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DUCH DÁVÁ BOŽÍ ŽIVOT 
 

 Na začátku měsíce 
června nás čekají dvě 
liturgické oslavy: slav-
nost seslání Ducha 
svatého a poutní slav-
nost našeho chrámu. 
A pěkně společně. 
Však taky spolu souvi-
sí. O Duchu svatém se 
v poslední době mluví 
mnoho. A je to dobře, 
protože jak jsme 
v době velikonoční 
slyšeli: „Co dává život, 
je duch, tělo nic ne-
znamená.“ (J 6,63) 
 A ten chrám? Na-
šemu chrámu dává 
Duch Boží život také, 
i nám, kteří se v něm 
scházíme. My sami 
jsme přece chrámy 
Ducha svatého, jak 
nás poučuje svatý Pa-
vel (1Kor 3,16). Vyplý-
vá z toho, že budeme 
pořád radostní, plní 
„Aleluja!“, nadšení 
apod.? Ne nutně. 
Duch je přece dárcem 
i mnoha jiných darů. 
Určitě mezi ně ale pat-

ří pokoj. Ten, který 
zmrtvýchvstalý Ježíš 
přál jako první svým 
učedníkům, když se 
s nimi setkal (J 20,19). 
Ježíš pak pokračuje: 
„Jako mne poslal 
Otec, tak já posílám 
vás“.  
 Otevřme se tedy 
Bohu, abychom mohli 
přijmout pokoj a s ním 
i  poslání šířit radost-
nou zvěst dál. Neplatí 
to jen o Velikonocích. 
Právě doba „obyčej-
ného“ mezidobí je 
k  tomu velmi vhodná. 
A jak to dělat? Zdá se, 
že pro každého z nás 
má Pán jeho specific-
kou cestu. Většinou ni-
jak „mimořádnou“, ale 
rozhodně každému ši-
tou na míru. Věřím, že 
to první je prosit o po-
koj a nechat se sku-
tečně Bohem vést. Co 
takhle začít otázkou: 
Pane, co chceš, abych 
učinil? 

sr. Bernarda 

1937 
2017 

Ptáme se: „Pane,  
co chceš, abych učinil?“ 
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ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
 

 Pastorační rada zasedala 3. května. 
Průběh závěru postu a začátku Veliko-
noc v našem kostele jsme vyhodnotili 
jako důstojný a pěkný. Zazněla potřeba 
více dbát na důkladnější poučení těch, 
kteří jsou oslovováni, aby při mši svaté 
četli. Hlavně je problém s nedostatečně 
hlasitým přednesem.  
 Vyjádřili jsme veliké díky všem ve-
doucím, pomocníkům i varhaníkům při 
zajišťování programů pro školy. Nako-
nec se na programech vystřídalo 
22  tříd.  
 Při hodnocení průběhu prvního sva-
tého přijímání jsme ocenili přístup dětí, 
které, ač jinak značně živé, svým pří-
stupem přispěly k důstojnému průběhu 
slavnosti.  
 Podle sdělení Prokopa Jirsy by měly 
být nové propagační materiály o lho-
tecké křížové cestě hotové do Noci 
kostelů. Bude se jednat zatím o stručný 

materiál. Připomínám, že naše určitá 
liknavost s přípravou těchto materiálů 
souvisí i s očekávanou rekonstrukcí 
a  přestavbou. Pokud se totiž podaří 
vyřídit potřebná povolení, je žádoucí, 
aby na podporu realizace tohoto sta-
vebního záměru byla vyrobena sada 
profesionálně připravených materiálů.  
 Diskutovali jsme také možnost vydat 
brožuru podobnou té, která vyšla před 
deseti lety při příležitosti sedmdesátého 
výročí kostela.  
 Dále jsme se zabývali chystanými 
programy – víkendem pro rodiny, pout-
ní a zahradní slavností, poutí otců 
s dětmi, Nocí kostelů, letními chaloup-
kami pro děti, výstavou k 80 letům kos-
tela či zářijovým farním během. Sr-
dečně vás, vaše blízké a známé na tyto 
akce zvu a těším se na viděnou! 

P. Jiří Korda 

 
 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 
 

 Nemovitosti 
 Přípravné práce na rekonstrukci 
kostela a stavbu farního centra byly 
loni v podstatě přerušeny, neboť z dů-
vodů odvolávání sousedů čekáme na 
vydání územního rozhodnutí. 
 V lednu loňského roku farnost ob-
držela darem byt v Praze 4 – Braníku 
včetně podílu na nebytových pros-
torách, garáži a pozemku v celkové 
hodnotě cca 3,5 milionu korun. V tomto 
bytě nadále žije dárce, více jsme 
o  tomto daru psali v loňském dub-
novém Věstníku.  
 

 Příjmy 
 Na kostelních sbírkách pro farnost 
bylo v roce 2016 vybráno 894 400 Kč – 
10 % z těchto sbírek se odvádí jako dar 
do Svépomocného fondu při Arci-
biskupství pražském na podporu 
financování potřeb farností v arci-
diecézi, které nemají dostatek vlastních 
prostředků.  
 V roce 2016 farnost přijala dary od 
tuzemských fyzických a právnických 
osob na provozní potřeby farnosti 
v celkové výši 450 300 Kč. Dary ve výši 
349 700 Kč určené na výstavbu 
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komunitního centra byly zúčtovány do 
investičního fondu. 
 Úroky na bankovních účtech po 
odečtení srážkové daně č inily 
5 400 Kč. 
 Zdanitelným příjmem je zisk z pro-
nájmu místností na faře 24 000 Kč 
a  dále 17 598 Kč, přebytek z pořádání 
plesu. Částka bude použita na pro-
vozní náklady farnosti v následujícím 
roce. 

 Směrované sbírky a dary 
 V roce 2016 vybrala farnost při 
různých sbírkách pořádaných arci-
biskupstvím (na charitu, bohoslovce, 
církevní školství…) 249 834 Kč. Tyto 
prostředky farnost přeposlala arci-
biskupství. Sbírky pro Českou biblickou 
společnost, České katolické biblické 
dílo, Misijní koláč a Generaci 21 činily 
celkem 19 400 Kč a byly též pře-
poslány těmto organizacím.  
 Dále farnost darovala různým práv-
nickým osobám na charitní a osvěto-
vou činnost celkem 32 904 Kč. (V této 
částce není zahrnuta Tříkrálová sbírka, 
ta se vykazuje samostatně). 

 Výdaje 
 Nejvýznamnějšími výdaji byly: po-
platky za plyn, elektřinu a vodu cca 
246 800 Kč. Odvod do mzdového 
fondu při arcibiskupství a mzdy (re-
genschori, hlavní varhanice) činily 
celkem 239 500 Kč. Doplatek do své-
pomocného fondu ve výši 40 600 Kč 
byl odeslán v roce 2017. 
 Katolický týdeník, další tiskoviny, 
učební pomůcky, tisk Věstníku a dopisů 
sousedům: 139 000 Kč, pojištění koste-
la, auta a ostraha kostela 85 100 Kč, 
za bohoslužebné věci (hostie, víno, 
svíce, květiny, stromky) 54 700 Kč, 
opravy a udržování kostela a majetku 

včetně materiálu na opravy 51 800 Kč, 
ostatní režijní náklady (kancelářský 
materiál, hygienické potřeby, poštovné, 
telefony, bankovní poplatky, odvoz 
odpadu atd.) celkem 77 300 Kč.  
 Z důvodu velké poruchovosti a stáří 
jsme koupili dva nové počítače do 
kanceláře, novou tiskárnu-multifunkci 
a projekční plátno, zařízení pro wifi 
a   pákovou řezačku za celkem 
43 900 Kč. 

 Akce pro děti a dospělé 
 Náklady na akce pro děti včetně letní 
a zimní chaloupky činily 173 100 Kč. 
Rodiče za chaloupky pro děti zaplatili 
139 400 Kč. Na Alfa kurzy, Víkend víry, 
Zahradní slavnost a další akce pro 
dospělé jsme vydali celkem 76 400 Kč. 
(Dobrovolné příspěvky při příležitosti 
různých akcí dospělých jsou zahrnuty 
v drobných darech farnosti.) 

 Stav na účtech 
 Bankovní účet České spořitelny ke 
konci roku 2 246 139,06 Kč, bankovní 
účet Poštovní spořitelny 5 630,07 Kč, 
Fio banky 100 Kč, celkem tedy 
2 251 869,13 Kč. 

 Farnost nemá žádné dluhy. 
 Vykázaný zlepšený hospodářský 
výsledek za rok 2016 činí celkem 
263 842 Kč. 
 Většina částek je zaokrouhlena. 
Všechny výše uvedené částky jsou 
k 31. 12. 2016. S ohledem na ochranu 
osobních údajů neuvádím některé 
položky konkrétněji (mzdy, dárce). 
Vycházel jsem z podkladů účetní 
farnosti paní Marie Kervitcerové, které 
velmi děkuji za její obětavou a ne-
zištnou práci pro farnost. Bližší 
informace rád poskytnu osobně. 

P. Jiří Korda
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POUŤ A ZAHRADNÍ SLAVNOST  
První červnový víkend 3.–4. 6. zveme na pouť a zahradní slavnost. Ta se le-
tos ponese v duchu oslav 80 let od vybudování a posvěcení kostela a 25. vý-
ročí od založení Církevní mateřské školy Studánka. 
 

Sobota 3. 6. Titulární slavnost Panny 
Marie, Královny míru: 

16.55 Obnova zasvěcení farnosti Ne-
poskvrněnému srdci Panny Marie. 

17.00 Poutní mše svatá, celebruje pa-
ter ThLic. Jordán Vinklárek, OP. 

 

Neděle 4. 6. Letnice 

8.00 Mše svatá, celebruje pater Jiří 
Korda. 

10.00 Mše svatá, celebruje bývalý 
dlouholetý lhotecký farář Bedřich 
Vymětalík. 

18.30 Mše svatá, celebruje pater Petr 
Šleich. 

Zahradní slavnost 4. 6. bude zaháje-
na mší svatou v 10.00. Po ní se přesu-
neme na zahradu CMŠ Studánka (Ke 
Kamýku 686, Praha 4), kde bude při-
pravené občerstvení a bohatý program: 

11.00–19.00 Přátelské posezení, po 
celou dobu dobré jídlo a pití! Pro děti 
skákací hrad. 

13.00–17.00 Hudební vystoupení ma-
lých i velkých hostů z řad školky, far-
nosti i městské části. 

14.30–16.00 Divadélko a soutěže pro 
děti, tvořivá dílnička. 

 
 Konec zahradní slavnosti bude 
v 19.00. 
 V případě deštivého počasí (bude-li 
„lít jako z konve“), se zahradní slavnost 
uskuteční v přilehlých prostorách kos-
tela. 
 Na zahradu dorazí také pater 
Bedřich a s ním možná i někteří další 
kněží, kteří v naší farnosti sloužili! 
 
 Prosba o pomoc: 
 Jako každoročně prosíme o přinese-
ní domácích bábovek, koláčů či buchet. 
Pečivo můžete nechávat od soboty 
3. 6. v sakristii nebo donést přímo 
v neděli 4. 6. na zahradní slavnost. 
 

Jana a Jindřich Váňovi,  
koordinátoři zahradní slavnosti 

kontakt: pletenikosiku@email.cz 
 
 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Svátost křtu přijali: Vilém Jan Bosko 
Antonín Šárek a Damián Toepfer. 
 
● Svátost manželství uzavřeli  
Petr Karlovský a Viktoria Valentinovna 
Jemčenko. 

● Rozlouč i l i jsme se s Miroslavem 
Smyčkou a MUDr. Tatjanou Ortovou. 
 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
7. 6. ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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MOJE CESTA KE KŘTU 
Jako každým rokem jsme oslovili naše katechumeny s prosbou o zodpově-
zení několika otázek. Děkujeme, že se do malé ankety zapojili.  
 

1. Kdy jste se poprvé setkal s ví-
rou?  

2. Vidíte dnes na své cestě „náho-
dy“, které vás vedly blíž k Bohu?  

3. Co vás ponouklo k rozhodnutí 
přijmout křest?  

4. Proč právě ve lhotecké farnosti?  

 
 
1. Poprvé jsem se s vírou setkal u své 
pražské babičky, která byla křtěna 
a chodila do kostela i s námi dětmi. Ví-
ra jako taková kolem mě celý život 
kroužila, alespoň takto to říká můj ka-
marád z dětství, mimo jiné také kate-
chumen. 
 

2. Vidím celou řadu ná-
hod, které jsou bez Boha 
jen těžko vysvětlitelné. 
Zvláštní je, že čím blíže 
je křest, tím více něja-
kých zvláštních náhod 
přibývá. Jednou z náhod,  
kterou  křtu přičítám, je 
setkání se svým výše 
zmiňovaným kamarádem 
a jeho bratrem po 27 le-
tech. Naposledy jsme se 
viděli v době po ukončení 
základní školy a najed-

nou dnes. Došlo k několika setkáním 
našich rodin a mezi probíranými tématy 
byla i víra. 
 

3. Na cestu ke křtu jsem byl pozván 
svojí kmotrou, i když pravdou je, že lidí, 
kteří mě na cestu ke křtu povzbuzovali, 
bylo víc. Samozřejmě skutečnost, že 
jsem se oženil s věřící ženou, můj křest 
ovlivnila. Máme spolu tři děti, všechny 
jsou křtěné, chodím patnáct let do kos-
tela a díky své ženě jsem ve velmi po-
četné rodině, kde jsou všichni praktiku-
jící. „Martin vždy kolem víry chodil,“ 
takto to naprosto spontánně řekl kama-
rád z dětství, jak jsem již zmínil, a tak 
jsem tady, připraven ke křtu ... 
 

4. Důvodů je několik. Pominu-li fakt, že 
do této farnosti spadáme, tak jeden 
z velmi důležitých faktorů hraje sám 
otec Jiří. Má velmi dobré kázání, kate-
chumenát vede velmi profesionálně 
a  v příjemné atmosféře. Touto cestou 
bych mu za jeho přístup k nám kate-
chumenům chtěl poděkovat. 

Martin Tůma 
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1. Asi na základní škole, když se nám 
spolužák svěřil, že chodí do kostela. 
 

2. Náhodná milá setkání a dobrý pocit 
z věřících lidí byly ty důležité ,,náhody". 
 

3. Inspirativní rozhovor(y) se sestrou 
Bernardou při Alfa kurzu.  
 

4. Lhotecká farnost je živá, otevřená, 
jsou v ní vstřícní lidé a skvělý farář.  

Petr Kobza 
 

 
 

1. S Bohem jsem se setkávala v prů-
běhu celého dětství, modlila jsem se 
s dětskou vírou v těžkých chvílích, ale 
i v okamžicích života, kdy se mi zdálo, 
že to všechno hezké, co mě obklopuje, 
si nemůžeme zasloužit, ani nikdy splatit 
tomu, kdo za tím vším stojí.  

 
 

2. Určité „shody okolností“ určitě exis-
tují, mezi první silné impulzy patří ná-
vštěva pravoslavného kláštera v Řecku 
v devíti letech, a dále jsem si vždy vší-
mala kostelů, kapliček, Božích muk. 
Přitahovala mě místa, kde se lidé mod-
lili k Bohu. Zvláštní vztah mám i k iko-
nám, které jsem si zamilovala právě 
v Řecku. 
 

3. K víře mě přivedly knihy a na zákla-
dě toho jsem přišla s otázkami k panu 
faráři sem na Lhotku.  
 

4. K tomuto kostelu mám pouto už od 
dětství, kdy jsem ho chodila navštěvo-
vat se školou. 

Martina Hokszová 
Foto Jana Havlová, Člověk a víra 
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FARNOST LHOTECKÁ  
V 50. – 60. LETECH 20. STOLETÍ 

V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme již šesté   
pokračování pamětí pana Ing. Vladimíra Turka, které sepsal v květnu 2007. 
 

 Na počátku 60. let byla z nařízení 
státu uzavřena kaple v krčské nemoc-
nici a mobiliář byl převezen na lhotec-
kou faru a uskladněn v bývalém 
sále, který sloužil jako depozi-
tář. Harmonium z této kaple by-
lo umístěno vzadu v kostele 
a  hrálo se na něj z důvodu 
úspory proudu při mši svaté ve 
všední dny.  
 V 90. letech byl mobiliář kaple 
použit jako vnitřní zařízení v rekon-
struovaném kostelíku sv. Jana Nepo-
muckého v Královci u Trutnova, kde 
lhotecká farnost vybudovala rekreační 
zařízení pro tzv. „chaloupky“. Do tohoto 
kostela bylo též převezeno i harmo-
nium a část bohoslužebných kněž-
ských rouch z inventáře 
lhoteckého kostela.  
 Konflikty P. Nováka 
s  farníky se postupně 
prohlubovaly, mše svatá 
zejména v neděli začína-
ly až s půlhodinovým 
zpožděním, z kazatelny 
lidem neustále připomí-
nal, aby dávali více pe-
něz do sbírek. I my jako 
ministranti jsme si vytvo-
řili úsloví: „Už zase říká: 
dědečkové, babičky, ob-
racejte kapsičky“. V té 
době totiž už více než 
dvě třetiny účastníků bo-
hoslužeb byli lidé starší 
60 let.  

 Všechny negativní důsledky správy 
farnosti vyústily postupně ve stížnosti 
na konzistoř, které se táhly několik let 

a  celou záležitost pak vyřešil 
kardinál Tomášek, který 
k  30. 6. 1967 odvolal P. Nováka 
ze správy všech svěřených far-
ností a ustanovil administráto-
rem farnosti P. Vladimíra Rudol-
fa, a zároveň jej tak jmenoval na 
přechodnou dobu administráto-

rem excurrendo pro farnost Braník.  
 P. Novák měl nastoupit do farnosti 
v rámci pražské arcidiecéze mimo Pra-
hu, což odmítl. Přešel raději do civilní-
ho povolání a dělal posunovače u ČSD 
na nádraží Vršovice, kde pracoval až 
do důchodového věku. Později, v 90. 

letech, na vlastní žádost 
opě t  nastoupil do  
duchovní služby jako  
výpomocný duchovní.  
Zemřel 18. 12. 1994 
v   Praze a je pohřben 
v hrobě svých rodičů na 
záběhlickém hřbitově. 

Vladimír Turek 
 

(pokračování příště) 
 
 
 
 

Královecký kostel  
sv. Jana Nepomuckého 
https://commons.wikime
dia.org/w/index.php?curi
d=24891560 

1937 
2017 
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ČÍM ŽIJE CHRÁMOVÝ SBOR 
Milí farníci, rád bych vám představil současný chod našeho lhoteckého 
chrámového sboru.  
 

 Sbor pravidelně zkouší každé úterý 
ve 20.00 v kapli či na kůru v kostele, 
kde nacvičuje svůj repertoár. Při závě-
rečných zkouškách je sboru nápomoc-
na naše milá hlavní varhanice Veronika 
Vejmelková se svým manželem Marti-
nem. V současné době máme kolem 
25 stálých členů. S úžasem jsem se 
dozvěděl, že sbor čítal před několika 
lety kolem 40 až 50 členů. 
Jelikož je naše farnost třetí 
největší farností v Praze, 
bylo by velmi potěšující, 
kdyby se naše chrámové 
sborové těleso opět více 
rozrostlo. 
 Vystupujeme v rámci mší svatých 
pravidelně, a to několikrát do roka. 
Zpravidla to je v listopadu, kdy se slaví 
posvícení kostela, poté společně 
s ostatními hudebníky a tělesy opěvu-
jeme patronku hudebníků sv. Cecílii. 
V adventním čase sbor můžete slyšet 
v některých ranních rorátních mších 
svatých či o Vánocích, například na 
Štědrý den s tradiční Rybovou mší ne-
bo při slavnosti Narození Páně. Sbor 
také pravidelně vystupuje při veliko-
nočním triduu a na Zmrtvýchvstání Pá-
ně nebo poutní slavnosti kostela. Ne-
smím opomenout taktéž pravidelné 
vystupování při Noci kostelů.  
 Na tyto slavnosti připravuje sbor vět-
šinou nový repertoár. Zpravidla to jsou 
různé mše autorů Mozarta, Fibicha či 
Schuberta, případně nějaké moteto 
nebo různé duchovní písně. Při slav-
nostech v kostele doprovází chrámový 
sbor i orchestr, složený z našich hu-

debních farníků – rodiny Špačkových, 
Bendových, Kapsových a řady dalších 
hudebních farníků a přátel. 
 Mimo mše svaté ve lhoteckém koste-
le pravidelně vystupujeme i na koncer-
tech. Pravidlem se stal vánoční koncert 
v Mukařově u Mladé Boleslavi, kde 
sbor vystupuje se sborem a sólisty 
Státní opery a Národního divadla 

v Praze. Další akce, kde sbor 
vystoupil, byla na konci dubna 
slavnost „Audience u císaře 
Karla I.“ v Brandýse nad La-
bem – Staré Boleslavi. Sbor 
vypomohl tamním sborům 

(Václav a Bojan) a společně jsme pro-
vedli Korunovační mši W. A. Mozarta. 
Tu jste mohli vyslechnout i letos při 
Zmrtvýchvstání Páně v našem kostele. 
 Vystoupení sbor tedy nemá málo 
a my doufáme, že vám naším zpěvem 
přinášíme radost a hezké hudební zá-
žitky. Zároveň bychom vám chtěli po-
děkovat za podporu, kterou nám vyja-
dřujete vždy na konci našeho 
provedení. Přináší nám to velikou ra-
dost, ocenění za poctivě vynaloženou 
práci a motivaci pracovat dál. Chcete-li 
být součástí našeho chrámového sbo-
ru, přijďte mezi nás! Bylo by úžasné, 
kdybychom opět měli sbor o 40 až 50 
členech. Domnívám se, a jak při mších 
svatých poslouchám, že lhotecká far-
nost je farností zpěváků a hudebníků! 
 Přeji vám vše dobré a těším se na 
viděnou i na slyšenou. 

Josef Štefan,  
regenschori farnosti  

a sbormistr chrámového sboru 
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LHOTECKÝ BĚH  
Motto: „Sport a víra mohou být pro všechny.“ 

 

 Milí přátelé a sportovci, rád 
bych vás pozval na úžasnou 
sportovní akci, kterou si určitě 
užijete. Přijďte si zaběhat spo-
lu s dalšími sportovci! První 
Lhotecký běh naší farnosti se 
bude konat dne 16. 9. 2017 od 13.00 
do 17.00 v lese u hřiště FC Tempo, 
které je blízko našeho kostela. Můžete 
se těšit na spoustu her pro děti 
i  pra/rodiče, zábavy, sportu a přátel-
ského popovídání. Doufám, že dorazíte 
s nadšením a plni sportovního ducha. 

Podrobnější informace na-
jdete v příštím Věstníku, na 
plakátku, v sakristii nebo se 
můžete obrátit přímo na 
mě. 
 Těším se, že se potkáme 

při Lhoteckém běhu. 
Petr Burda 

 
P.S.: Pokud nechcete jenom běhat, ale 
udělat i něco pro to, aby se tato akce 
povedla, tak se prosím ozvěte na email 
petrburda@gmail.com. Děkuji. 

 
 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY  
 

 
 

 V krčské nemocniční kapli Thomaye-
rovy nemocnice se každé úterý 
od 15.00 koná mše svatá a čas-
to se stává, že jsou pacienti, 
kteří by se na ni rádi dostali, ale 
není, kdo by je do kaple na vo-
zíčku přivezl a odvezl zpátky na 
oddělení. Proto prosíme ochot-
né farníky, kteří by chtěli nabíd-
nout svůj čas a síly a umožnit 
takto pacientům účastnit se mše 
svaté, aby se ozvali na telefonní 
číslo: 775 137 869 nebo na 
email: duchovnipece@ftn.cz.  

 Zároveň zveme do nemocniční kaple 
15. 6. v 16.00 na Koncert žáků, absol-
ventů a učitelů ZUŠ Praha 4 Jižní Měs-
to. A 29. 6. v 16.00 ke „Ztišení“ – pro-
stor pro ztišení, zpěv, modlitbu, 
poslech hudby a žalmů. 

Doubravka Vokáčová, 
koordinátorka duchovní péče  

a nemocniční kaplanka ve FTN 

Exteriér a interiér kaple v krčské nemocnici
Foto Ivan Navrátilík, www.lekorice.cz 
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NOC KOSTELŮ 9. ČERVNA 2017 
Program Noci kostelů v Česku připravuje na 1 200 kostelů a modliteben. 
 

 Autorkou vizuálního stylu je rakous-
ká grafička Vera Rieder. Mottem vi-
zuálního stylu je každý rok jiný biblický 
verš, obsahující slovo „noc“. Letos je to 
verš Moudr. 10,17: „Za dne jim byla 
záštitou, NOC prozářila hvězdami.“ 

 
Program v našem kostele: 
15.00–15.30 Mše svatá. Vyprošujeme 
návštěvníkům dar víry a Boží požeh-
nání pro ně a jejich blízké.  
 

16.00–16.30 Vernisáž výstavy. Svět 
večerníčků i Otce vlasti očima dětí 
z keramického kroužku CMŠ Studánka 
a Výtvarné dílny Cuřínka. Téma: Po-
stavičky z večerníčků (předškoláci) 
a Život a doba Karla IV. (školáci).  
 

17.00–18.00 Zadáno pro děti. 
Interaktivní putování naším kostelem. 
Určeno pro děti od 3 do 12 let.  
 

18.00–18.45 Představení lhotecké 
křížové cesty. Poutavé představení 
křížové cesty od akademického socha-
ře Karla Stádníka.  
 

18.00–18.10 Volání zvonů. Zvony 
Maria, Václav a Vojtěch zvou k ná-
vštěvě kostela.  

18.00–21.00 Z pastvin do paneláků. 
Nahlédnutí do kroniky sídlištní farnosti. 
Těší se na vás zapálená kronikářka 
a podrobně vedená farní kronika. 
 

19.00–19.45 Hádej, kdo přijde do 
kostela! Setkání s hostem bude pře-
kvapením.  
 

20.00–20.45 Představení lhotecké 
křížové cesty. Poutavé představení 
křížové cesty od akademického socha-
ře Karla Stádníka.  
 

21.00–21.30 Kdo zpívá, dvakrát se 
modlí! Koncert chrámového sboru.  
 

22.00–22.45 Představení lhotecké 
křížové cesty. Poutavé představení 
křížové cesty od akademického socha-
ře Karla Stádníka. 
 

23.30–24.00 V půlnoční hodinu... 
Modlitba se zpěvy. Modlitba se zpěvy 
za návštěvníky večera, za jejich prosby 
vložené do Pošty pro nebe.  
 

00.00–01.00 After party. Posezení 
pro nespavce, pro ty, co se jim nebude 
chtít ještě domů. Čas se občerstvit 
a popovídat si. 
 

 
 

 Pro více informací o Noci kostelů viz 
internetové stránky www.nockostelu.cz. 



 

6/2017  11 

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ČERVEN 2017 
ČTVRTEK  1.6. Památka sv. Justina, mučedníka 
  8.00 Mše svatá  a po ní úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Setkání nově pokřtěných 
  
PÁTEK   2.6. První pátek v měsíci 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  3.6. TITULÁRNÍ SLAVNOST P. MARIE KRÁLOVNY MÍRU 
16.00 Mariánské večeřadlo 
16.55 Obnova zasvěc. farnosti Neposkvrněnému Srdci P. Marie 
17.00 Poutní mše svatá, celebruje P. Jordán Vinklárek, OP 
18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti 
  
NEDĚLE  4.6. SLAVNOST SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, celebruje P. Bedřich Vymětalík 
11.00–19.00 Zahradní slavnost – zahrada CMŠ Studánka 
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ  5.6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  
ÚTERÝ   6.6. Památka sv. Norberta, biskupa 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  7.6.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství  
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.00 Prostřední společenství mládeže 
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ČTVRTEK    8.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Setkání nově pokřtěných 
  
PÁTEK     9.6. NOC KOSTELŮ 
15.00 Mše svatá 
16.00–01.00 Noc kostelů 
  
SOBOTA  10.6.  
17.00 Mše svatá 
  
NEDĚLE  11.6 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 

16.30 
Farní akademie: Mgr. Petr Šleich: Židovství nám blízké –
pásmo s židovskou hudbou a obrazy Marca Chagalla 

18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   12.6.  
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00 Nejstarší společenství mládeže 
  
ÚTERÝ   13.6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  
STŘEDA  14.6.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství – poslední setkání 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
  
ČTVRTEK  15.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá a po ní úklid kostela 
18.00 – katedrála  Mše svatá a procesí Božího Těla po Hradčanech  
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Setkání nově pokřtěných 
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PÁTEK   16.6.  
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  17.6.  
17.00 Mše svatá  
celý den Pěší pouť otců a dětí na Svatou Horu 
  

NEDĚLE  18.6. 11. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
celý den Pěší pouť otců a dětí na Svatou Horu 
  

PONDĚLÍ   19.6 Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa 
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   20.6.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
  

STŘEDA  21.6. Památka sv. Aloise Gonzágy, řeholníka 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
18.45–20.00 Prostřední společenství mládeže 
  

ČTVRTEK  22.6. Sv. Jana Fichera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Setkání nově pokřtěných 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK   23.6. SLAVNOST  NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
17.00–18.00 Modlitební triduum matek 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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SOBOTA  24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
17.00 Mše svatá 
18.00–19.00 Modlitební triduum matek 

  
NEDĚLE  25.6. 12. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
17.00–18.00 Modlitební triduum matek 
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ  26.6.  
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00 Nejstarší společenství mládeže 

  
ÚTERÝ   27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 

  
STŘEDA  28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 

  
ČTVRTEK  29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
18.30 Mše svatá 
19.30 Společenství Zacheus 
20.00 Setkání nově pokřtěných 

  
PÁTEK   30.6. Sv. prvomučedníci římští 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

 

Upozornění: od 1. července do 31. srpna bude prázdninový provoz. 
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. 
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KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY S DĚTMI 
V Krčském lese proběhla 9. 4. 2017 modlitba křížové cesty rodin. Přinášíme 
dvě fotky, další najdete na našem farním webu www.lhoteckafarnost.cz. 
 

 

 

 
 

Foto Olga Hroudová 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Na Bílou neděli 23. dubna poprvé přistoupili ke svatému přijímání: Barbora 
Brychová, Ondřej Dlouhý, Emma Dobřichovská, Enrico Fiala, Bruno Gorčík, Jan 
Holík, Marián Koníček, Simona Kramerová, Lukáš Kudla, Ondřej Pavlík, Ondřej 
Sokol, Jáchym Svoboda, Kristína Šoltésová, Barbora Váňová, Tereza Víchová.  
 

  
 

 
 

Foto Jakub Šerých, Člověk a víra
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SEDMIKRÁSKOVO JUBILEUM 
Při hledání fotografií jsem v galerii Člověk a víra objevila fota Jany Havlové 
ze setkání maminek na Lhotce 11. dubna. Zachycují katechezi pro nejmenší 
„Sedmikrásek“. Ač na to vůbec nevypadá, maňásek-Sedmikrásek u nás 
v kostele už vyučuje děti dvacet let.  
 

 
 

 Maňáska se sedmikráskami na ka-
bátku jsem „zdědila“ po Evě Remešo-
vé, která připravovala katecheze pro 
svoje a další děti a scházely se po do-
mácnostech. Nevím, kdy přesně ho pro 
Evu Boženka Šárková ušila, ale mys-
lím, že už oslavil nejméně 25. naroze-
niny a prošel rukama mnoha dětí a 
maminek. Překvapilo mě, že na něm 
zub času není skoro vidět. Já jsem pro 
všechny naše děti a jejich kamarády 
vyprávěla Sedmikráskovy příběhy do-
ma několik let. 
 

 
 

 V našem kostele jsme se s mamin-
kami začaly scházet v roce 1997. Teh-
dy Sedmikráska převzala Maruška 

Šárková a podnítilo ji to, takže se poz-
ději začala věnovat katechezi dětí 
a výuce náboženství…  
 

 
 
 Je milé vidět další generaci dětí, kte-
ré stejně jako kdysi ty naše ani nedutají 
a radují se, když jim Sedmikrásek dává 
na rozloučenou křížek na čelo. 

Jana Šilhavá 
 
PS: Inspirativní články na téma: 
Výchova dětí ve víře najdete na 
http://www.manzelstvi.cz/zivot-v-
manzelstvi/rodina-s-detmi/vychova-
deti-ve-vire.html 
 

 
 

Foto Jana Havlová, Člověk a víra 
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LÁSKYPLNÉ SPOLEČENSTVÍ 
Když člověk stojí při mši svaté o desáté hodině vzadu, snadno propadne 
zoufalství z hemžení lidiček velkých i malých, které se tam odehrává, a ob-
čas i z hlučného štěbetání ze sálu sv. Václava. Stane se však, že z milosti 
Boží dostane nové oči a uvidí i něco jiného. 
 

 Dospívajícího kluka, co má v životě 
trablů nad hlavu, ale teď nese na zá-
dech chlapečka s autismem, který má 
k němu úžasnou důvěru. Dvě 
malé holčičky, které bezpro-
středně obejmou starého pána, 
co těžko chodí, těžko vstane, 
už i těžko zvedá hlavu. Staré 
lidi, maminky s malými dětmi, 
studenty, aktivní farníky i občasné ná-
vštěvníky schovávající se vzadu, jak se 
vracejí od přijetí svátosti eucharistie 
a neuvěřitelně trpělivě, laskavě se je-

den druhému vyhýbají v prolínajících 
se frontách, hloučcích a řadách, ob-
cházejí kočárky, dávají si přednost. 

 Uvědomuji si, jak vzácný je ta-
kový pohled ve světě a jak málo-
kde člověk potká takovou lidskou 
rozmanitost. Najednou zřetelně 
vidím ten dar: nejsme jen velká 
a  aktivní farnost, ale taky lásky-

plné společenství.  
Lenka Kapsová 

 
 

JSTE NAŠE „SPOLČO“ 
 

 Už si přesně nepamatuji, kdy a při 
jaké příležitosti to bylo, ale nezávisle 
na sobě nás s manželem oslovilo svě-
dectví našich přátel. Vyprávěli, jak si 
jednou za týden dělají doma s dětmi 
„společenství“. Připraví sváteční po-
hoštění, sesednou se v obýváku a po-
vídají si, kdo čím žije. Pro naše děti 
nebylo slovo společenství prázdným 
pojmem, někdy k nám přicházeli přáte-
lé z manželského společenství a jindy 
se zase chystalo pohoštění pro spole-
čenství snoubenců. Když jsme poprvé 
připravili v sobotu v podvečer chlebíčky 

a jiné dobroty a místo ke kuchyňskému 
stolu jsme pozvali děti do obývacího 
pokoje, bylo to pro ně hodně důležité. 
Viděli jsme, že je hodně potěšilo, že 
jsou naše „spolčo“. Pak jsme si povída-
li, kdo čím žije, hráli jsme hry, četli bib-
lické texty na neděli, pomodlili se atd. 
Byla to pěkná tradice na mnoho let, 
než se děti rozprchly do světa na stu-
dia.  
 Nemáte taky nějakou rodinnou tradi-
ci, která by mohla být inspirací pro dru-
hé? 

Jana Šilhavá 

 
 

VÝZVA FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o roz-
sahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo 
předávejte osobně v sakristii.                       (red.) 
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RODINY S DĚTMI V HOJEŠÍNĚ 
Když jsme s dětmi začali zhruba před dvěma lety dojíždět do kostela na 
Lhotce, prakticky ihned mě zaujala nabídka farního víkendu pro rodiny. Se-
známit se nenásilně v rámci výletů a programu s dalšími spolurodiči 
z farnosti. Až letos 5.–7. 5. 2017 se nám podařilo realizovat laskavou nabíd-
ku Martina Koníčka, abychom se připojili.  
 

 Farní rodiče toho mají totiž hodně 
společného, možná nejvíc ze všech 
„zájmových“ farních skupin. Neřeší jen 
sebe a svůj vztah k Bohu, potýkají se 
s dalšími každodenními výzvami, jaký-
mi jsou např. „Která modlitba před jíd-
lem je zaručeně nejkratší“, „Proč neklít 
aneb Pepíček odvedle to říkat může“, 
„Vidí mě Pán Bůh opravdu všude?“,  
„Jak dostat dítě nenápadně a nenásil-
ně v neděli na mši“, „Jak ho při 
mši udržet v klidu“, až po vyso-
kou školu rodičovskou: „Ne, teď 
se opravdu nemůžeš vyčůrat…!“ 
Rodiče starších dětí nejspíš řeší 
zase plošně „Opravdu je nor-
mální vstávat v neděli před po-
lednem a jít do kostela?“, pří-
padně „Proč si musím při kázání 
vyndávat sluchátka z uší?“ či 
evergreen „To je tak trapný…!“ 
Jak říkám, vidina party spoluro-
dičů, kteří jedou na stejně divo-

ké vlně jako my, mě vysloveně 
nadchla. 
 V Hoješíně se nás sjelo devět 
rodin a asi 21 dětí (špatně se to 
v tom neustálém hemžení počí-
talo), což bylo číslo vzhledem 
k avizovanému počasí až neuvě-
řitelné. Ubytování v klášterním 
zámku s plnou penzí a vše-
strannou péčí jak od domov-
ských sestřiček, tak od organizá-
torů akce i otce Jiřího, který 
s námi strávil sobotu, nám vr-
chovatě vynahradilo všechna 

drobná protivenství způsobená hektic-
kým balením, dlouhými kolonami při vý-
jezdu z Prahy či nenadálými výkyvy 
počasí. V Hoješíně se skutečně dalo 
zapomenout na všechny každodenní 
starosti. Po páteční seznamovací akti-
vitě už jsme o sobě věděli takřka 
všechno, takže jsme se mohli v sobotu 
plně věnovat připravenému programu. 
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A ten byl opravdu nadupaný: bojovka 
pro děti v okolí, mše svatá v zahradě 
spojená s májovou pobožností, po 
obědě odjezd do Babiččina dvorku 
(méně zdatní auty, skupina drsných 
žen, mužů a dětí na kolech). Jde o zá-
žitkovou farmu, která navíc měla ten 
den připravený doprovodný program – 
drátování, pečení, točení keramiky na 
kruhu, košíkaření, mýdlaření… úspěch 
zaručen! Děti se daly odlákat zpět jen 
díky příslibu buřtů opékaných nad oh-
něm, což jsme v klášterní zahradě na-
vzdory krátkému vydatnému lijáku také 
večer zrealizovali. A když se v pozd-
ních večerních hodinách vrátila i drsná 
koloparta, mohly děti vyrazit na další 
bojovku, tentokrát po svíčkách v za-
hradě. Na nedělní ranní mši se sice po 
večerním dlouhém rodičovském poví-
dání vstávalo těžko, ale za ten pocit, že 

člověk může jít do kostela rovnou z po-
koje a třeba v bačkůrkách, to opravdu 
stálo. Dopoledne jsme se pak společně 
vydali do Slatiňan na prohlídku známé-
ho hřebčína. Dospělí si odnesli spoustu 
zajímavých informací o chovu koní 
a u dětí asi zvítězila malinká, čerstvě 
narozená hříbátka. Po obědě už jsme 
ale bohužel museli zpět do reality – 
úklid, balení, loučení. Sestřičky nás  
srdečně vyprovázely máváním kapes-
níčků a byla by to vlastně docela smut-
ná chvíle, kdyby nás u srdce nehřála 
myšlenka, že se s těmi prima spoluro-
diči a jejich dětmi můžeme vídat vesele 
dál – při všech možných duchovních 
i   společenských příležitostech u nás 
„doma“, ve lhotecké farnosti. Díky Bohu 
a všem obětavým organizátorům! 

Radana Vlčková

 

 
Foto Martin Koníček 
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SEŠLA SE FAJN PARTA 
A ještě jednou víkend pro rodiny v Hoješíně u Seče, tentokrát z pohledu dí-
těte: Účelem této akce bylo seznámit se navzájem. Většinou jsme se znali, 
ale jenom tak, že jsme se zdravili „Dobrý den“ a jenom se na sebe podívali.  
 

 První den byl seznamovací – rodiče 
se prý dost nasmáli. Druhý den jsme 
zahájili výbornou snídaní, kterou nám 
připravily sestry. Pak se vyráželo do le-
sa na pokladovku. Malé děti sbíraly 
motýlky a velké měly najít papírky s in-
diciemi, ze kterých pak společně sklá-
daly větu a ta je dovedla k mapě. Díky 
mapě se dověděly, že poklad je na za-
hradě. Rychle běžely hledat poklad 
a k veliké radosti našly truhlici plnou 
sladkých dobrot. Všechny děti, malé 
i velké, si poklad moc užily.  
 Po pokladu jsme měli mši s panem 
farářem Jiřím Kordou, který za námi 
přijel z Prahy. Po mši byl oběd a odpo-
ledne chvíli volný program. Z dětí i do-
spělých se pomalu začala tvořit dobrá 
parta. Po volném programu se vyráželo 
do Licibořic – do Babiččiny stodoly. Ti, 
co měli kola a hodně odvahy, tak jeli na 
kole a ti menší a méně zdatní jeli au-
tem. Babiččina stodola byl „statek“, na 
kterém bylo připraveno mnoho stano-
višť, kde si děti mohly vyzkoušet ře-
mesla. Kromě řemesel jsme si tam 
mohli koupit občerstvení, jít se podívat 
na různá zvířata, povozit se na koni 
a pochovat si králíčky. Večer se měl 
konat buřťák, ale začalo pršet. Díky 
Bohu to byl jenom malý deštíček, takže 
se buřťák přece jenom konal. Když už 
se všichni najedli, tak si dospělí poví-
dali u ohně a děti ještě hrály večerní 
babu nebo si povídaly u schodů. Večer 
ve 22.00 měly všechny odvážné děti 

bojovku. Šli jsme po svíčkách ke stro-
mu, kde pro nás byla přichystaná čoko-
ládová vajíčka. Po bojovce šly děti spát 
a dospělí si ještě povídali v jídelně.  
 Na třetí den ráno jsme museli vstá-
vat dřív, protože byla ráno mše v zá-
mecké kapli s místním farářem. Zpívali 
jsme písničky z dětské mše a při mod-
litbě Otče náš jsme všechny děti stály 
kolem oltáře. Po mši nás čekala po-
slední snídaně a poslední výlet do Sla-
tiňan na prohlídku hřebčína, kde jsme 
se mohli kouknout na velké dospělé 
koně i na malá hříbátka, kočáry a histo-
rická sedla.  
 Po prohlídce jsme jeli nazpátek do 
kláštera, kde už na nás čekal oběd. Po 
obědě se začal velký úklid a blížil se 
konec celého víkendu. Každý musel 
uklidit svůj pokoj a pak jsme společný-
mi silami uklízeli všechny místnosti, 
kde jsme se pohybovali. Po úklidu jsme 
měli volno. Děti hrály na babu a dospělí 
ještě douklízeli. Nastalo loučení, niko-
mu se nechtělo nazpátek do Prahy. 
Postupně odjížděly všechny rodiny 
s pocitem krásně stráveného času. Už 
teď se všichni (aspoň děti) těšíme na 
příští víkendové setkání. 
 Tatínkové chystají pěší pouť, na kte-
ré se znovu setkáme s novými kama-
rády. Doufám, že příští rok se na ví-
kendu sejde taky tak fajn parta 
a možná se nám povede seznámit se 
i s více lidmi než tenhle rok. 

Bára Šoltésová 
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KOST Z MÝCH KOSTÍ… NEBO MARŤAN? 
O tom, proč mnohá manželství jsou spíše bojištěm než oázou, přednášel 
s humorným nadhledem P. Mgr. MUDr. Jiří Korda v rámci cyklu Farní aka-
demie 14. května na Den matek. 

 Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně byla 
téměř zaplněná mladými páry, páry, 
které zdobí šediny, ale i jednotlivci, kte-
ré téma zaujalo. P. Jiří má bohaté zku-
šenosti s doprovázením manželů 
i s přednáškami pro snoubence v rámci 
kurzu Společné přípravy na život 
v  manželství. Pozval nás k zamyšlení 
a reflexi na cestě manželství. Výcho-
zím textem byla scéna z Gen 2,21-24 
o  stvoření Evy. V hebrejštině žebro 
znamená bok a hlavní výpovědí je, že 
žena je muži rovná, stojí mu po boku. 
Druhý text Gen 3,9-13 nám ukazuje, 
jak do vztahů vstoupilo sobectví. 
 
Odlišnosti muže a ženy 
 Manželství je vztahem dvou lidí, kteří 
spolu vytvářejí společenství. Muž i že-
na jsou originály, které odlišuje pohlaví, 
osobnost, rodina, kultura, světonázor, 
životní historie, představy o budouc-
nosti… Proto mluví odlišnými „sociál-
ními“ jazyky, liší se i v duchovním živo-
tě a mají různá očekávání, ženy spíše 
vztahová, muži více věcná. Podrobně 
o  nich píše S. Kratochvíl v knize Man-
želská a párová terapie. 
 Zásadním sdělením je, že manžel-
ství je vztahem dvou lidí a ostatní 
vztahy mohou být různě důležité, pod-
statné je, že jsou druhořadé. Ani 
vztah k dítěti nebo k rodičům nesmí na-
rušit manželskou jednotu.  
 
Mylné názory 
 svého partnera změním („to není je-

ho chyba, ale vlastnost“) 
 moje žena bude stále stejná… 

 beru si tu nejlepší jedinou, toho jedi-
ného nejlepšího – pozor z  množiny 
možných! 

 moje maminka má vždycky pravdu 
 budeme mít geniální, zdravé,  

poslušné, obdivuhodné děti… 
 neshody a hádky nám nehrozí 

 
Krize může přijít kdykoliv 
 V manželském konfliktu bychom 
neměli používat tyto zbraně: křik a iro-
nická slova, mlčení je velmi nebezpeč-
né, agresivní metodu „Švejk“, fyzické 
násilí ani manipulaci. Nezájem je smrt 
vztahu. 
 Prevence konfliktů by měla být jak 
dlouhodobá, tak každodenní – den po 
dni. Tak jako květina potřebuje zalévat 
a   hnojit, stejně musíme pečovat 
o  vztah. Důležitá je úcta k druhému, 
naslouchat a pečovat o sebe navzá-
jem, přijímat odlišnosti, presumpce 
dobrých úmyslů, vytváření pohody, 
usmiřovat se, sestoupit ze svého ega 
a hlavně pěstovat dobrou komunikaci. 
Osvědčil se jednou týdně partnerský 
rozhovor.  
 Nejtěžšími zkouškami ve vztahu 
jsou: ztráta zaměstnání, újma na ma-
jetku, vina, odnětí svobody, nemoc ro-
dičů, neplodnost, problémové či posti-
žené dítě, smrt dítěte. 
 Poslední větou manželského slibu: 
„K tomu ať mi pomáhá Bůh“ se svěřu-
jeme do Boží moci. Posluchači udrželi 
aktivní pozornost celou hodinu a půl. 
Na závěr nám P. Jiří požehnal, aby-
chom se dokázali mít rádi, i když jsme 
odlišní.         Jana Šilhavá 
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KDYŽ KLIENT ODMÍTÁ POMOC 
Ve dvanáctém patře panelového domu bydlí paní Alena. Žije sama, z bytu 
nevychází. Doma se pohybuje bez obtíží, ale teplé jídlo si už neuvaří. Požá-
dala nás, abychom jí každý den dováželi oběd. Její byt naštěstí leží na naší 
„obědové“ trase, takže jsme ji snadno včlenili do rozvrhu služeb. Sociální 
pracovník Jan nové klientce sdělil všechny potřebné informace a vysvětlil jí, 
jaká pravidla je třeba při rozvozu obědů dodržovat. 
 

Následující pondělí Jan s pe-
čovatelem Jirkou paní Aleně 
poprvé vezli oběd. Chtěli se 
s klientkou seznámit, Jan s ní 

potřeboval sepsat smlouvu, vyplnit pří-
jmovou dokumentaci a vybrat peníze 
na nákup obědů. Do kanceláře se oba 
pánové vrátili otřeseni. 
Nás opravdu mnoho věcí 
nezaskočí. Jan s Jirkou 
se oba nejdříve pečlivě 
umyli a potom začali vy-
právět. Byt byl zanesený 
množstvím věcí, starých 
zkažených potravin 
a  dlouhou dobu neukli-
zený. Zápach z něj byl cí-
tit po celém domě. Sama 
klientka byla neupravená, 
znečištěná a nepříjemná. 
Sociálnímu pracovníkovi 
odmítala podepsat po-
třebnou dokumentaci, předat klíče od 
domu a jídlo se jí zdálo příliš drahé. 
Nakonec ji Jan s Jirkou přesvědčili 
a odcházeli s podepsanou dokumenta-
cí, penězi na jídlo, ale bez klíčů. 
 Sociální pracovník telefonoval klient-
čině dceři. Přesvědčoval ji, že se 
o maminku musí lépe starat. Dcera pa-
ní Aleny ho rozhodně odmítla. Sdělila 
mu, že má vlastní rodinu, práci, nemá 
čas a s maminkou není žádná řeč. Na-
vrhli jsme, že bychom se pokusili kon-
taktovat sociální odbor, aby se situaci 

paní Aleny pokusily řešit jejich sociální 
pracovnice. S tím dcera souhlasila 
a  dala nám i kontakt na předsedu 
sdružení vlastníků domu a majitele by-
tu, kde paní Alena bydlí, abychom je 
požádali o klíče od domu.  
 Sociální pracovnice příslušné měst-

ské části se sice za paní 
Alenou vydaly, ta je ne-
pustila přes práh. Majitel 
bytu nám vysvětlil, že po-
kud každý měsíc přijde 
na účet nájemné, nic víc 
ho nezajímá. Předseda 
sdružení vlastníků téměř 
na kolenou prosil, aby-
chom s paní Alenou něco 
udělali. Nepořádek z bytu 
přetéká až na chodbu, 
paní Alena vyhazuje od-
padky z okna, v noci je 
hlučná a ruší ostatní oby-

vatele domu. Klíč od domu nám pan 
předseda udělat nemůže, musí o něj 
požádat majitel bytu. Skončili jsme 
u dcery, která situaci opět odmítla řešit. 
 Není to poprvé, co jsme se ocitli 
v neřešitelné situaci. Klientka nabíze-
nou pomoc odmítá. Můžeme udělat je-
diné, každý den přivézt oběd. Složitě 
se bez klíčů dostat do domu, předat jíd-
lo a zkontrolovat, že je paní Alena v po-
řádku.  
 Přeji vám slunečný červen.  

Eva Černá  

Nová pracovní koloběžka 
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PLÁNUJEME 
 

1. 7.–31. 8. – prázdninový provoz; 
28. 7., 28. 8. – modlitby za národ 

u hrobu sv. Václava v 16.15; 
23. 7.–5. 8. – letní chaloupky pro  

mladší opět ve Starči a pro starší 
v Březině u Sedlčan; 

16. 9. – Lhotecký běh v lese u hřiště 
FC Tempo od 13.00 do 17.00 ho-
din.  

12. 11. – vyvrcholí oslavy 80. výročí 
posvěcení našeho chrámu; mši 
svatou v 10.00 bude celebrovat 
Dominik kardinál Duka; v 18.30 bu-
de celebrantem P. Kamil Vrzal; 

12. 11. – koncert rodiny Špačkových 
přímo v našem kostele po večerní 
mši svaté. 

 
 
 

LÁSKA DOKÁŽE VYUŽÍT VŠEHO 
  Své chyby nesmíme brát příliš tragicky, protože Bůh je umí obrátit k dobrému. 
Terezička od Dítěte Ježíše měla velmi ráda tuto větu sv. Jana od Kříže: „Láska 
dokáže využít všeho, dobra i zla, které ve mně najde, a proměnit všechno v sebe.“ 
  Musíme samozřejmě energicky bojovat proti hříchu a napravovat své nedo-
statky. Bůh odvrhuje vlažné a nic neochlazuje lásku tolik jako smíření 
s prostředností. Nebudeme-li si zoufat a vrátíme-li se k Bohu s kajícím srdcem, 
porosteme v pokoře a naučíme se více důvěřovat v něj samého než ve vlastní  
síly. 
  Takže pokud se dopustíme chyby, ať je jakákoli, musíme se ihned s důvěrou 
vrátit k Bohu a poděkovat mu za dobro, které jeho milosrdenství dokáže z této mé 
chyby vyzískat, místo toho, abychom se nekonečně dlouho zaobírali zoufale sami 
sebou a pořád na učiněnou chybu vzpomínali. 
  Musíme vědět, že jedna ze zbraní, kterou ďábel nejobvykleji používá k tomu, 
aby zabránil duším kráčet k Bohu, je právě snaha zbavit je pokoje a zastrašit je 
pohledem na vlastní chyby. 

Jacques Philippe: Hledej pokoj a zústávej v něm, Paulínky 2017. 
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