liturgická čtení při mši? Pastorační středisko nabízí bezplatný jednodenní kurz čtení a správného liturgického chování.
V sobotu 22. dubna 2017 od 9.00 do ství. K účasti na školení jsou zváni
13.00 hod. nabízí Pastorační středisko všichni, kdo se svou lektorskou službou
Arcibiskupství pražského možnost podílejí na slavení mše svaté, i všichni,
absolvovat školení lektorů, které kdo ve společenstvích, ale i soukromě
povedou Mgr. Ing. Michal Němeček pracují s Božím slovem. Předchozí přia MgA. Zuzana Horáková. Součástí hlašování není nutné. Kurz proběhne
programu kurzu je výuka správného v kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Prapřednesu biblických textů a objasnění ha 6.
Mgr. Ing. Michal Němeček,
liturgických předpisů pro přednášení
ředitel Pastoračního střediska
Božího slova při liturgii a ve společen-
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CMŠ STUDÁNKA

POVÍDÁNÍ SE SPORTEM
V roce 2015 jsme v CMŠ
Studánka zahájili úspěšný
program POVÍDÁNÍ SE
SPORTEM. Setkáváme se
s našimi úspěšnými sportovci, kteří dětem představují různá sportovní odvětví a následně s nimi cvičí. Cílem projektu, kromě samotného cvičení, je
ukázat dětem rozmanitost sportu, zkusit si sportovní odvětví s úspěšnými
profesionály, které doposud sledovaly
jen v televizi. Tak si už ve školce můžou začít dělat představu, který sport
se jim líbí a jaký kroužek si třeba v první třídě vyberou.

V listopadu jsme rozdávali góly s Antonínem Panenkou.
V lednu jsme si jeli vyzkoušet tenis
přímo do tenisového klubu LTC Modřany, kde se dětem celé dopoledne věnovali profesionální trenéři. Děti byly
nadšené, mnohé z nich držely tenisovou raketu poprvé v životě.
Velký úspěch sklidil trénink s mezinárodním profesionálním basketbalovým trenérem panem Františkem Rónem, který dopravil do školky
basketbalový koš, a tak se děti učily
driblovat a daly si svůj možná první
koš.
Zimní cvičení jsme si zpestřili s bývalou českou reprezentantkou v moderní
gymnastice Lenkou Oulehlovou a bývalou mistryní světa v aerobiku Olgou
Šípkovou. S tou jsme si vyzkoušeli
první aerobik kroky step touch.

Imrich Bugár
Dětem jsme představili už třináct
sportovních odvětví. V září jsme s pomocí Českého atletického svazu proměnili naši zahradu na atletické závodiště, kde jsme spolu s Imrichem
Bugárem trénovali hod diskem, oštěpem, vyzkoušeli jsme překážkový běh
nebo skok do dálky.
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Olga Šípková
Na jaro chystáme další tři sportovní
setkání a nejen to. V naší školce kromě
jiného fandíme ekologii. Společně se
staráme o králíčky. Na zahrádce pěstu7

CMŠ STUDÁNKA
jeme bylinky, které se pak učíme poznávat a tvoříme z nich vlastní herbáře.
Pokud nestihnete den otevřených dveří
30. 3. 2017, přijďte s námi přivítat jaro
– 8. 4. 2017 od 14.00 se u nás na za-

hradě koná Předvelikonoční jarmark.
Jste všichni srdečně zváni. Rádi vám
a vašim dětem naši školku ukážeme.
Magda Vlčková, ředitelka

DOLETY BALÓNKŮ 2017
Na 18. farním karnevalu 29. ledna děti opět pouštěly balónky. Zprávy o jejich
doletu se průběžně objevují na http://karneval-lhotka.webnode.cz/.
Jméno

Místo nálezu balónku

Ulétnutá
vzdálenost

Gabriel Grič

Martinovice, okr. Mladá Boleslav (louka
u lesa – vysílač). 30. 1.

72 km

Kristýnka Slepičková

Imrychova ul., Praha 4

751 m

Bartík Hrouda

Polní cesta mezi Starým Brázdimem
a Popovicemi, Praha-východ. 30. 1.

37 km

Emma Boudová
Mája Beránková

Praha 4 - Libuš
Dolní Branná u Vrchlabí. 2. 2.

Vojtíšek Prchal

Praha 4 - Modřany, zastávka tramvaje
U Libušského potoka. 29. 1.

Anička Kubalová
Tereza Priharová
Viktorek

Praha 4 - Braník, Za Mlýnem. 30. 1.
Bělá v Krkonoších
Troskovice

3 km
129 km
3 km
5 km
113 km
105 km

Spolek OS Studánka a CMŠ Studánka
zvou všechny rodiče, děti a přátele na tradiční

PŘEDVELIKONOČNÍ
JARMARK
v sobotu před Květnou nedělí 8. dubna 2017 od 14.00
na zahradě CMŠ Studánka (Ke Kamýku 686)
I letos se můžete těšit na pletení pomlázky, zdobení vajíček a květináčů nebo výrobu velikonočních dekorací. Součástí akce bude také žehnání ratolestí. Dílny budou otevřené asi do 16.30. Všechny srdečně zveme a případné nabídky pomoci
s organizací radostně vítáme. Za podporu děkujeme MČ Praha 12.
Martin Peroutka, člen OS Studánka
8
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ZPRÁVY Z FARNOSTI

KURZ ALFA OPĚT FINIŠUJE
Na letošní Alfu chodilo šestnáct účastníků, jedenáct z nich absolvovalo kurz
až do konce. Zastoupeny byly všechny věkové skupiny.
Víkendový program o Duchu svatém, který je nedílnou součástí kurzu, jsme
stejně jako loni pořádali
v Centru Nazaret v Kunraticích.
„Při pondělních setkáváních pouštíme přednášky z oficiál-

Promítání přednášky

z dobrovolníků farnosti, vede jej sestra Bernarda
a duchovní péči zajišťuje
P. Petr Šleich. Dva členové
mají na starosti přípravu
sálu – letos chystali každé
pondělí tři diskuzní stoly; tři
osoby zajišťují nákupy potravin a vaření večeří, program má svého
moderátora, dva členové týmu
se starají o promítací techniku
a spolu s další čtveřicí se zúčastňují debat v diskuzních
skupinách. Příjemnou náladu
přicházejí mezi večeří a promítáním přednášky podpořit
i hudebníci. Většinou zahrají
dvě písně, které mají vztah
k tématu přednášky.
Kurz sestává z patnácti
přednášek, z toho tři se věnují
Duchu svatému a je pro ně
vyhrazena celá jedna sobota.
Ostatních dvanáct večerů

ního DVD, které natočila
centrální kancelář Alfy v londýnském sboru Holy Trinity
z Bromptonu. Pro víkend
o Duchu svatém se tým už
v minulém roce rozhodl
využít záznamu přednášek
P. Pavla Semely, který připravilo Pastorační středisko,
a stejný postup jsme zvolili
i letos,“ vysvětlují členové
pořadatelského týmu kurzu
v naší farnosti.
Pořadatelský tým je složen
Program zpestřila kapela
4/2017
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
probíhá v našem kostele v pondělí večer.
Letošní běh začal
v lednu a končí
27. března.
Jak se bude evangelizační dílo dařit,
svěřuje tým Pánu
v pravidelných společných modlitbách.
Například z loňských
účastníků se vytvořila
osmičlenná skupinka,
která v setkáváních
pokračuje. Připravuje
si svůj program, podobně jako třeba
společenství. Zabývali se již tématy
Muž, žena a duchovní život, či Víra
v umění a nyní se společně ponořili do
ročního cyklu s názvem Zacheus, který

Diskuzní skupinka
do České republiky připutoval z Francie, z komunity Emmanuel.
Blanka Strouhalová
Fota autorka

Diskuzní skupinka
10
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – DUBEN 2017
SOBOTA 1.4.
16.15
17.00
17.40

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

NEDĚLE 2.4.
8.00, 10.00, 18.30
17.30

5. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Křížová cesta

PONDĚLÍ 3.4.
8.00
8.45–12.00
18.45–20.00

Mše svatá
Katecheze pro školy
Nejstarší společenství mládeže

ÚTERÝ
4.4.
8.45–12.00
9.00–11. 00
15.00
18.30
20.00–22.00

Katecheze pro školy
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 5.4.
8.00
8.45–12.00
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Katecheze pro školy
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Ministrantská schůzka
Nejmladší společenství mládeže
Zasedání PRF

ČTVRTEK 6.4.
8.00
8.45–12.00
9.30
19.00
20.00

Mše svatá
Katecheze pro školy
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Společenství Alfa plus
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
7.4.
8.45–12.00
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
19.30–21.00

1. pátek v měsíci
Katecheze pro školy
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Možnost svátosti smíření

4/2017

11

SOBOTA 8.4.
17.00
NEDĚLE
8.00
10.00

9.4.

Mše svatá

17.30
18.30

KVĚTNÁ NEDĚLE
Mše svatá s žehnáním ratolestí
Mše svatá s žehnáním ratolestí
Křížová cesta pro rodiny s dětmi; sraz u restaurace
Na tý louce zelený
Křížová cesta v kostele
Mše svatá s žehnáním ratolestí

PONDĚLÍ 10.4.
8.00
8.45–12.00
18.45–20.00
20.00

Pondělí Svatého týdne
Mše svatá
Katecheze pro školy
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
11.4.
8.45–12.00
9.00–11. 00
9.00–11.00
15.00
17.30–19.00
18.30
20.00–22.00

Úterý Svatého týdne
Katecheze pro školy
Setkání maminek s dětmi
Možnost svátosti smíření pro rodiče na mateřské
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Možnost svátosti smíření
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 12.4.
8.00
8.45–12.00
17.30–19.00
18.45–20.00

Středa Svatého týdne
Mše svatá
Katecheze pro školy
Možnost svátosti smíření
Prostřední společenství mládeže

ČTVRTEK 13.4.
7.30
15.00
16.00
18.30
20.00–22.00
20.00–22.00

ZELENÝ ČTVRTEK
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Mše svatá
Mše svatá
Bdění v Getsemanské zahradě
Možnost svátosti smíření

PÁTEK
14.4.
14.00
15.00
18.30
20.00–22.00
20.00–22.00

VELKÝ PÁTEK
Křížová cesta
Velkopáteční obřady, doprovází „Jiříkovo vidění“
Velkopáteční obřady s pašijemi chrámového sboru
Bdění u Božího hrobu
Možnost svátosti smíření

15.00
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SOBOTA 15.4.
10.00–10.30
10.30–20.00
10.30–12.00
14.00
20.30
po vigilii

BÍLÁ SOBOTA, VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
Matutinum – modlitba se čtením
Návštěva Božího hrobu
Možnost svátosti smíření
Cesta Kříže pro „hledající“ a kdo se považují za „bezvěrce“
Vigilie, udílení iniciačních svátostí
Posezení pro nespavce

NEDĚLE
8.00
18.30

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá, žehnání pokrmů
Mše svatá s doprovodem chrámového sboru: výběr z Korunovační W. A. Mozarta, žehnání pokrmů
Mše svatá

PONDĚLÍ 17.4.
8.00
10.00

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá, po ní možnost koledování
Mše svatá, po ní možnost koledování

ÚTERÝ
18.4.
9.00–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 19.4.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Ministrantská schůzka
Nejmladší společenství mládeže

ČTVRTEK 20.4.
8.00
8.45
19.00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá
Úklid kostela
Společenství Alfa plus

PÁTEK
21.4.
15.00
15.45
16.30
17.00
18.30
19.15–21.00

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá
Modlitby proseb
První svátost smíření dětí
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 22.4.
17.00

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá

16.4.

10.00

4/2017

13

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

23.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Mše svatá
Mše svatá, první svaté přijímání dětí
Mše svatá

PONDĚLÍ 24.4.
8.00
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
25.4.
9.00–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Svátek sv. Marka
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 26.4.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Prostřední společenství mládeže

ČTVRTEK 27.4.
8.00
8.45
15.00
19.00
20.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Biblické setkání
Setkání nově pokřtěných
Modlitby Taizé

PÁTEK
28.4.
15.00
15.45
16.15 katedrála
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Modlitby za národ
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 29.4.
17.00

Sv. Kateřiny Sienské
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

30.4.

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.
14

4/2017

OHLASY

ROZJÍMÁNÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
Některé nedělní křížové cesty v postní době vedla společenství z naší farnosti. Modlili jsme se např. meditativní křížovou cestu se zpěvy z Taizé,
modlili jsme se se společenstvím mužů a otců a v neděli 5. března si modlitbu připravilo společenství maminek.
Konkrétní příběhy poukazovaly na
ctnosti, které můžeme rozvíjet. Text byl
redakčně zkrácen, ale i tak může inspirovat k neobvyklému rozjímání.
„Pane Ježíši Kriste, zveš nás, abychom tě svým životem následovali. Ty
jsi pro nás vzorem všech ctností. Také
nás vybízíš, abychom byli svatí v celém
způsobu života. Tvoje cesta vedla
i skrze utrpení křížové cesty. Ať nás
rozjímání o ní vede k posvěcení našich
životů, které se děje tvojí mocí a podle
tvého příkladu. Amen.“
1. zastavení: Úzkost v Getsemanech
– ODVAHA
Ty jsi, Pane Ježíši, svůj úkol přijal.
Prosíme tě, dej nám více odvahy
svědčit o naší víře. Vždyť to máme
dělat z lásky k Otci a k svému bližnímu,
neboť každý má právo poznat
bohatství života s tebou. Ať vždy
necháme skrze nás promluvit Ducha
svatého tam, kde je to vhodné.

2. zastavení: Ježíš je bičován
– STATEČNOST
Pane, je mnoho životních situací,
kterých se každý z nás obává. Ty jsi
však přijetím svého utrpení ukázal, jak
blízko nám chceš být i v těch nejtěžších chvílích. Děkujeme ti, že ještě
předtím, než nás do podobné situace
postavíš, je tvé srdce připraveno dát
nám tolik statečnosti, kolik budeme potřebovat.
3. zastavení: Ježíš odsouzen na smrt
– SPRAVEDLNOST
Prosíme tě, Pane Ježíši, pomoz nám
nejdříve mlčet. A pak, v klidu a tichu,
přemýšlet, co si kdo skutečně zaslouží.
Raději než odsuzovat, rozpoznat, komu
jsme my ukřivdili. A tento dluh vůči
němu vyrovnat.
4. zastavení: Ježíš na sebe bere kříž
– POKORA
Pane Ježíši, když jsi na sebe bral

Křížová cesta vedená společenstvím maminek
4/2017
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kříž, moc dobře jsi věděl, že tento mučicí nástroj určený pro nejhorší zločince
nepatří tobě. Nemusels jej přijímat,
nemusel ses tak moc ponížit, neudělal
jsi nic, za co by sis ho zasloužil. Já se
tak často bráním drobným křížům, které bych měla pokorně a s vědomím své
hříšnosti přijímat. Děkujeme ti, že jsi
kříž, původně jen zdroj velkého utrpení,
díky své pokoře povýšil na nástroj velkého vítězství. Připomínej nám to, Pane, zvlášť ve chvílích, kdy se mu
chceme ve své pýše vyhnout.
5. zastavení: Setkání s matkou
– LÁSKA
Pane Ježíši, tvoje matka s tebou
prochází tvoji dlouhou a krutou cestu
na Kalvárii. Vidí tě zkrvaveného, vlekoucího se, padajícího, vyčerpaného.
Bylo snad tohle naplnění jejích představ a snů o svém jediném dítěti?
A přesto není pochyb – její lásku neomezilo žádné zklamání, nenarušila ji
žádná hořkost, protože zdrojem její
lásky jsi byl ty sám. Díky, že ze stejného zdroje můžeme čerpat i my.
6. zastavení: Ježíš padá pod křížem
– TRPĚLIVOST
Proč právě já? Třeba právě proto, že
se stále potřebuji učit trpělivosti. Mám
následovat tebe, Pane, který po svém
pádu vstáváš a jdeš vytrvale dál.
Prosíme tě, pomoz nám s vděčností
přijímat v našem životě všechny situace, které nás učí trpělivosti.
7. zastavení: Šimon pomáhá nést
kříž – NEZIŠTNOST
Pane, každý se někdy potkáme
s nečekaným projevem nezištnosti,
který nás potěší. Kéž na takové chvíle
nikdy nezapomeneme a dokážeme
také vždy ochotně pomoci svým
bližním.
16

8. zastavení: Setkání s Veronikou
– LASKAVOST
Když se mi podaří projevit laskavost
v běžné, obyčejné situaci, vzpomenu si
na Veroniku, která ti podala roušku
k utření obličeje. Nehledá žádné velké
gesto, nic složitého, ale vidí
jednoduchou možnost, jak ti pomoci,
a najde odvahu ti pomoc nabídnout.
Prosíme, aby v našem jednání nad
netrpělivostí, podrážděností, sebelítostí
a vztekem zvítězila vždy laskavost.

Fota Jana Havlová / Člověk a víra
9. zastavení: Ježíš je zbaven šatů
– OBĚTAVOST
Prosíme tě, Pane, pomoz nám zbavit
se šatů, které nás táhnou k zemi –
všech těch zbytečných věcí, na kterých
lpíme – abychom si dobrým životem
mohli připravit poklad v nebi.
10. zastavení: Ježíš je přibit na kříž
– VĚRNOST
Děkujeme ti, Pane Ježíši, že když
jsme slabí, ty nám svým řízením
umožníš být silnými, a odolat tak pokušení. S tvou pomocí dokážeme být
věrní.
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11. zastavení: Ježíš na kříži umírá
– POSLUŠNOST
Pane Ježíši, do tvých rukou
vkládáme vše, co máme, a prosíme,
abys nám pomohl nechat zemřít vše,
co nám brání v následování tvé cesty,
cesty k Otci.
12. zastavení: Ježíš vložen do klína
matky – POKOJ
Panno Maria, ty jsi přes všechnu
svou bolest dokázala odevzdat své dítě
nebeskému Otci. V takové chvíli
přichází do srdce Boží pokoj, když
pochopím, že můj život i životy mých
blízkých jsou v mocnějších rukou než
jenom v mých.
Prosíme tě, Pane, pomoz nám
odevzdat do tvých rukou všechno,
čemu nerozumíme, co nás trápí
a z čeho máme strach, aby tak
v našich srdcích zavládl tvůj pokoj.
13. zastavení: Ježíš uložen do hrobu
– NADĚJE
Vstoupili jsme do manželství a slíbili
si, že spolu budeme v dobrém i zlém.
Z počátku jsme byli plni nadšení,
potom ale toho zlého začíná být víc
a víc, nezvládáme to a manželství je
postupně ukládáno do hrobu. Nic
nenasvědčuje tomu, že by se vztah
mohl zlepšit.
Dej nám, Pane, naději, že všechno se
může změnit. Ať ji neztrácíme ani
v případech, které se nám zdají být
bezvýchodné, a ať nepropadáme
beznaději a malomyslnosti, že balvan
na odvalení je pro nás příliš těžký.
Ty jsi sám sebe, Pane, nechal uložit do
hrobu, aby ses vzkříšený vrátil a tvořil
vše nové. Ty jsi naše naděje.
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14. zastavení: Ježíš vstal z mrtvých
– RADOST
Starší děti jsou na horách a mě čeká
poklidné odpoledne jen s tím nejmladším. Těším se, že si pořádně odpočinu.
Vtom zazvoní telefon. Kamarádka je
nemocná a potřebovala by dnes odpoledne pohlídat své dítě. Chvilku váhám,
idylická představa se rozplývá. Ale
vzápětí přichází velká radost z toho, že
jsem dokázala říct ano. Radost z toho,
že se ve mně ve spojení s Kristem rodí
nový člověk schopný zříci se (prozatím
alespoň v něčem malém) své pohodlnosti a nabídnout se druhým.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, že ses na
křížové cestě vydal až do krajnosti.
A vstal jsi z mrtvých, abychom i my
vstali spolu s tebou a byli osvobozeni
od svého sobectví k životu v lásce.

ZÁVĚR:
Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi došel až do cíle své křížové cesty. Děkujeme ti, že i naší cestou životem jdeš
s námi až do konce. I nás skrze každodenní kříže posvěcuješ a proměňuješ
a nikdy nás nenecháš nést je samotné.
Kéž jsou naše srdce vždy otevřená
tvému svatému Duchu, nevyčerpatelné
studnici tvých darů. Ať nás usvědčuje
z našich hříchů a je naší výzbrojí v boji
o ctnosti, jejichž vzorem a mírou jsi ty
sám. Amen.
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MYŠLENKY Z POSTNÍ REKOLEKCE
Když slyším, že letošní postní rekolekci u nás povede kanovník David
Vopřada, přednášející na teologické fakultě, automaticky a podvědomě očekávám spíše intelektuální, akademicky zbarvenou přednášku suššího typu.
Protože ale vím, že duchovně obnovit potřebuji jako sůl, v sobotu 4. března
se vydávám do kaple a Bohu díky, mé neblahé podezření se naprosto minulo se skutečností.
Ze dvou svižných,
vkusnými vtipy i hlubokými myšlenkami protkaných promluv tohoto
kněze vám nabízím myšlenky (mnou interpretované, tudíž ne úplně
přesné), které mě obzvlášť oslovily.
• Poušť může být dnes
uprostřed města – i zde
může být člověk osamělý, opuštěný.
• Náš duchovní život se nám může
zdát být v nepořádku, bez jasného
směřování – pouštní otcové ukazují, že
je nutné dát do pořádku své mezilidské
vztahy.
• Sv. Antonín (zakladatel poustevnictví): „Náš život a naše smrt jsou s naším bližním.“
• Abba Mojžíš (pouštní otec): „Nikdy
druhého nesmíme soudit, nikdy a za
žádných okolností.“
„Zabýváš-li se vlastními chybami,
nemáš čas zabývat se chybami bližních.“

„Když víš, že máš svůj
dům plný hříchu, těžko
budeš mít potřebu hledat
ho ještě u druhých.“
• Pokud se nám nedaří
někoho získat pro Krista,
znamená to, že někde
stojíme Ježíšovi v cestě.
• Jeden člověk spáchal
těžký hřích, a chtěl proto
konat tři roky pokání.
Pouštní otec mu je snížil
na tři dny – pokud se
člověk kaje upřímně z celého srdce,
Boží milosrdenství to doplní.
• Když diagnostikuji problémy a hříchy
druhého (s postojem, že já už jsem dosáhl určité duchovní úrovně), nechávám ho bez léčby, odříznutého od Boží
pomoci.
• Zdravá církev je ta, ve které se snažím spojovat druhé s Bohem, s vědomím vlastní křehkosti.
• Hřích se léčí solidaritou s druhými.
• Když druhé přivádíme ke zdroji života, jsme tím pádem i my na tom správném místě.
Jana Jirsová
Foto ze stránek KTF

VÝZVA FARNÍKŮM
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. 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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JAK TO MOHL UDĚLAT!
Jak to mohl Jidáš udělat? Zradit Ježíše! Rozum nám říká, že je to tak jednoduché rozhodnutí: nezradit. Dnes víme, jak skončil velikonoční příběh. Rozum je naším rádcem. Stačí to?
V době života Ježíše poznat správného proroka nemuselo být tak jednoduché. Například evangelista Matouš
(Mt 11,2–11) popisuje, jak svatý Jan
Křtitel posílá dotaz k Ježíši: „Ty jsi ten,
který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ I tento svatý muž s prorockými
schopnostmi má pochybnosti.
Životní podmínky Židů byly v té době
velmi tvrdé.
Muži se dožívají v průměru kolem
čtyřiceti let, ženy ještě o několik let
méně. Na kostrách té doby jsou poznat
nedostatky ve výživě, časté zlomeniny
kostí a poškození nebo opotřebení
kloubů u poměrně mladých lidí. Jen asi
každé druhé dítě se dožije dospělosti.

Tak těžká doba volá po změně. Svržení nadvlády Říma.
V té době se objeví více proroků.
Nejčastější rada je přestat platit daně
a vojensky povstat.
Přichází Ježíš, který jednou prohlásí:
„Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a
co je Boží, Bohu“, po druhé zas: „Moje
království není z tohoto světa“. Co nám
říká rozum? No to přece není ten
správný prorok!
Není jednoduché se jednou „pustit“
svého rozumu a spolehnout se na Lásku, Naději a Víru, tak jak to učinili další
apoštolové. S výjimkou Jidáše.
Milan Šárek

ÚZKÁ SKUPINA LIDÍ
Jednou na autobusové zastávce u kostela jsem zaslechl rozmluvu dvou pánů: „Pro koho ten kostel je. Já si myslím, že je jich tady jen pár.“
Již na střední škole jeden z profesorů reagoval na naše „já si myslím“ odpovědí „bylo by lepší, kdybys věděl“.
Kde hledat údaje? Místo vševědoucího
Googlu jsem se podíval na oficiální
stránky Českého statistického úřadu.
Není to jednoduché. Pokud se jedná
o peníze a majetek, najdete vše hned
na první úrovni. Duchovní záležitosti
jsou šikovně skryty na hlubších úrovních. Ale kdo hledá, najde. Ještě sestavit, dodat do databáze a je to.
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„Nejčerstvější“ statistika z roku 2011:
10,4 mil. obyvatel ČR – z toho 3,6 mil.
zaškrtlo, že je bez víry. Zato 1,4 mil. se
otevřeně přihlásilo k víře, z toho 1 mil.
k víře římskokatolické. Tak to má být ta
úzká skupina lidí? Jeden milión??
Samozřejmě, že je tu také „široká“
skupina 4,6 mil., kterým je to jedno
a nic ve statistickém dotazníku nezaškrtli. Některým bych možná křivdil.
Jen se třeba bojí přiznat svoje cítění.
Ale úzkou skupinou nejsme. To ani náhodou.
Milan Šárek
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ROZLOUČENÍ S LHOTECKÝM VARHANÍKEM
V sobotu 11. března jsme se rozloučili s Ing. Antonínem Balíkem, lhoteckým
farníkem a bývalým varhaníkem. Přinášíme malou vzpomínku.
Narodil se 15. 7. 1927
v Praze. Útlé dětství
prožil na Zbraslavi
a v Braníku. Studoval
církevní gymnázium
vedené
školskými
bratry v Praze 6 –
Bubenči. Tam také někdy ministroval
v domácí kapli. Jeho spolužákem byl
Jiří Tůma, syn jednatele Spolku pro
stavbu lhoteckého kostela. Rád vzpomínal, jak s profesory gymnázia
navštívili v roce 1937 nově postavený
kostel ve Lhotce, který byl tehdy
vlastně na periferii Prahy. Za
2. světové války, když Němci zavírali
školy, ho osud zavál do škol v Plzni,
ale posléze byl totálně nasazen do
Škodovky. Bydlel tehdy ve Chválenicích u Plzně. Láska k hudbě ho
vedla ke studiu hry na klavír a na
varhany, již jako velmi mladý hrával na
varhany v kostele sv. Martina ve
Chválenicích. Jeho maminka měla
krásný koloraturní soprán, a tak ji také
na varhany doprovázel. Když skončila
válka, bylo mu osmnáct let. Chválenice
osvobodila armáda USA a otec hrál při
děkovné mši v kostele zcela zaplněném vojáky i obyvateli a maminka
zpívala sóla. Bylo to 13. května 1945.
V dnešní době je to svátek „Fatimský
den“ Panny Marie. Hudba byla jeho
životní radostí a koníčkem. Po válce
studoval v Praze vysokou školu ekonomickou. Na vojně byl krátce na
Zbraslavi. Tam také o nedělích hrál na
varhany
v
zámeckém
kostele
sv. Jakuba a seznámil se se svou
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budoucí manželkou. Svatbu měli v roce
1955 v Praze a celý život bydleli blízko
lhoteckého kostela. Antonín Balík se
stal jedním z varhaníků. Hrával též na
svatbách a pohřbech, příležitostně
i v jiných pražských kostelích. Nejraději
však v kostele sv. Prokopa v Braníku.
Občas hrál i v kostele Nanebevzetí
P. Marie v Modřanech a zpíval žalmy.
Celý život miloval hudbu a historii.
V roce 1999 jel na pouť do Říma a do
Padovy, kde se mohl s radostí pomodlit
v bazilice sv. Antonína Paduánského,
svého křestního patrona. Letos těsně
po svátku Panny Marie Lurdské vážně
onemocněl, ležel v Krči v nemocnici,
kde ho zaopatřil svátostmi otec Petr
Šleich. Pak byl přeložen do nemocnice
v Praze – Bubenči, kde zemřel blízko

Antonín Balík u lhoteckých varhan
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míst, kde jako dítě začal studovat
církevní gymnázium. Jeho „křížová
cesta“ trvala tři týdny.
Od dětství jsem s tatínkem ráda
chodívala, když měl hrát. Hlavně do
Braníka. Stávala jsem u kraje kruchty
a měla výhled po celém kostele. Také
stropní fresky a ozdobná okna jsem
viděla zblízka, a tak jsem si připadala
blíž „nebi“. Ve chválenickém kostele je
na stropě namalováno české nebe
s našimi národními patrony. Když ho
tam za války malovali akademičtí
malíři, tak jim místní obyvatelé stáli
modelem při portrétování. Můj otec je
tam vyobrazený jako „sv. Václav“. Jeho
oči se na mne vždy dívaly ze stropu
a byl mi blízký. Moje babička je tam
jako sv. Anežka, místní kněz jako
sv. Martin. Babička při mších zpívala

a její překrásný hlas mám ve svém
srdci dodnes. Kdykoliv slyším nějakou
duchovní píseň, kterou zpívávala,
v duchu na ni vzpomínám.
Vždy jsem obdivovala, jak varhaník
ovládá
nástroj
doslova
rukama
nohama, a ještě stačí zpívat. Otec ve
mně od dětství pěstoval lásku k hudbě,
literatuře a k historii. Navštěvoval se
mnou koncerty, výstavy a ukazoval
památky a krásy Prahy. Milovala jsem
tyto nedělní vycházky, které pak se
mnou někdy zakončil v cukrárně.
Krásné vzpomínky v mém srdci navždy
zůstanou.
Eva Kocmanová
Fota archiv autorky
PS: Děkuji všem, kteří se s mým otcem

přišli rozloučit. Moc mě to potěšilo.

ZNOVU SE DO NÍ ZAMILOVAL
Byla jedna Veronika. Byla krásná a ne někdo zvnějšku. Jenže – tak silně
a hodná. Chytrá i statečná. A tak si ji a s tímtéž neuvěřitelným nasazením,
vyhlédnul Pavel, který se s ní oženil. jak zpočátku několik dní bojoval – z boMěli dvě děti, dům a zahradu, psa je utekl. V jednom okamžiku, bez varoi kočku. Ale nebyli šťastní až do smrti. vání a jakékoli možné přípravy, kapituOhlásilo se třetí dítě, které mělo přijít loval. Nic nevysvětlil: „Buď dítě, nebo
na svět. Přišly temné mraky v podobě já.“ Veronika zůstala sama. „Takový
hloupých řečí nejbližších příbuzných. sobec,“ letělo Veronice hlavou. Cítila
„To nemůžete zvládnout! Je to čiré ší- se jako zahnaná do kouta, plakala, ale
lenství! Situace, která vás zničí!“ zazní- úleva nepřicházela. Zmocnil se jí strach
valo ze všech stran. Manžel Pavel vě- a zůstala sama, zraněná, opuštěná.
děl, co má udělat otec. Svou Veroniku Zvedla telefon a objednala se na poi své dítě bránil proti všem. Bil se jako trat. Už předem věděla, že po potratu
lev. Všechny zlé
přijdou bolesti duLinka
pomoci
poskytuje
na
800
108
000
řeči
odháněl.
še, a tak se svěřinebo
na
poradna@linkapomoci.cz
kriMnohým trpělivě
la na bezplatné
zovou
intervenci
ženám
i
jejich
rodinám
vysvětloval,
že
Lince
pomoci.
v
období
očekávání
narození
dítěte.
rozhodnutí udělá
Dopadlo to dobře.
Zřizovatelem
je
Hnutí
pro
život
ČR.
táta a máma,
A navíc – manžel
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Pavel se do Veroniky, která nechtěla
dát jejich dítě za oběť zmatku – zamiloval znovu a ještě více než kdy jindy.
S těmito životními příběhy se opakovaně na Lince pomoci setkáváme. Prožít

je je těžké. Pomáhat je třeba. A když to
dobře dopadne, je to velké svědectví,
velké povzbuzení pro každého z nás.
Hnutí pro život

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU
Nejen rodiny s dětmi, ale všichni, komu leží na srdci rodina založená na
manželství, jsou zváni v sobotu 22. dubna na letošní Národní pochod pro život a rodinu. Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Kde
jsou děti, tam je život.
Program:
10.00 Katedrála – mše sv. celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou, OP
12.00 Klárov – oběd, koncert Mantabanu, Teátr Pavla Šmída pro malé
i velké, fotografická výstava a další
kulturní program
14.00 Pochod centrem Prahy se závěrečným duchovním programem na
Václavském náměstí
16.00 Zakončení

Pro předem přihlášené bude zajištěna přednostní bezpečnostní kontrola
na Pražském hradě. Předem přihlášeným rodinám s dětmi hradí oběd kardinál Dominik Duka. Pro ostatní bude
k dispozici za režijní náklady. Přihlaste
se, prosíme, do 31. března 2017.
Hlavním organizátorem Národního
pochodu je Hnutí pro život.
Více viz http://hnutiprozivot.cz/

Foto z Národního pochodu pro život a rodinu 2016
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FARNÍ CHARITA

PŘEDJAŘÍ NENÍ NEJHORŠÍ DOBOU
Celé jedno březnové odpoledne probíhalo na provozním zázemí naší farní
charity každoroční školení první pomoci pro zdravotní sestry. Všechny jsme
naslouchaly přednášce pracovníka pražské záchranné služby.
Opakovaly jsme si postupy,
jak zachránit člověku život, pokud je ohrožen kvůli akutnímu
onemocnění,
úrazu,
nebo
z jiných důvodů. S krizovými situacemi
se potkáváme nejen v domácnostech
klientů, ale také při poutích mezi nimi.
Školení jsme zakončily tréninkem kardiopulmonální resuscitace. Všechny jsme postupně zachránily „Andulu“ (modelovou pannu pro
nácvik resuscitace) a poděkovaly záchranáři Pepovi za zajímavé školení.
Málokdy se podaří,
abychom se sešly všechny na jednom místě.
Vždycky minimálně jedna
z nás
slouží
venku
v terénu. Proto se rády
školíme, je to pro nás příležitost k setkání.
Po školení jsme si uvařily kávu. Hovor se rychle stočil na naši práci a naše
klienty. Proběhlé školení k tématu přímo vybízelo. Mluvily jsme o tom, jaký je
rozdíl mezi naší službou a tím, jak pracují na záchrance. Oni se také pohybují
venku v terénu, mimo zdravotnická zařízení, musí si poradit s omezenými
prostředky a za každé situace. Záchranáři vyjíždějí do krizové situace, musejí
se rychle rozhodnout a bleskově jednat. Zase mají výsledek své práce
rychle před očima. Také se potkávají
se smrtí, bolestí a bídou, ale mnoho výjezdů končí dobře. Přijedou, udělají vše
4/2017

pro záchranu života, předají klienta
k dalšímu léčení a žlutá sanitka odstartuje za dalším případem. Na rozdíl od
nás dělají „vítěznou medicínu“, jejich cíl
je záchrana a uzdravení.
Naše péče je většinou dlouhodobá.
Jen málokdy řešíme krizové situace.
Cílem je udržet stávající stav co
nejdéle a naše péče končí
hospitalizací nebo smrtí
klienta. V předjaří nás tradičně opouští nejvíc klientů, jako by zhasínali vyčerpáni dlouhou zimou.
Vzpomínaly jsme na ty,
kteří nás opustili v letošním roce. Na pana Vladimíra, jak jsme s ním před
osmi lety ještě obcházely
Roztylské náměstí. Na
pana Miroslava, který celých pět let strašně nerad
rehabilitoval a uplácel
sestřičky dortíkem nebo zmrzlinou. Paní Ludmilu, která odešla po několika
týdnech péče, když chtěla dožít poslední dny doma.
Mohlo by se zdát, že naše služba je
beznadějná a předjaří tou nejhorší dobou. Každý den, kdy mohou být naši
klienti doma, je pro nás úspěšný, a pokud odejdou v pokoji a bez bolestí doma, tak je to vítězství. Pro většinu
z nás se začátek jara rozzáří velikonoční nadějí.
Přeji Vám požehnané Velikonoce.
Eva Černá
Ilustrace Filip Černý
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PLÁNUJEME
13. 5. – farní výlet pro děti a kamarády z chaloupky;
14. 5., 11. 6. – bohoslužba upravená
pro děti vždy v 10.00;
14. 5. – farní akademie „Kost z mých
kostí …nebo Marťan?“, P. Jiří Korda
28. 5., 28. 6. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15;
5.–7. 5. – víkend pro rodiny s dětmi;
3.–4. 6. – pouť, Letnice a zahradní
slavnost, kde budeme slavit 80. výročí posvěcení našeho kostela a 25
let CMŠ Studánka; 3. 6. bude celebrovat poutní mši sv. pater Jordán
Vinklárek a 4. 6. v 10.00 P. Bedřich
Vymětalík, který přijde i na zahradní
slavnost; pozváni byli i další kněží,
kteří v našem kostele sloužili;

9. 6. – Noc kostelů;
11. 6. – farní akademie, Mgr. Petr
Šleich: Židovství nám blízké (meditační pásmo s židovskou hudbou
a obrazy Marca Chagalla);
14. 6. – poslední výuka náboženství,
vysvědčení;
16.–18. 6. – pouť otců s dětmi na
Svatou horu s přespáním na Dobříši;
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; v 18.30 bude celebrantem P. Kamil Vrzal.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Boží nepřítel žárlí na to, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, a snaží se rafinovanými způsoby poničit a pošlapat vše, co je v nás Boží, radost, čistou lásku, svobodu. A pokud mnozí lidé dnes už vůbec Boha nepoznali, nemají také žádné povědomí o tom, co jim skutečně prospívá a co jim škodí. Není totiž pravda, že
člověk může všechno prostě jen vyzkoušet „a pak se uvidí…“
Sami nad zlem a Zlým zvítězit nemůžeme. Naše vítězství je možné pouze v Ježíši Kristu, v tom, který nikdy neměl se zlem vůbec nic společného, a přesto z lásky k nám dal svůj vlastní život, abychom my mohli žít ve svobodě a nemuseli zlu
otročit. Když patříme Kristu, nejsme nikdy sami. Pán nám slibuje, že bude s námi
ve všem a že nás provede i vším těžkým.
P. Vojtěch Kodet, O. Carm.
Celý text http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/s-certy-nejsou-zerty.html.
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 26. 3. 2017.
Uzávěrka příštího čísla je 5. dubna. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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