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SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

PRÁZDNINY JSOU VELKOU NEDĚLÍ
Kdy se pozná, co je bohoslovec ve hrnuje a obklopuje. Čas prázdnin a doskutečnosti zač? O prázdninách, zvláš- volených nemá být časem utržení se
tě těch letních. Týdny bez bedlivého ze řetězu či odložením Pána Ježíše
oka představených, bez řádu, bez nut- někde do kouta v našem pražském bynosti brzo vstávat, holit se, modlit se, tě. Ale spíše prostorem pro nové nachovat se cudně. Zkouška dospělosti dechnutí, pro úžas nad krásou přírody,
pro radost
víry i povoláze setkání
ní.
s druhými,
Podobně to
pro okamžiky
je ale s kažspočinutí
dým z nás.
Obstojím i ve
v Boží blízchvílích, kdy
kosti. Zvláště
jediný, kdo
posledně
mě vidí, je
jmenované
Bůh? Dokážu
mnozí
fungovat i bez
opomíjejí.
biče nad náPrázdniny
mi? Bez stranebo dovolechu z toho, co
ná jsou takosi o mně povou velkou
myslí druzí,
nedělí, obdoale o to víc
bím zvláště
s bázní, jak
posvěceným,
na mne nahlíodděleným
ží Bůh?
ze dní proSluníčko z pohádky na Zahradní slavnosti
Svoboda,
fánních. Přeji
kterou nám Pán dal a kterou respektu- a vyprošuji nám všem, aby toto léto byje, je někdy až nesnesitelná. Ona je ale lo bohaté nejen na různé zážitky, ale
současně projevem veliké důvěry vůči zvláště na setkání s naším Pánem.
nám a pozváním k vědomému sdílení
+ P. Jiří Korda
a rozvíjení dober, kterými nás Bůh za-

ZPRÁVY Z FARNOSTI

KNĚZ STARŠÍ NEŽ NÁŠ KOSTEL
Letos k nám na pouť dorazil otec Dorazily také ty, které učily nebo řídily
Jordán Vinklárek, 92letý dominikánský CMŠ Studánka v minulých pětadvaceti
kněz. Když byl svěcen náš kostel, bylo letech. Milým překvapením byla i námu již dvanáct let. I přes tento požeh- vštěva bratra v Kristu reverenda Marka
naný věk otec Jordán přijal pozvání Fajfra.
Děkuji manželům Váňovým i všem
a v sobotu 3. června sloužil poutní mši
svatou. O jeho promluvě se dočtete víc pomocníkům, včetně vystupujících velkých i malých hudebnína str. 8. Pokud někdy
ků ze školky i farnosti.
navštívíte na Starém
Protože ale Váňovi mají
Městě kostel svatého
další povinnosti, mimo
Jiljí, je docela možné,
jiné i každoroční farní
že na otce Jordána natrefíte. Tráví dost času
karneval, hledají za ses lidmi v kostele, nemá
be schopné nástupce.
problém komunikovat
Kdo si myslíte, že byste
s cizinci v několika
mohli převzít „štafetu“
jazycích.
hlavních organizátorů
O den později, na
Zahradní slavnosti, proLetnice, sloužil mši svasím ozvěte se mně netou od deseti hodin,
bo rovnou manželům
a pak s námi vyrazil na
Váňovým. Chci také
Zahradní slavnost, můj
zmínit ochotu a pomoc
předchůdce,
pater
školky a občanského
P.
Jordán
Vinklárek,
OP
Bedřich Vymětalík. Zásdružení rodičů.
jem o setkání s ním byl veliký.
P. Jiří Korda

Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
Sešli jsme se 7. června. Tentokrát
jsme si pozvali hosty – vedoucí, tzv.
starší kamarády, letních chaloupek. Ti
nám poreferovali o stavu příprav. Přihlásilo se 39 dětí. Budou rozděleny na
dvě skupiny, mladší bude na faře ve
Starči, starší (pátá třída ZŠ a výš) pak
na skautské základně v Březině. Kromě zábavy bude připraven i duchovní
program.
Dále mezi nás zavítal náš regenschori pan Josef Štefan a společně
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jsme hodnotili uplynulý školní rok co do
aktivit našich hudebních těles a úrovně
u nás provozované liturgické hudby.
Jistě je stále co zlepšovat, ale rada vyslovila obecnou spokojenost s aktuální
úrovní. V příštím školním roce se
chceme zaměřit na větší zapojení mladých muzikantů z řad farníků.
Příprava Lhoteckého farního běhu
plánovaného na sobotu 16. září je v plném proudu. Petr Burda hledá stále
pomocníky na trať. Nejedná se o nic
7–8/2017
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náročného. Rada přijala návrh Pavly
Vejmelkové na uspořádání kurzu pro
čtenáře při liturgii. Uskuteční se pravděpodobně v sobotu 11. listopadu,
bližší informace včas uveřejníme. Informoval jsem radní o kanonické (vel-

ké) vizitaci naší farnosti v úterý 19. září. V rámci ní bude o. biskup Václav
Malý sloužit v 18.30 mši svatou a pak
se sejde s členy pastorační i ekonomické rady.
P. Jiří Korda

DOKTORKA Z „RŮŽOVKY“ NA LHOTCE.
Po šesté jsme se na Lhotce zúčast- Váňové za vernisáž dětských výrobků
z keramiky, Petru Křížnili Noci kostelů. Po
kovi za moderování
biskupu Václavovi Marozhovoru s hostem
lém, kardinálu Miloslai všech tří zamyšlení
vovi Vlkovi a režiséru
nad křížovou cestou
Jiřím Strakovi jsme lemistra Stádníka, paní
tos přivítali sličnou heEvě Kocmanové za
rečku, čerstvou manvěrné představování jí
želku a brzkou rodičku
vytvořeného bohatého
Andreu
Růžičkovou,
známou spíše pod dívarchivu farnosti, chráčím jménem Kerestemovému sboru za konšová ze seriálů Ordinacert a Jiříkovu vidění za
ce v růžové zahradě
doprovod
půlnoční
nebo Vyprávěj. Paní
modlitby. Protože Noc
Herečka Andrea Růžičková
Andrea nemá trému
kostelů probíhala v dopřed kamerami, ale ani v kostele. Je bě uzávěrky, rádi přivítáme vaše popraktikující katoličkou a nebojí se o tom střehy z letošní Noci kostelů.
otevřeně hovořit. Děkuji všem organiP. Jiří Korda
zátorům, jmenovitě společenství maFoto: cs.wikipedia.org
minek za program pro děti, paní Janě

HURÁ NA PRÁZDNINY!
Výuku náboženství v letošním roce
v našem kostele navštěvovalo podobně jako loni něco mezi 60 a 70 (počty
se průběžně měnily) dětí předškolního
a nižšího školního věku (starší se
scházejí ve společenstvích). Patnáct
z nich poprvé přistoupilo k prvnímu
svatému přijímání. Pro letošek skončila
výuka 14. června, děti dostaly vysvěd7–8/2017

čení a katecheté Jarmila Klingerová,
Terezie Křížková, Veronika Koběrská,
sestra Bernarda, pan kaplan Petr a já
jim přejeme pěkný čas odpočinku a těšíme se na shledání po prázdninách.
Výuka bude příští školní rok probíhat
opět ve středu od 16.30 hodin, začneme 20. září.
P. Jiří Korda
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„LIFT“ LIFTS UP YOUTH!
Nejen dětem, ale i mládeži přejeme vedením duchovních a vyškolených
krásné prázdniny. Veliké díky Prokopo- laiků. Není určeno pouze pro budoucí
vi Jirsovi a mladým vedoucím jednotli- vedoucí! V novém školním roce bude
vých společenství. Zhruba do 30 mlá- kurz otevřen v kunratickém Nazaretě.
Tentokrát ale v nodežníků se schází
vém hávu, kratší, inv celkem třech spoletenzivnější a s novým
čenstvích. Start jednázvem (pravděponotlivých společenARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PRAHA
dobně „Lift“). Pokud
ství po prázdninách
se dohodne koncem prázdnin. Připo- víte o někom mezi 16 (event. 15) a 24
mínám, že naší snahou je, aby mladí roky, koho by mohl animátorský kurz
podílející se na vedení společenství zaujmout, ať se na nás obrátí nebo
absolvovali tzv. animátorský kurz. Jed- sleduje www.adcm.cz.
P. Jiří Korda
ná se většinou o dvouletou formaci pod

LHOTKA LÍHNÍ BOHOSLOVCŮ?
Přijetím maturantů a našich zdatných
ministrantů Ondřeje Kříže a Vojtěcha
Poppra k formaci na kněžství se rozrostl počet bohoslovců z naší farnosti
na čtyři. Ondřej a Vojtěch tedy nastoupí
od září do přípravného ročníku, tzv.
kněžského konviktu. Petr Burian končí

nyní druhý ročník teologické fakulty
a Tomáš Sixta první. Tlumočím jejich
veliké díky za modlitební, lidskou i finanční podporu. Prosím, vytrvejme
v modlitbách za ně i za ty, kteří o podobné cestě uvažují.
P. Jiří Korda

KRÁTCE

● Rozloučili jsme se s Rudolfem Pražmou.

● Srdečně zveme na tradiční
poutní mši u kapličky svatého
Bartoloměje v Hodkovičkách
(u zastávky Černý kůň). Bude
na konci prázdnin – 27. 8. od
9.30. Poutní mši bude celebrovat P. Josef Pecinovský.
Jana Šilhavá

● Pastorační rada farnosti se
sejde 6. 9. ve 20.00 v sále
sv. Václava.

Sv. Bartoloměj

● Křest přijali: Tomáš Marek
Vinter, Veronika Jana Kateřina
Čechurová, Tereza Blažková,
Dominik František Obdržálek
a Marie Vítková.

4

7–8/2017

POZVÁNKY

LHOTECKÝ BĚH
Motto: „Sport a víra může být pro všechny.“
Milí přátelé a sportovci, již v minulém
čísle Věstníku jsem vás zval na první
Lhotecký běh naší farnosti. Toto pozvání stále platí
a budu moc rád, když dorazíte s rodinou, přáteli
a se svými blízkými. Lhotecký běh se bude konat
v lese a na hřišti FC Tempo dne
16. 9. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin,
blízko našeho kostela.
Budou na vás čekat trasy 7 km,
5 km, 2 km a trasy pro vaše děti. Už
nyní můžete začít vesele trénovat, ale
věřím, že trasu, kterou si vyberete, určitě uběhnete. Pro děti budou přichystané různé délky tras, zábavné hry,
soutěže a mohou se těšit i na skákací
hrad. Dospělí si budou moci také posedět a popovídat.

V červnu můžete očekávat již slíbený
plakátek, na kterém budou důležité informace a odkazy na facebook i na webové stránky.
Zvěte své přátele, kamarády, sousedy. Tato akce
může být jednou z příležitostí, která může komukoliv
pomoci v rozhodování uvěřit v Ježíše
Krista. Lhotecký běh nebude jenom
o sportu, ale také o naší víře a o tom,
že ji máme šířit.
Moc se těším na to, až vás tam potkám a společně budeme sportovat
a tvořit Boží království.
Žijme aktivní církev!
Petr Burda
petrburda@gmail.com

ANTONÍN DVOŘÁK A ZBOŽNOST
Výstava představuje Antonína Dvořáka jako hluboce věřícího člověka. Dvořákovo životní motto „Bůh, láska, vlast!“
Zveme vás na výstavu nazvanou Antonín Dvořák a zbožnost. V Muzeu Antonína Dvořáka Ke Karlovu 20 v Praze 2 probíhá od
5. 5. 2017 do 2. 4. 2018.
Výstava představuje
skladatele Antonína Dvořáka jako upřímného křesťana. Neokázalá a hluboce
procítěná zbožnost byla typickým rysem Dvořákovy
povahy a silně se také promítla do jeho
díla, které zahrnuje nejen klasické formy jako Stabat Mater či Requiem, ale
také Biblické písně, jeden z nejniterněj7–8/2017

ších projevů lásky k Bohu v dějinách
hudby.
Dvořák byl s katolickou
vírou spojen od raného
dětství. Během svého života, ať byl kdekoliv, vyhledával ve své blízkosti kostely, které navštěvoval za
účelem nedělní ranní mše.
Často se jich účastnil i aktivně jako varhaník.
Převzato ze stránek:
http://www.nm.cz/Ceske-muzeumhudby/Vystavy-CMH/Antonin-Dvorak-azboznost.html
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NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Končí školní rok a s ním
i další období činnosti
spolku rodičů při CMŠ
Studánka. Jsme rádi, že
jsme se na akcích spolku
a školky pro veřejnost
mohli potkat i s některými
dalšími farníky. Ať už jste zavítali na
sportovní odpoledne, svatomartinský
průvod, adventní dílnu, předvelikonoční
jarmark, nebo se přidali k úklidu Kamýckého lesa, vaše přítomnost nás potěšila. Některé „neškolkové“ rodiny také
absolvovaly kurz o výchově dětí do deseti let.
Největší příležitostí ke společnému
setkání pak byla tradiční Zahradní
slavnost. A i když nám počasí příliš nepřálo, prožili jsme ji v příjemné atmosféře. Všechny tradiční akce se i díky
finanční podpoře MČ Praha 12 uskuteční i v příštím roce.

Předem jste srdečně zváni, jednotlivé pozvánky se budou postupně objevovat na nástěnce v kostele, ve farním
Věstníku a na webových stránkách
školky www.cms-studanka.cz.
Děkujeme panu faráři i panu kaplanovi za jejich účast, duchovní slovo
a požehnání na akcích spolku a také
za jejich péči, kterou věnovali dětem při
několika návštěvách kostela. V kostele
jsme také měli zázemí pro pravidelné
modlitby za Studánku (vždy první a třetí středu v měsíci po adoraci). Děkujeme i za finanční podporu a všem z vás,
kteří na školku vzpomenete v modlitbě.
Děti, rodiče i zaměstnanci Studánky
přejí všem farníkům krásné letní dny
a těšíme se v příštím školním roce na
shledání na stránkách Věstníku nebo
i na osobní setkání.
Za spolek rodičů OS Studánka
Hanka Rundová

VĚŘIT, NEBO POČÍNAT SI „JAKO BY“
Na nedělní mši svaté 26. 3. 2017 upravené pro děti si otec Jiří vybral nádherné a velmi poučné téma, a to počínat si „jako by“. Zejména právě pro děti
a jistě i pro nás dospělé je toto téma velmi významné ve spojení s vírou.
Dětem velmi názorným a srozumitelným způsobem ve své promluvě ukázal
význam tohoto sousloví, které lze také
vysvětlit, že je to jednání tzv. na oko.
Ukázal názorně, že věc vypadá jako
nová, ale ve skutečnosti se ukáže, že
je poškozená.
Víra nemůže znamenat počínat si
„jako by“. Jsem přesvědčen o tom, že
nemůžeme žít z pouhých domněnek,
nýbrž z jistoty víry. A proto tato promluva otce Jiřího měla zejména pro děti
6

velký smysl, aby žily z víry a ne jen „jako by“ to byla pravda.
Víra znamená nezavírat oči před
vlastní realitou, před svými úzkostmi
a slabostmi. To všechno je ve mně
a i přes moji víru to ve mně zůstává.
Proto promluvu otce Jiřího o počínání
si „jako by“ považuji za velmi přínosnou. Jistě i vám všem promluvila z duše. Otče Jiří, díky.
S pozdravem, v modlitbě zůstává
Dalibor Čertok
7–8/2017

OKÉNKO Z HISTORIE

FARNOST LHOTECKÁ
V 50.–60. LETECH 20. STOLETÍ
V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme již sedmé
pokračování pamětí pana Ing. Vladimíra Turka, které sepsal v květnu 2007.
Přesto, že P. Novák měl určité nega- státu byla tedy pořízena betonová potivní vlastnosti, nelze mu upřít schop- dezdívka obložená travertinovými desnosti v péči o stavební stav kostela kami a vlastní plot byl proveden z dráa fary. I když doba 50. a 60.
těných rámů. Ze zadní části
let nepřála církvi ani farnímu
směrem od fary byl pak pořízen
životu, podařilo se P. Novákovi
už jen drátěný plot na původní
na sklonku 50. let získat státní
podezdívce. V té době tam ješpříspěvek na opravu kostela
tě nebyla stávající rušná ulice,
a okolí ve výši 100 tisíc korun.
dnešní Mariánská, ale byla zde
Na tehdejší dobu to byla objen polní cesta a louka. Z půrovská částka. Peníze byly povodního plotu se do dnešní doužity na rekonstrukci elektřiny v koste- by zachoval plot i s vjezdovými vraty ze
le, výmalbu kostela a fary, oplocení směru přístupu na kostelní pozemek při
okolo kostela, provedení chodníků severní straně kostela.
a odvodnění fary. Kostel byl vymalován
bíle, strop v lodi byl světle modrý
a v něm namalován velký zlatý kříž.
V kostele byly provedeny rozvody
elektřiny, osazeny nové reflektory
s 500W žárovkami. I když tyto reflektory vzhledem k chlazení žárovek byly
veliké a obludné, na svou dobu bylo
nasvícení interiéru včetně sochy P. Marie moderní. (Dnešní reflektory mají
Kostel po dokončení, ale ještě bez fary
v podstatě stejné umístění i stejný způa oplocení, pohled asi ze 30. let 20.
sob nasměrování světla jako ty před
stol. ze strany budoucí Mariánské ulice
padesáti lety, jen jsou již modernější.)
Nové osvětlení mělo však jednu velkou
Z příspěvku byl dále pořízen betononevýhodu – „žralo“ obrovské množství
proudu a při šetřivosti pana faráře se vý chodník s odvodněním okolo celého
skoro nesvítilo, zejména ve všední dny, kostela a fary, který v určitých místech
takže si lidé stěžovali, že nevidí na tex- slouží dodnes bez velkých oprav.
Stavební práce navrhoval a řídil staty ve zpěvníku.
Dále bylo provedeno oplocení po- vitel Ing. arch. Josef Míšek, který v té
zemku okolo kostela. Kolem byla jen době prováděl generální opravu kostečástečně původní značně narušená la sv. Jiljí v Praze v Husově ulici.
Vladimír Turek
podezdívka a jinak byl pozemek ke
(pokračování příště)
kostelu volně přístupný. Z příspěvku

1937
2017
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MAGNIFICAT ANIMA MEA
V červencovém čísle bych se ještě rád pár slovy vrátil k poutní slavnosti
Panny Marie Královny míru. Tu jsme letos oslavili v sobotu 3. června,
a symbolicky jsme tak zakončili mariánský měsíc květen.
Celebrantem poutní mše svaté byl
P. Jordán Vinklárek, OP, svědek krutého pronásledování církve za minulého režimu, kněz, který podle svých
vlastních slov „odsloužil už něco kolem
třiceti tisíců mší svatých“, skutečný
svědek Kristovy radostné zvěsti. Ve
své homilii shrnul a vyzdvihnul Mariino
výsadní postavení v dějinách spásy:
„Ďábel se Bohu pyšně vzepřel, řekl:
‚Nebudu sloužit, sám si budu určovat,
co je správné a co není,‘ naproti tomu
pokorná Maria říká: ‚Jsem služebnice
Páně, ať se mi stane podle tvého slova.‘“ Otec Jordán o Panně Marii hovořil
jako o „nové Evě“, která svou poslušností znovu získala to, co první Eva
ztratila.
V promluvě se též dotkl dramatu
mravní volby, zdůraznil, že neexistuje
prostřednost – člověk se může rozhodnout pouze pro Boha, nebo pro ďábla,
volí-li pak Boha, nejlepší pomocnicí,
ochránkyní a vzorem mu je právě Maria – nejpokornější bytost celého vesmíru, ta, kterou právě otec Jordán nazývá „Všemohoucnost klečící na
kolenou“. Dále zmínil jednoho z největších mariánských ctitelů, teologů
a kandidáta na titul učitele Církve,
sv. Ludvíka Maria Grigniona, jehož spis
O pravé mariánské úctě vřele doporučil. Dovolil bych si krátkou citaci z tohoto díla: „Bůh Otec shromáždil všechny
vody a nazval je mořem – latinsky maria. Shromáždil všechny své milosti
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a nazval je Marií,“ (PMÚ č. 23). Stojí
též za zmínku, že právě sv. Ludvík je
autorem papežského hesla sv. Jana
Pavla II. „Totus Tuus“, tedy „Celý tvůj“,
což je součást zásvětné modlitby Panně Marii, kterou Grignion složil.
V závěru pater Vinklárek hovořil
o evangelijní scéně, kdy Panna Maria
navštěvuje sv. Alžbětu: „Svatá Alžběta,
pohnuta Duchem svatým, jako první
v historii nazvala Marii Bohorodičkou –
jasně to slyšíme v jejích slovech – ‚Jak
jsem si zasloužila, že ke mně přichází
Matka mého Pána?‘ A jak na to reaguje právě Matka Boží? ‚Velebí má duše
Hospodina...‘ Církev se tento nádherný
chvalozpěv modlí každý večer v nešporách.“ Následně nás všechny otec Jordán povzbudil: „Modleme se tuto krásnou modlitbu každý den.“
Rád bych tímto P. Jordánu Vinklárkovi z Řádu bratří kazatelů vyjádřil nejhlubší dík za slova i osobní příklad,
jimiž se snaží vždy a za všech okolností druhé přivádět ke Kristu. Velký dík
patří i našemu panu faráři P. Jiřímu
Kordovi za to, s jakou pastorační péčí
a ochotou nám umožnil setkání s touto
zcela jistě inspirující osobností.
Na samý konec bych si rád zopakoval to, co otec Jordán označil za své
největší životní přání: „Až jednou, zcela
jistě za dlouhou dobu, dospěji do nebe,
chci poprosit Pannu Marii: ‚Zazpívej mi,
prosím, Magnificat anima mea.‘“
Ondřej Kříž
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P. Jordán Vinklárek je ve svých 92 letech plný života

Sobotní poutní mši celebroval P. Jordan Vinklárek, OP
7–8/2017
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Letnice s námi při mši svaté v 10.00 oslavil P. Bedřich Vymětalík

Po mši přišel P. Bedřich i na Zahradní slavnost
10
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ZAHRADNÍ SLAVNOST POPRVÉ…
Bylo nedělní ráno a já ještě v rychlosti krájela tvarožník, abych nešla na
svou první Zahradní slavnost s prázdnýma rukama. Na zahradu školky jsem
přišla poněkud později. U stolů pod
stany seděla už asi stovka lidí, v zastřešeném altánku hrála muzika, dětský nafukovací hrad byl zaplněný malými skokánky v ponožkách. Uvelebila
jsem se na lavičce před stánkem s koláči, bábovkami a dalšími dobrotami od
farníků.
Za chvíli se zvedl vítr a začalo mírně
pršet, nakonec z toho byla průtrž mračen. Ani jsem se nenadála a už jsem
se tlačila s desítkou dalších lidí pod
střechou toho občerstvovacího místa,
přívětivého epicentra setkávání. Bylo
milé sledovat, jak jsme se nikdo nenechal deštěm vytrhnout z debaty. Okolo
nás lilo jako z konve, mnohá kapka nesená větrem se do nás trefila, ale poklidný hovor plynul dál, nepřízní počasí
nenarušen.
Už za pár minut se počasí změnilo,
déšť ustal, vítr utichl. To se během odpoledne několikrát opakovalo. Po každém dešti přišla ta pravá chvíle pro děti. Rozeběhly se po mokrém trávníku,
voda jim cákala od patiček, některé
zkoumaly zblízka kaluže, do nichž
z nebe sem tam spadla ještě nějaká ta
kapka. Děti byly mokré a šťastné, rodiče naopak mírně ustaraní. Ještě že bylo teplo a děti při tom neustálém běhání během chvilky zase uschly.
Mezi dešti proběhlo na trávníku naprosto luxusní divadelní představení
o květinách, kaktusech, sluníčku a ve
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skutečnosti o každém z nás. Divadlo
hráli malí i velcí a my diváci jsme stáli
v půlkruhu a královsky se bavili.
Při večerním úklidu jsem se seznámila s několika usměvavými lidmi,
s někým se dala do řeči, neboť jak
známo společná práce sbližuje. Když
nad tím tak přemýšlím, jsem ráda, že
jsem na Zahradní slavnost dorazila.
Nejen proto, že až přijdu příště do kostela, bude tam určitě někdo, koho jsem
na ní poznala...
Renata Černá

Foto Olga Hroudová
Další fotky najdete na stránkách
https://goo.gl/photos/TiNhD9SX4g8vg
MN78
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ZAHRADNÍ SLAVNOST DEŠTIVÁ, ALE MILÁ
Časový harmonogram
11.00 Otevření – vše připraveno
11.30 Zahájení Zahradní slavnosti
11.30–13.00 Oběd při reprodukované hudbě
13.00 Vystoupení č. 1: Paní Blanka Vysloužilová a soubor Vivat Flauto
13.00–17.00 Workshopy
13.30 Vystoupení č. 2: Poděkování ředitelce CMŠ Studánka Magdě Vlčkové
14.00 Vystoupení č. 3: Bývalí a současní žáci CMŠ Studánka, píseň Modlitba
z pohádky Anděl Páně 2 – Anička Kapsová
14.30 Vystoupení č. 4: Pohádka o dvou kaktusech v režii Terezie Křížkové
15.00–16.00 Různé hry pro děti
15.00 Vystoupení č. 5: Hudební Duo UF UF – Blanka Vysloužilová a Ondřej Šárek
16.00 Vystoupení č. 6: Malování autoportrétů a společná fotografie
17.00–19.00 Volná zábava s reprodukovanou hudbou
19.00 Ukončení slavnosti a úklid

Stany chránily před deštěm
12
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Pan sluníčko rozdává malé kvítky

Poděkování patří organizátorům i otužilému moderátorovi
7–8/2017
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KLUCI BUCI KAKTUSÁCI
Kouzelný příběh o kaktusácích jsme v dramatickém provedení viděli na Zahradní slavnosti. Inspirací byla pohádka Olgy Hejné z knihy Dětské loutkové
divadlo (uspořádali Jiří Oudes a Jaroslav Provazník, 1980).
bák,“ vyčítal jeden druhému. „Nech si
to, jsi ještě ošklivější! Kdybys měl čumák, mohl bys dělat ježka, abys věděl!“
A už se začali popichovat.
V tu chvíli rozkvetl pod oknem zvonek svlačce a pak hned čapí nůsek
a řeřicha, celá zardělá, a vedle nich
rozkvetla modrá fiala a ta volala: „Dobrý den, květinky, to pěkně kveteme,
že? Taky se vám tak pěkně kvete jako
mně? Mně se kvete přímo nádherně!“
Kaktusy se přestanou hádat, doběhnou
k rampě a dívají se – na rozkvétání
imaginárních květin.

Kaktusáci
Vypravěč
Byli dva kluci buci kaktusáci, píchali
a kočička o nich říkala: „To jsou ale
bambulové! Tuhle mě ten větší ďobl do
nosu!“
Motýli se jim vyhýbali a ptáci na ně
volali: „Pichláci, strašáci, oškliváci!“
A tak smutní kaktusáci zalezli do kouta
za pokojovou lípu a mračili se a škaredili.
Kaktusy se smutně odplíží a rozehrávají dialog. Nakonec se začnou bodlinkami popichovat.
„Ty za to můžeš! Vypadáš jako bu14

Kluci buci kaktusáci vykoukli: „To je
krása! Jeje, nechtěli byste s námi trochu kamarádit? Pojďte si s námi trošku
zakamarádit!“ Ale fiala řekla: „Kdepak,
kdepak, my kamarádíme jen s květinami. My jen tak mezi sebou.“
Seberou se a smutně odcházejí na
opačnou stranu…
Tak se kluci kaktusáci rozhodli, že tu
nebudou, že utečou, že půjdou jinam.
Vzali si květináče a šli. Došli až k modrému kamínku a byli by šli ještě dál, ale
začalo trochu krápat.
Objeví se punčocháčky, chtějí přeběhnout scénu, ale zakopnou o kaktusy.
Nebyl to zrovna liják, ale Mařenčiny
punčocháče, co visely na šňůře, seskočily a pelášily honem domů. Kdopak
7–8/2017
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za to může, že zakoply o kaktus?
„Pichláci! Ošklivácil Všude překážíte!
Teď máme kvůli vám na špičce díru
a řekneme to na vás Mařence!“
Punčocháče se nepřestávají rozčilovat,
ale utíkají pryč. Vypravěč vyloví velké
žluté klubíčko – slunce a rozehrává
přímou řeč.
Punčocháče křičely a kluci kaktusáci
plakali. Ale jen punčocháče odešly, vysvitlo slunce. Uvidělo kaktusy. „Kde se
tu berete? Takové báječné, fousaté,
pěkně vypasené kaktusy jsem už dávno nevidělo! To já si s vámi budu hrát!“
A hodilo jim dolů dvě malinká sluníčka,

každému jedno. A pak ještě a ještě, kolik jich unesli.
Vypravěč vytahuje z kapes žluté střapaté, chundelaté kvítky z příze a věší je
na bodlinky obou kaktusů.
Kluci kaktusáci povídají: „To slunce
je hodné! To je tak hodné! Nikdo není
tak hodný jako slunce. Ale... copak to?
Propána, já kvetu!“
„Já taky! My kveteme! My kveteme!“
volali kaktusáci a skákali radostí. Přiběhla Mařenka a spráskla ruce: „No ne,
to jsou květy... Kdyby květy, malá sluníčka, no úplná – úplná sluníčka!“
Olga Hejná

Pohádkové květinky
7–8/2017
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NOC KOSTELŮ 9. ČERVNA 2017

Děti zakoušely biblická setkání s Ježíšem, připravilo společenství maminek

Hostem byla herečka Andrea Růžičková. Rozhovor najdete v příštím Věstníku
16
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Představení Stádníkovy křížové cesty

Tradičně při Noci kostelů zpíval lhotecký sbor
7–8/2017
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VZPOMÍNKY NA KLÁŠTER V BROUMOVĚ
Chladný večer 60. let minulého století. Tři mladé studentky stojí před fortnou obrovského kláštera. Doporučení z jejich farnosti otvírá bránu. Obrovské chodby, sály. Zašedlé pískovcové sochy shlíží ze své velikosti na příchozí. Obrysy kdysi nádherné zahrady a parku. Ticho, přítmí, společné
modlitby. Sestřičky pečou hostie pro všechny naše kostely.
Uplyne mnoho let. Vzpomínka poma- da, kde stojí stejnojmenná impozantní
lu slábne, ztrácí přesné obrysy. Kde barokní kaple. Další možností je vrch
oslavíme 40 let naší svatby? Co klášter Ostaš, který ve svých stráních skrývá
skalní města.
v Broumově?
U Teplic nad
Asi jsem tam
Metují cestou
kdysi dávno
do známých
byla.
Ráda
skalních útvabych se podírů Adršpach
vala a ověřila
a Teplické
si, že to opravskály leží unidu bylo tam.
kátní Ivanitská
Slunečné
poustevna
srpnové odpos kostelem
ledne. ZaparP. Marie Pokovali jsme
mocné, o ktepřed fortnou.
rou se stará
Neuvěřitelný
rodina místnímajestátný doBroumovský
kostel
s
klášterem
ho varhaníka.
jem z chrámu
a navazujícího komplexu kláštera. Mís- Nádhera.
Lákadel k prohlídce je řada. Pro děti
to žije. Všude plno návštěvníků od nás,
z Polska, Německa. Ubytování v re- i dospělé stojí za prohlédnutí muzeum
konstruovaných prostorných celách. stavebnice Merkur v Polici nad Metují,
Ráno snídaně ve společné jídelně kde je například vystaven „čočkostroj“,
a pak spousta možností. Prohlídky na kterém profesor Wichterle vyráběl
kláštera ve dne, v noci, hudební pro- první měkké kontaktní čočky.
hlídky. Skriptorium, klášterní zahrada
Přes silniční přechod (vlaky končí
a park, galerie. Jedna z nejstarších ko- v Meziměstí a do Polska nejedou) se
pií Turínského plátna, která se dotýkala dostanete k unikátním památkám, jako
originálu a zázračně přežila ničení kláš- je poutní místo Wambierzyce, které
tera. Unikátní knihovna, která se ale- známe z knihy Babička od Boženy
spoň z části zachovala, i když soudruzi Němcové, a klášterní areál s bazilikou
odváželi plné vozy knih jako starý papír Krzeszów, který je nazýván evropskou
nebo rovnou ke spálení.
perlou baroka.
Krásné pohledy do celého kraje
Byli jsme v Broumovském klášteře
Broumovska se otvírají z vrchu Hvěz- týden, ale zdaleka jsme nestihli projít
18
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všechny zajímavosti. Jedno je však jisté. Dostali jsme potvrzení. Ano, to je
ono tajemné místo, kde se v 60. letech
pekly hostie pro všechny farnosti.

Chléb Páně byl tím klíčovým symbolem, který propojil vzpomínky s přítomností.
Anděla a Milan Šárkovi

POUHÝ POZDRAV MŮŽE BÝT DAREM
Zatoulali jsme se do nádherné zámecké zahrady v Ostrově nad Ohří.
Byla to jedna z největších zámeckých
zahrad francouzského stylu 18. století.
Půvab byl zachován po staletích i ve
zbývající části původního areálu.
Jdeme v časném sobotním ránu po
chodníčku, sem tam nějaký človíček.
Proti mně jde v dáli pán se dvěma hůlkami. Blížíme se k sobě a já pána
pozdravím slovy „Dobrý den“ a lehce
se ukloním. „Vy mne znáte?“ zněla odpověď na můj pozdrav. To jsem nečekala a málem provinile odpovím: „Ne“.
„Tak proč jste mne pozdravila?“ Dialog
má gradaci. „Je krásný den a já mám
radost, že jste tak brzy vyšel na pro-

cházku a těšíte se z té nádhery kolem.“
„A víte, kolik mi je let?“ pravil pán
a udělal krok ke mně a jako na omluvu
dodal, že špatně vidí. „Tak to nevím…“
„Tak hádejte?“ „A co když prohádám?“
„Tak já vám to povím – mám 92 a víte,
já musím chodit, proto jsem tady. Když
člověk chodí, tak to je dobré… A já
vám děkuji, že jste se se mnou zastavila a chvíli povídala…,“ dokončil pán
a šel dál svou cestou. Já jsem měla slzy v očích a chvíli jsem se za ním dívala. I pouhé oslovení může být darem.
Pro nás oba. Kde dva se duchem
v dobrém setkávají, je s nimi i Pán.
Anděla Šárková

Park v Ostrově nad Ohří

7–8/2017
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MODLITBY NA CESTÁCH
Nakladatelství Paulínky vydalo mobilní aplikaci S Bohem na cestách. Ta může doprovázet cestovatele, poutníka nebo turistu a vést jeho srdce k Bohu,
aby se nechalo i v čase prázdnin naplňovat Božími dary. K aplikaci existuje
také knížečka kapesního formátu.
Aplikace, která je k dispozici zdarma,
obsahuje modlitby a zamyšlení pro dny
volna, cestování, poznávání i na brigá-

du, žalmy pro různé příležitosti, zcela
originální litanie poutníka, „blahoslavenství a běda“ turistů, prosby o dary
Ducha svatého na dovolenou a další.

Zájemci si mohou zakoupit také stejnojmennou knížečku. Malý formát zaručuje, že opravdu může být vždy po ruce
pro toho, kdo ani v čase
volna nechce zapomenout na Boha.
Aplikace je k dispozici
na
Google
Play
(https://play.google.com
/store/apps/details?id=c
z.paulinky.sbohemnace
stach&hl=en), knížečka
je k dostání za 35 Kč
v nakladatelství Paulínky (Petrská 1178/9,
Praha 1 – Nové Město
nebo v online knihkupectví
http://www.paulinky.cz/o
bchod/produkt/S-Bohem-nacestach.html).
(red.)

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.)

Od 1. července do 31. srpna je v našem kostele prázdninový provoz.

O prázdninách nebude páteční večerní mše sv. ani adorace.
Aktuální pořady bohoslužeb a programů najdete na webu www.lhoteckafarnost.cz.
20
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UŽ 35 LET ZTRACENÁ KAPELA
Na Národní cyrilometodějské pouti
na Velehradě 5. července 2017 po mši
svaté bude Ztracené kapele uděleno
Děkovné uznání ČBK jako výraz uznání dlouholeté tvorby a interpretace
křesťanských písní pro děti i rodiče.
Je hezké, že se biskupové rozhodli
dát takové ocenění netradičně folkové
kapele, která se snaží již více než 35

let vnášet radost zpěvem a kytarami do
kostelů a domovů (či do auta). Je to
povzbuzení, aby ještě nějakou dobu
vydrželi.
Také se z toho radujeme a těšíme
se, že i k nám na Lhotku Ztracená kapela ve složení Jan Štěpančík, Boženka Šárková, Jana Svobodová a Pavel
Svoboda zase brzy zavítá.
(jš)

INFORMACE NEJEN PRO PLETAŘKY OBVAZŮ
Moravské občanské sdružení, které organizuje projekt „Obvazy pro malomocné“, zaslalo poděkování všem, kteří se do projektu zapojili, a zároveň
rekapitulaci za rok 2016.
● Obvazy bylo zásobeno 24 leprosárií
v deseti zemích Afriky a jedenáct leprosárií v Indii.
● Celkem bylo odesláno 97 balíků,
každý o obsahu cca 350 obvazů (jeden
balík váží 12 kg).
● Představuje to téměř 34 000 obvazů.
● Za dopravné bylo vynaloženo 145
843 Kč (cena jednoho balíku do Indie
7–8/2017

asi 1100 Kč, do Afriky asi 1900 Kč).
● Za nákup přízí Sněhurka se výrobci
zaplatilo 78 843 Kč.
● Do pletení obvazů se zapojilo kolem
800 pletaček.
Jsem ráda, že i ženy z naší farnosti
se na tomto projektu podílejí. Díky
vám.
Helena Chmátalová
mobil: 731 199 220
21
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PŘIVÍTÁME NOVÉ ČLENY
Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců vzniklo 5. října
2002. Navázalo na desetiletou tradici Katolické nadace pro nevidomé. Sdružuje nevidomé, slabozraké i vidoucí členy se vztahem ke křesťanským duchovním hodnotám, kteří mají potřebu vzájemně sdílet víru a skrze ni se lépe vyrovnat se zrakovým postižením a snaží se pomáhat druhým.
V roce 2003 bylo „Křesťanské sdružení postižených a jejich příznivců“
schváleno jako občanské
sdružení Ministerstvem
vnitra a se stejnými stanovami pak jako soukromé církevní sdružení
schváleno Českou biskupskou
konferencí.
Sdružení je otevřené všem křesťanům
v ekumenickém duchu. Má celorepublikovou působnost, a proto se členská
základna schází v Praze dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Součástí setkání je společná bohoslužba, přednáška na duchovní téma a zajímavý
kulturní program. Nechybí ani prostor
pro popovídání u oběda nebo kávy.
Každoročně pořádáme týdenní letní
pobyt s duchovně-rekreačním programem. Nejčastěji jezdíme do Hejnic. Byli
jsme ale také ve Vranově u Brna, na
svatém Hostýně nebo v jihočeské
Štěkni. Všichni nevidomí zde mají své
dobrovolné osobní průvodce z řad členů sdružení a dalších přátel. Kromě
pravidelných bohoslužeb a přednášek
na duchovní téma jsou pořádány výlety
do zajímavých míst v okolí, pěší procházky a kulturní večery.
Sdružení připravuje pro své nevidomé členy zvukové nahrávky knih převážně s křesťanskou tématikou. Dosud
byly načteny více než dvě desítky titulů.
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Podílíme se na vydávání ekumenického měsíčníku „Křesťanská orientace“. Vydali jsme také dvě
vlastní knihy: „Putovali
jsme Svatou zemí“, která
vypráví o poutním zájezdu našeho sdružení do
Izraele v roce 2000. Druhou knihou je sbírka
básní naší nevidomé členky Anny Veselé „Čím mne obdaroval život“, která
vyšla v roce 2010 v černotisku i Braillově písmu.
V nynější době se potýkáme se
značným úbytkem našich členů: smrt,
zhoršený zdravotní stav, který jim
znemožňuje se účastnit našich akcí.
Dostáváme se až do kritického stavu.
Nové členy se snažíme získávat převážně
prostřednictvím
časopisů
a konferencí zrakově postižených.
Jsme si vědomí, že hodně nevidomých
a slabozrakých (zvlášť starších, u kterých se objevily zdravotní potíže v pozdějším věku) není nikde organizovaných, a tak je těžké je oslovit. Pokud
Vás činnost našeho sdružení oslovila,
kontaktujte nás prosím. Rádi Vás mezi
sebou přivítáme. Máte-li ve svém okolí
osoby, nejen se zrakovým omezením,
informujte je prosím o našich aktivitách.
Josef Drábek – předseda AVE
tel.: 602 226 300,
e-mail: drabekjos@seznam.cz
http://nevidomi-krestane.webnode.cz
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FARNÍ CHARITA

SKAUTI NÁM POMÁHAJÍ
Od začátku letošního roku poměru od ní přišla smska, že je v nese potýkáme s nedostatkem mocnici, protože potratila. Při vstupní
zaměstnanců. Postupně nám prohlídce u závodní lékařky o těhotendalo výpověď osm pracovníků. ství nepadlo ani slovo. Po týdenní neNepodařilo se přijmout nikoho nového, schopnosti sestřička prohlásila, že
přestože neustále probíhají pohovory k nám nastoupila jen proto, aby měla
a snažíme se doplnit stav. Kladu si mateřskou. Když se „problém“ vyřešil,
otázku, kam zmizeli zodpovědní lidé, může odjet do Holandska dělat servírpro které je podpis na smlouvě závaz- ku a vydělat si „velký prachy“.
S pečovatelkami je to podobné. Prvkem. Zažíváme neuvěřitelnou přehlídku
ní po jednom dni řekla, že to není prálidské nespolehlivosti.
ce pro ni a jde na neHned začátkem ledna
schopenku. Po čtrnácti
nastoupila nová sociální
dnech
přišlo
poštou
pracovnice.
Vyprávěla
ukončení neschopnosti,
mi, jak se na práci u nás
ale tu dámu už jsme netěší. Věřící katolička, dříviděli. Druhá pečovatelka
ve pracovala v několika
to vydržela celý týden
církevních organizacích.
a už nám také marodí.
Hned jsme ji začali zaTa poslední a nejmladší
učovat. Vybrala si počínechala sepsat všechny
tač, mobil, externí disk
papíry. Hodinu potom, co
a vše nastavila podle
svých potřeb. Třetí den Naše bývalá pečovatelka odešla s podepsanými
papíry, od ní přišel email.
mi sdělila, že vyhrála výMaruška říká: „ZazpíváJejí maminka má strach,
běrové řízení v jiné orgame si a bude nám líp.“
aby u nás nechytila nějanizaci, kde bude brát
kou strašnou infekci a nenakazila celou
o něco víc, a dala výpověď.
V březnu jsme hledali novou vedoucí rodinu, proto to celé ruší.
Zdá se to možná zábavné, ale příjem
sestru. V dubnu nastoupila sestřička
a odcházející vedoucí sestra ji vše na- i ukončení pracovního poměru nás
učila. Už předem hlásila, že má zapla- s paní účetní stojí několik hodin práce.
cený pobyt v Portugalsku na celý kvě- Potom je nutné osobní složku archivoten. Slíbila, že potom bude pracovat vat pět a mzdové listy dokonce třicet
celé léto a ostatní si v klidu vyberou let. Takže práce pro další generace.
dovolenou. Koncem května přišel Modlete se za nás, aby se našli noví
email. Sestra si v Portugalsku našla spolehliví pracovníci. Poslední dva měmísto. Dala výpověď elektronicky i s in- síce jsme museli odmítnout čtyřicet
strukcemi, kam poslat dokumentaci osm zájemců o službu. Ještěže nám
k ukončení pracovního poměru.
z nejhoršího pomáhají skauti.
V dubnu nastoupila další zdravotní
Přeji všem krásné léto.
sestra. Hned druhý den pracovního
Eva Černá
7–8/2017
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PLÁNUJEME
1. 9. – zahájíme školní rok spolu
s dětmi, rodiči a personálem
CMŠ Studánka mší sv. v 8.30.
10. 9. – mše svatá v 10.00 upravená
pro děti s požehnáním aktovek
a školních pomůcek
16. 9. – Lhotecký běh v lese u hřiště
FC Tempo od 13.00 do 17.00 h.
19. 9. – kanonická vizitace biskupa
Václava Malého, který bude celebrovat mši svatou v 18.30 a od
19.15 se sejde s oběma radami.

20. 9. – první výuka náboženství.
22. 10.–12. 11. – výstava k 80. výročí
kostela v OC Novodvorská
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.
12. 11. – koncert rodiny Špačkových
přímo v našem kostele po večerní
mši svaté

PŘI PROHLÍDCE HISTORICKÝCH PAMÁTEK
Pane, pozvedám svůj zrak a obdivuji velkolepé klenby vytvořené zručnými staviteli, toužím však pozvedat i své srdce k tobě, který jsi původcem každé zručnosti
a tvořivosti.
Když žasnu nad majestátností starobylých staveb, chci se sklánět před tebou,
neboť tvá krása přesahuje každou lidskou představu.
Když uvažuji o dávných dobách, přeji si rozjímat také o tvém působení
v lidských dějinách i v mém každodenním životě.
Když slyším o dějinných souvislostech, toužím žasnout nad tvým obdivuhodným
plánem spásy pro celé lidstvo i pro jednotlivce.
Když obdivuji památníky významných historických osobností, prosím tě za duše
všech, kteří již překročili práh věčnosti: ukaž jim svou milosrdnou tvář a uveď je do
své radosti.
Bože, ty jsi Pánem celé věčnosti. Nauč mě chápat hodnotu času, abych každý
okamžik svého života prožíval k tvé oslavě.
S Bohem na cestách, Paulínky 2017.
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 23. 6. 2017.
Uzávěrka příštího čísla je 5. srpna. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
24

7–8/2017

