JUBILEUM JEJÍ KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI
Královna slaví narozeniny. Ne ta britská nebo dánská, ale ta naše –
Královna míru. Přesně
před osmdesáti lety,
v neděli 7. listopadu
1937, kardinál Karel Kašpar posvětil nový lhotecký kostel. A protože
spád událostí v Evropě
naznačoval, že se opět
schyluje k válce, není divu, že chrám byl zasvěcen Panně Marii jakožto
Královně míru.
Naléhavost tématu míru je umocněna dominantou presbytáře –
replikou mariánského
sloupu svrženého rozvášněným davem na
Staroměstském náměstí
v listopadu 1918. Poukazuje sice na spáchané
násilí a rouhání, ale současně zve ke smíření
a odpuštění. Vždyť náš
kostel vznikl v rámci iniciativy postavit kolem
Prahy, v místech budoucí nové zástavby, dvanáct nových kostelů.

Každý jako symbolické
odčinění jedné z dvanácti
hvězd kolem hlavy Panny
Marie ze svrženého
sloupu. Důkaz toho, že
se prvorepublikoví katolíci neuzavřeli do pocitu
ukřivděnosti a sebelítosti,
ale sebevědomě vykročili
v novém státě do veřejného prostoru a po svém
odpověděli na společenské změny.
Snad mi dáte za pravdu, že i po osmdesáti letech je náš kostel stále
místem intenzivního duchovního i společenského života. Místem, kde se
lze setkat s Bohem i druhými, kde lze čerpat
z bohatství a krásy katolictví. Za to vše patří veliké díky na prvním místě
Bohu, pak všem těm, bez
jejichž nadšení a nasazení by tento kostel nebyl. A kdyby přeci jen byl,
tak by nežil tak, jak žije
dnes.
+ P. Jiří Korda

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Z PASTORAČNÍ RADY
Na svatého Františka opět zasedala
pastorační rada. V reflexi uplynulého
období jsme velmi ocenili precizní přípravu prvního ročníku Lhoteckého běhu. Ten se uskutečnil pod taktovkou
nejmladšího člena rady, studenta Petra
Burdy, více na s. 17–19.
Veřejná i neveřejná část kanonické
(velké) vizitace naší farnosti biskupem
Václavem Malým, konaná 19. září, se
nesla v přátelské a pohodové atmosféře. Myslím, že otce biskupa velmi potěšilo setkání s členy obou našich rad.
Při hodnocení začátku školního roku
jsme museli s překvapením konstatovat, že přibylo dětí jak na klasickou výuku náboženství, tak na společenství
mládeže. Přípravu na první svaté přijímání dokonce zahájilo dvacet čtyři dětí.
Současně přibývá dětí, jejichž rodiny
nejsou pravidelnými návštěvníky našich bohoslužeb nebo mají jen základní

povědomí o praxi víry. Rozhodli jsme
se tohoto jevu si ještě více všímat,
abychom dokázali lépe nabízet těmto
rodinám začlenění do farnosti i pomoc
s prohloubením nebo dokonce uvedením do křesťanského života.
Posléze jsme se věnovali dolaďování
oslav osmdesátého výročí posvěcení
kostela, zvláště organizaci výstavy
o kostele pořádané v obchodním centru Novodvorská Plaza, a s ní spojené
vernisáži 23. října. Program oslav najdete v příručníku na s. 12. V závěru
zasedání jsme se shodli, že projekt
Adopce ulic funguje, ale že je načase
ho opět připomenout a oživit. Budeme
moc rádi za vaše podněty. Společné
setkání pastorační a ekonomické rady
na téma financování stavebních úprav
se uskutečnilo již po uzávěrce, budu
o něm tedy informovat v příštím čísle.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Křest přijali: Dajana Mária Hricová,
Anežka Drahotová, Vanessa Jana Hešíková, Vilém Svoboda, Zuzana Podzemská a Augustýn Bek.
● Svátost manželství uzavřeli Jonáš
Šerých a Anna Manková, Petr Roztočil
a Michaela Denková.
● Rozloučili jsme se s paní Miladou
Protzeovou, prof. Eduardem Kuhnem,
Petrem Táborským, Žofií Fiedlerovou
a Ladislavem Caislem.
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● Výuka náboženství: předškoláky
má na starosti Veronika Koběrská:
14 dětí, 1. třídu P. Petr: 9 dětí, 2. a 3.
třídu sr. Bernarda: 14 dětí, 3. a 4. třídu
Jarmila Klingerová: 14 dětí. Příprava
na první svaté přijímání pro 24 dětí
probíhá ve dvou skupinách s Terezií
Křížkovou a Magdalenou Melzerovou.
● Bylo rozesláno tisíc dopisů sousedům s pozvánkou na oslavy 80. výročí
posvěcení našeho kostela.
● Pastorační rada farnosti se sejde
8. 11. ve 20.00 v sále sv. Václava.

11/2017

POSVÍCENÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
U příležitosti 80. výročí posvěcení našeho kostela byla uspořádána výstava
v obchodním centru Novodvorská Plaza, která představuje kostel a život naší farnosti. Fotografie a texty jsou uspořádány na 12 velkoplošných panelech, které jsou umístěny v atriu obchodního centra. Vernisáž výstavy proběhla v pondělí 23. října. Výstava bude přístupná do 11. listopadu.

Výstava k 80. výročí našeho kostela v obchodním centru Novodvorská Plaza
11/2017
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ZAJÍMAVOSTI ZE LHOTECKÉHO KOSTELA
Dlouholetá farní kronikářka poskytla do Věstníku další, dosud nezveřejněný
archivní materiál. Více se o historii našeho kostela dozvíte přímo od paní
Evy Kocmanové při posvícenské farní akademii 12. listopadu v 16.30.

POUT
katolického lidu Velké Prahy k Panně Marii - Královně Míru, k Jejíž úctě posvětí
v neděli 7. listopadu 1937 o půl 10. hod. dopol. Jeho Eminence nejdůstojnější pan
kardinál Dr. K. Kašpar chrám v Praze XV.-Lhotce
PROGRAM POUTI:
DOPOLEDNE:
1. O půl 10. hod. odevzdání klíčů nově postaveného kostela Panny Marie - Královny Míru
k rukám předsednictva spolku.
2. Proslov čestného předsedy spolku Jeho·Milosti vysocedůstojného pána Msgre Boh.
Staška, kanovníka na Vyšehradě.
3. Příjezd a uvítání nejdůstojnějšího světitele.
4. Slavnostní posvěcení chrámu Jeho Eminencí nejdůstojnějším panem kardinálem
Dr. Karlem Kašparem, arcibiskupem pražským.
5. První mše svatá, obětovaná v nově posvěceném chrámu nejdůstojnějším světitelem,
s jeho promluvou.
ODPOLEDNE:
1. O 3. hod. modlitba sv. Růžence a lidový zpěv mariánských písní.
2. O půl 4. hod. kázání vysocedůstojného pána Msgre Al. Tylínka, děkana v Nuslích, náměstka pražského primátora: „První chrám Královny Míru a v něm obnovená socha
P. Marie ze Staroměstského náměstí, před níž budeme se modliti o pokoj a mír naší
vlasti.“
3. Pobožnost k Panně Marii - Královně Míru se svatým požehnáním, kterou vykoná Msgre
Bohumil Stašek, čest. předseda spolku.
4. Zakončení pouti lidovým zpěvem mariánských písní.
KATOLICKÝ LIDE PRAŽSKÝ!
Po devatenácti letech naplnila se prorocká slova básníka - kněze Xavera Dvořáka: „...však
Čest Tvou, Matko, obnovit my chcem, my chcem: My přisaháme!“ Ne plně, až na daleké
pražské periferii, na samých hranicích Velké Prahy, daleko od Staroměstského náměstí
postaven chrám Matky Boží - Královny Míru, ale v něm, nad hlavním oltářem, tyčí se obnovený Mariánský sloup s věrnou kopií zničené sochy. Do dvacátého výročí samostatnosti
vchází pražští katolíci s očištěným štítem, odčinili pohanu způsobenou Rodičce Boží v prvých dnech popřevratových, a opět Ona … „usmívá se bolnosladko, jak pravá máť, jež
odpouští i synu pekla“, a s výšin sloupu hledí na své věrné dítky. Přijďte, katolíci, přijďte
v hojném počtu vzdáti svůj hold Panně Marii a prositi ji o mír a šťastnou budoucnost naší
drahé vlasti.
Spojení autobusem z Hodkoviček od konečné stanice el. dráhy č. 17 a 21 a z Kačerova od koneč. stanice trati č. 14.

Pozvánka na vysvěcení kostela i s tehdejším pravopisem
4
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ŠPAČKŮV RODINNÝ KONCERT
Benefičním koncertem rodiny Špačkovy zakončíme oslavu posvícení našeho kostela v neděli 12. listopadu. Rodina Špačkových se do Prahy přistěhovala v roce 1992 a jako lhotečtí farníci podle svých možností pravidelně posilují chrámový orchestr.

Zleva: Jakub, Josef, Jana, Josef sn., Petr
Kdo bude účinkovat:
● Josef Špaček sn. – působí již 27 let
jako zástupce koncertního mistra violoncell v České filharmonii.
● Josef Špaček jr. – housle, sólista
předních českých a světových orchestrů, se stal v roce 2011 nejmladším
koncertním mistrem České filharmonie
v její historii. V roce 2012 se jako první
český houslista probojoval v mezinárodní houslové Soutěži královny Alžběty v Bruselu až do finále mezi dvanáct
nejlepších houslistů světa. Jako sólista
účinkuje s významnými orchestry po
celém světě. Studoval na univerzitách
ve Philadelphii a v New Yorku u světoznámých pedagogů (např. u Itzhaka
Perlmana a mnoha dalších).
● Petr Špaček – studoval čtyři roky
v USA v Bostonu hru na violoncello a je
11/2017

zakladatelem violoncellového souboru
Prague Cello Quartet.
Na koncertě vystoupí také mladší
členové rodiny:
● Jana Špačková – studentka IV. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hraje na příčnou flétnu
a na klavír.
● Jakub Špaček – čtrnáctiletý student
tercie
Arcibiskupského
gymnázia
v Praze, studuje na ZUŠ Ilji Hurníka,
v Praze 2 hru na klavír a na housle.
Zúčastnil se úspěšně několika soutěží,
kde získal 1. místo (Čtyři ruce na klávesách, Prague Junior Note, Per
Quattro Mani, krajská soutěž ZUŠ
2017).
● Slovem bude provázet maminka Eva
Špačková, autorka už tří dílů knížky
Špačci ve fraku.
5

OKÉNKO Z HISTORIE

FARNOST LHOTECKÁ
V 50.–60. LETECH 20. STOLETÍ
V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme již desáté
pokračování pamětí pana Ing. Vladimíra Turka – tentokrát věnované knězi
ThDr. Bibl. Lic. Jarolímu Adámkovi, CSsR.
V 50. a 60. letech ve lhotecké far- ho dalšího zatčení v roce 1961 za výunosti žili a bydleli dva významní kněží. ku mladých bohoslovců.
V době svého šestiletého pobytu na
Prvním z nich byl ThDr. Jarolím Adámek, kněz řádu redemptoristů. Narodil Lhotce vstával každý den o půl čtvrté
se 14. února 1915 na Moravě v Bludo- ráno, ve čtyři hodiny sloužil soukromě
mši svatou a pak odjížděl prvvě. Studoval na redemptoristicním autobusem ze Lhotky v půl
kém gymnáziu v Libějovicích
páté až na druhý konec Prahy
a Obořišti, pak teologickou fakultu v Praze a na kněze byl
do Ruzyně, kde pracoval
vysvěcen 29. června 1941.
v akumulátorce při nabíjení
Doktorát z teologie složil 27. 6.
baterií. Neměl státní souhlas,
1947 a v roce 1948 dokončil
nesměl sloužit mši svatou vebiblická studia v Římě.
řejně, ani kněze zastupovat,
Učil pak na redemptoristickém gym- byl stále pod dozorem StB.
náziu v Obořišti, byl duchovním správSvou vděčnost za to, že měl střechu
cem farnosti ve Svatém Poli. V rámci nad hlavou, projevoval tím, že pomáhal
likvidace církevních řádů byl 15. března okolo kostela – v zimě odhazoval sníh,
1950 zatčen a vězněn až do února zametal, zpíval chorál se sborem, kaž1955. Po příchodu do Prahy sháněl dý den zvonil na náš jediný malý zvon
zaměstnání a bydlení. Protože lhotecká Anděl Páně. A to jsme my, co jsme ho
fara byla prázdná, nabídl mu P. Novák znali, věděli, že je doma a že je mezi
bydlení. Na naší faře bydlel až do své- námi.

1937
2017

Portrét P. Jarolíma Adámka z vězeňské kartotéky
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OZNÁMENÍ
K tomu ale stále studoval biblistiku,
vytvářel si fotografický archiv cizí literatury a tajně vzdělával budoucí řádové
kněze. Po svém dalším zatčení a odsouzení byl vězněn až do roku 1964.
Po propuštění z vězení se již k bydlení
na lhoteckou faru nevrátil, protože byl
dále bedlivě sledován a nechtěl ohrozit
přátele, se kterými se zde na Lhotce
stýkal. Po uvolnění režimu v roce 1967
se věnoval ekumenickému překladu
Písma, byl pověřen kardinálem Tomáškem zastupovat katolickou církev

v ekumenické komisi. Bohužel, vězení
a pobyt v jedovatém prostředí akumulátorky mu poškodily plíce. Poslední
roky života prožil jako duchovní pastýř
i údržbář u řádových sester v Dolní
Poustevně u Rumburka a 18. prosince
1969 umírá v rumburské nemocnici na
těžké poškození plic vlivem práce v jedovatém chemickém prostředí. Je pohřben v rodinném hrobě v Bludově.
Vladimír Turek
(pokračování příště)

PŘIPOMÍNKA POZVÁNÍ K DOBROVOLNICTVÍ
Již řadu let působí v rámci Thomayerovy nemocnice Centrum podpůrné péče – Lékořice. Jeho cílem je zvýšit kvalitu života pacienta během pobytu
v nemocnici. K tomu je ale potřeba dostatečný počet dobrovolníků. Ti navštěvují pacienty, naslouchají jim nebo
pomáhají při dalších podpůrných aktivitách. Nechtěli byste se přidat? Stačí

třeba jen jednou týdně na hodinku. Rádi vás v Lékořici nejen zaškolí, ale budou vám oporou i po celou dobu vaší
tak smysluplné služby. Více na
www.lekorice.com nebo rovnou u koordinátorky Ing. Dagmar Hrubcové, tel.
603 248 039,
e-mail dagmar.hrubcova@fnt.cz.
P. Jiří Korda

NEMOCNIČNÍ KAPLAN
Thomayerova nemocnice požádala
představeného premonstrátského kláštera na Strahově o uvolnění P. Mgr.
Ing. Řehoře Žáčka pro službu na pozici
nemocničního kaplana. Ten zde nastoupil k 1. srpnu t. r., následně jej arcibiskup Dominik Duka k této službě
pověřil od 1. října. Tím k dosavadní
kaplance Mgr. Doubravce Vokáčové

přibyl i on. Bývá zde k dispozici zpravidla v pondělky a úterky, protože zároveň zůstává duchovním správcem farností Českobudějovické diecéze (Předbořice, Kovářov, Kostelec nad Vltavou
a Květov). Je k zastižení na telefonním
čísle nemocniční duchovní péče
231 083 519.
P. Jiří Korda

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.)
11/2017
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POZVÁNÍ DO KAPLE SV. VÁCLAVA
Nemocniční kaplani Thomayerovy nemocnice zvou do nemocniční kaple
sv. Václava na akce, které se budou konat v listopadu 2017.
● Středa 1. listopadu v 17.00 – koncert ● Čtvrtek 30. listopadu v 16.00 – traRequiem od W. A. Mozarta. Hraje Pic- diční „Ztišení“ nabízí všem prostor zticolo coro a zpívá Piccola orchestra, řídí šení, modlitby, zpěv, společné čtení
Marek Valášek.
z Bible a milé společenství.
● Čtvrtek 16. listopadu v 16.00 – konP. Řehoř Žáček
cert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ
Křtinská. Vstup volný.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 10. listopadu
proběhne na zahradě Církevní mateřské školy Studánka (Ke Kamýku 686)
tradiční Svatomartinský lampionový průvod. Akce začíná v 16 hodin společnými tvořivými aktivitami, přípravami průvodu a možná

i mazlením s poníky. Hlavní program
začne v 17 hodin divadelním vystoupením pro děti a po představení se vydáme na lampionový průvod po okolí.
Za dobrého počasí posedíme ještě po
návratu na zahradě školky společně
u ohýnku. Srdečně zveme!
Martin Peroutka

KDYŽ BARVY VYPRÁVĚJÍ
Dovoluji si vás pozvat na vernisáž
a výstavu obrazů nazvanou „Když
barvy vyprávějí“ do kostela Panny
Marie Královny míru, kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, vernisáž proběhne
11. listopadu 2017 od 19.30.

Při vernisáži zazpívá Tomáš Weber,
na varhany ho doprovodí Vladimír
Roubal. Výstava bude přístupná v čase
bohoslužeb, ev. po dohodě s autorkou.
www.madzejka.cz
Marie Weberová

ADVENTNÍ TAMMÍM 2017
Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají duchovní víkend TAMMÍM pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let, na téma:
Den co den s Bohem. TAMMÍM se bude konat v termínu 24.–26. listopadu.
Více informací na http://arcs.cuni.cz
nebo e-mail: tammim@signaly.cz.
Tomáš Sixta, seminarista
8
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LISTOPAD 2017
STŘEDA 1. 11.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.30
19.15–20.00

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

ČTVRTEK 2. 11.
8.00
8.45
9.30
18.30
19.15

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Mše svatá
Společenství Zacheus

PÁTEK
3. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

První pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 4. 11.
16.00
17.00
18.00
19.00

Památka sv. Karla Boromej., první sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní
Hudební zkouška na mši sv. upravenou pro děti

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

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

5. 11.

PONDĚLÍ 6. 11.
8.00
17.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
7. 11.
9.15–11.00
9.15
15.00
18.30
20.00–22.00

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

11/2017
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STŘEDA
8. 11.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava dospělých na křest
Setkání prostředního společenství mládeže
Zasedání PRF

ČTVRTEK 9. 11.
8.00
8.45
15.00
19.00

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Biblické setkání

PÁTEK
10. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 11. 11.
17.00
18.30

Památka sv. Martina, biskupa
Mše svatá z vigilie slavnosti
Popelka nazaretská: literárně-hudební pásmo
Vernisáž výstavy Madzejky Weberové
„Když barvy vyprávějí“

19.30
NEDĚLE 12. 11.
8.00
10.00
po mši sv.
16.30
18.30
19:30

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
Mše svatá
Mše svatá, celebruje J. E. Dominik kardinál Duka
Posvícenské sdílení
Farní akademie: farní kronikářka Eva Kocmanová: O historii lhoteckého kostela
Mše svatá, celebruje bývalý lhotecký kaplan P. Kamil Vrzal
Špačci na Lhotce:
Koncert filharmoniků Josefů Špačků a jejich příbuzných

PONDĚLÍ 13. 11.
8.00
17.00
18.00

Památka sv. Anežky České, panny
Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus

ÚTERÝ
14. 11.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
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STŘEDA 15. 11.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
17.30
19.15–20.00

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

ČTVRTEK 16. 11.
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Společenství Zacheus

PÁTEK
17. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 18. 11.
17.00

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

19. 11.

PONDĚLÍ 20. 11.
8.00
17.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
21. 11.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 22. 11.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava dospělých na křest
Setkání prostředního společenství mládeže
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ČTVRTEK 23. 11.
8.00
8.45
15.00
19.00

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Biblické setkání

PÁTEK
24. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Pam. sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučed.
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 25. 11.
17.00
18.00
NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

26. 11.

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.
Vigilie slavnosti Krista Krále
Mše svatá ze slavnosti. Doprovází farní sbory.
Přátelské posezení (nejen) muzikantů naší farnosti
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 27. 11.
8.00
17.00
18.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus

ÚTERÝ
28. 11.
9.15–11.00
15.00
16.15 katedrála
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Modlitby za národ
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 29. 11.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Příprava dospělých na křest
Nejmladší společenství mládeže

ČTVRTEK 30. 11.
8.00
19.00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Mše svatá a po ní úklid kostela
Společenství Zacheus

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie,
stačí o ně přede mší svatou požádat v sakristii.
12
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FARNÍ AKADEMIE

ČESKÉ OBJEVY V EGYPTĚ
Již podruhé jsme na farní akademii přivítali prof. PhDr. Miroslava Vernera,
DrSc. z Českého egyptologického ústavu FFUK Praha, který je významným,
celosvětově uznávaným archeologem a egyptologem. Poprvé přednášel
v roce 2015 na téma Svatyně, kulty a mýty starého Egypta.
Prof. Verner se specializuje především na archeologii doby stavitelů pyramid v období 5. dynastie. Pod jeho
vedením probíhal a probíhá český výzkum v Egyptě i Súdánu. V současné
době se jedná především o oblast
Abúsíru asi 100 km jižně od Káhiry.
Tématem tedy byly: Nejnovější objevy
českých archeologů v Egyptě
a Súdánu. Zajímavost přednášky byla
umocněna bohatou obrazovou prezentací památek starověkého Egypta, archeologických prací i současného stavu výzkumu.
Přednášející nejprve stručně nastínil
historii vzniku oboru egyptologie na
FFUK. Zakladatelem, ještě před první
světovou válkou, byl prof. František
Lexa. Za první republiky byl významnou osobností prof. Jaroslav Černý,
který po válce odjel do Anglie a přednášel v Londýně i v Oxfordu. Jejich žákem byl prof. Zbyněk Žába, zakladatel
egyptologického ústavu na FFUK. Ústav se podílel především na záchraně
archeologických památek v Núbii před
výstavbou Asuánské přehrady na Nilu.
Záchranu iniciovalo UNESCO a naše
vláda uzavřela dohodu s vládou Egypta
o účasti našich archeologů. Ústav byl
sice po roce 1968 na několik let zrušen, nicméně došlo k jeho plnému obnovení, včetně účasti na výzkumech
archeologických památek v Egyptě
i Súdánu. Pracovníci ústavu mají na
svém kontě řadu objevů mezinárodního
významu. Prof. Verner připomněl nej11/2017

důležitější – z nich zmiňme alespoň tyto: 2015 – objev lodi z 3. dynastie v jižním Abúsíru; 2014 – objev neporušené
pohřební komory v hrobce AS 68d
v jižním Abúsíru; objev hrobky předtím
neznámé královny 5. dynastie Chentkaus III.; 2013 – objev hrobky velmože
Kakaibaefa z 5. dynastie v královském
Abúsíru; objev hrobky lékaře Šepseskafancha z 5. dynastie, opět v jižním
Abúsíru; 2012 – objev pohřebního
komplexu předtím neznámé princezny
Šeretnebtej a její rodiny z 5. dynastie
v jižním Abúsíru; 2007 – výzkum zdobené pohřební komory šachtové hrobky hodnostáře Menechibnekona
z 26. dynastie; objev neporušené pohřební komory kněze Neferinpua
z 5. dynastie v jižním Abúsíru. Tak bychom mohli uvádět další objevy sahající až do období christianizace Egypta.
Čeští egyptologové přispěli též k vývoji a aplikaci nových metod archeologického výzkumu – metody geofyzikální (magnetometrie aj.) a jako první
začali používat výsledky družicového
snímkování terénu, které se ukázalo
být perspektivním a efektivním.
Přednáška se setkala s velkým zájmem posluchačů. Ještě jednou děkuji
prof. Vernerovi za ochotu participovat
na farní akademii a laickou veřejnost
seznámit s výsledky vědecké práce
své, ale i celého Egyptologického ústavu. Jsou skutečně významnými reprezentanty české vědy a egyptologické
školy.
Karel Štamberg
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CMŠ STUDÁNKA

TŘETÍ ROČNÍK POVÍDÁNÍ SE SPORTEM
CMŠ Studánka letos zahajuje již třetí ročník úspěšného projektu Povídání se
sportem. Projekt je zaměřen na ty nejmenší, kteří se sportem teprve začínají.
Rádi bychom děti seznámili jim například tretry, ve kterých se zás co možná největší šíří spor- vodí, nebo medaile, které vyhrála. Děti
tovních odvětví, aby až při- se učily s paní Kratochvílovou správný
jdou do školy, měly už lepší start, běhaly a cvičily celé dopoledne.
představu o tom, jaké sporty
V nejbližších dnech nás čeká náexistují a jakému sportu by se třeba vštěva Josefa Dresslera, vynikajícího
chtěly věnovat. Potvrdilo se nám, že českého cyklisty, a návštěva hokejovéspolupráce s profesionály je pro děti ho klubu – Rytíři Kladno.
velkou motivací a jejich úspěchy velmi
Projektu se doposud zúčastnili tito
inspirativní. Proto také např. spolupra- sportovci: Viktor Ujčík, lední hokej;
cujeme s Českým atletickým svazem, Amálie Hilgertová, kanoistika; Lenka
který nám půjčuje sportovní vybavení.
Marušková, sportovní střelba; Karel
„Povídání se sportem“ se realizuje for- Kesl, karate; Jana Mirjam Křížková,
mou návštěv našich úspěšných profe- taneční skupina YALLA; FC Tempo
sionálních sportovců ve školce. Ti dě- Praha, fotbal; Dostihy Chuchle, nátem daný sport představí, ukážou vštěva dostihů v Chuchli; Imrich Buvýstroj, vybavení a hlavně si děti mů- gár, atletika; Vojtěch Franěk, Jan
žou daný sport i vyzkoušet.
Vacek, paralympionici v plavání; AnTřetí ročník sportování zahájila naše tonín Panenka, fotbal; František Rón,
legendární atletka, držitelka několika basketbal; LTC Modřany, tenis; Lenka
světových rekordů, mnoha ocenění Oulehlová, moderní gymnastika; Olga
a medailí paní Jarmila Kratochvílová. Šípková, aerobic; EAGLES, baseball;
Vynikající běžkyně na krátkých Golf club Hodkovičky, golf; Jarmila
a středních tratích děti seznámila Kratochvílová, atletika.
s touto atletickou disciplínou, ukázala
Sylva Hurajtová

Atletka Jarmila Kratochvílová ve Studánce
14
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LHOTECKÝ BĚH SLOVEM I OBRAZEM
.

PODĚKOVÁNÍ
ORGANIZÁTORŮM
Rád bych poděkoval všem organizátorům 1. ročníku Lhoteckého běhu, kterého jsem se zúčastnil s celou rodinou. Moc jsme si závodění užili, zejména naše
děti. Rád bych vzdal hold za
téměř dokonalou a profesionální organizaci, za nápaditost při značení a výběru běžeckých tras i při volbě cen pro vítěze.
Děti byly nadšené, co všechno obdržely k medailím. Těším se, že příští rok
navážete na úroveň, kterou jste nastolili, a budete pokračovat i dalšími ročníky
Lhoteckého běhu. Budu vám držet palce a pokusím se i sám přispět k organizaci, pokud budete mít zájem.
Na závěr bych vás chtěl ještě pro zajímavost upozornit na jednoho z účastníků – pana Ing. Davida Bureše, který

běžel se synem trať 5 km (ale nestartoval v ní) a následně vyhrál běh na
7 km. Jelikož jsem měl možnost s ním
krátce hovořit po závodě, dozvěděl
jsem se, že běhá tratě 70–100 kilometrů. Měl jsem však dojem, že
jej znám, a uvědomil jsem si,
že jsem viděl v televizi pořad
o cyklistice, ve kterém vystupoval. Doma jsem pak o něm
našel několik zajímavých textů na webu, o něž se chci
podělit, protože by do budoucna mohl
být třeba garantem této akce, nebo by
nám na základě svých zkušeností mohl
poskytnout cenné rady.
Připojuji tedy odkaz na článek
Přejet Ameriku na kole? Jde to!!!
http://davidbures.blog.idnes.cz/blog.as
px?c=446096
a na jeho blog
http://davidbures.blog.idnes.cz.
Aleš Bílek

Ke startu připravit, pozor, teď!
11/2017
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ZHODNOCENÍ
„Sport a víra mohou být pro všechny.“
Milé sestry/sportovkyně, bratři/sportovci a děti/sportovčata,
dříve, než vám řeknu, jak to všechno
dopadlo, rád bych poděkoval všem,
kteří jste se jakkoliv zapojili do organizace, ale také děkuji vám ostatním za
modlitbu, která byla velmi důležitá. Je
krásné vidět, jak se naše farnost více
sjednotila a spolupracovala. Mnozí lidé,
kteří si přišli zaběhat, byli z toho paf,
jaký jsme tým.
Teď k hodnocení a shrnutí 1. ročníku
Lhoteckého běhu. Na start přišlo 104
běžců a celkově se tam pohybovalo
okolo 200–250 lidí. Je super, že jsme
ukázali nevěřícím lidem z našeho okolí
(bylo jich tam víc než polovina účastníků), že jsme živá farnost a jsme otevření jejich návštěvě. Jak již bylo zmíněno, běžci si mohli vybrat z několika
tras. Taky pro děti byl připravený program plný her a skákací hrad.

Cílem proběhl i náš pan farář.

Všichni obdrželi diplom za účast
a vždy první tři místa dostala navíc
věcné ceny (medaili, mini batoh, láhev
na pití atd…). Účastníci odcházeli nadšení, spokojení a říkali, že se těší na
další ročník. Doufám, že i vy se těšíte.
Lhotecký běh považuji za velmi podařený. Bylo vidět – a osobně jsem cítil, že tato akce je požehnaná od Boha
a sám Bůh na ni dohlížel a pomáhal při
její realizaci. To, jak vycházelo veškeré
vyřizování, povolení atd…, bylo prostě
boží. Myslím si, že takováto akce byla
krásným příkladem Božího království.
Děkujme a chvalme našeho pána Ježíše Krista.
Fotky z běhu naleznete na stránkách
www.lhoteckybeh.cz nebo na internetových stránkách naší farnosti
www.lhoteckafarnost.cz.
Za organizační tým Petr Burda
Foto Zuzana Šulcová

Jeden z medailistů.

Diváci v cíli dodávali síly.

Medaili vybojoval i pan starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek >>>
16
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NAŠE FARNOST MÁ NOVÉHO RYTÍŘE
Náš 91letý farník Miloš Blažek, přezdívaný Merkur, byl 28. září přesně 79 let
po složení svého skautského slibu ve Staré Boleslavi jmenován rytířem.
Do hodnosti rytíře komandéra Papežského rytířského řádu sv. Řehoře
Velikého jmenoval papež František pana Miloše Blažka – skauta a bývalého
politického vězně.
„Po únoru 1948 odmítl svůj skautský
oddíl registrovat v rámci komunistické
organizace, za což byl v roce 1959 odsouzen na 4,5 roku vězení. Propuštěn
byl na amnestii roku 1960 a v době
normalizace spolupracoval s několika
tzv. „turistickými oddíly“.
Pan Miloš Blažek nevychovával jen
ve Skautu a v lesních školách, ale
s manželkou Věrou přivedli obě své
dcery do řeholních společenství, jejich
syn má čtyři děti a přednáší jako docent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy,“ představil publiku Miloše
Blažka generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl, CSsR.

11/2017

Skaut a nově i rytíř řádu
sv. Řehoře Velikého Miloš Blažek
Přetištěno z článku Jiřího Prinze,
Katolický týdeník 2017, č. 40, str. 2.
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NABÍDKA CENTRA PRO RODINU
Pastorační středisko – Centrum pro
rodinu zve 4. listopadu 15.00–17.00
do sálu sv. Vojtěcha, Kolejní 4, na
přednášku a následnou diskusi Úskalí dospívání. PhDr. Ivana Bernardová
nám přiblíží, jak se připravit na pubertu svých dětí.
Adventní zastavení nad manželským slibem se bude konat 9. prosince 15.00–17.30 v sále Sv. Vojtěcha. Manželské páry bude doprovázet
P. Zdenek Wasserbauer. Více viz
www.apha.cz/cpr. Přihlášky na oba
programy na cpr@apha.cz.

TÉMÁTKA – PODOBENSTVÍ „CHALOUPKY 2017“
Na farním letním táboře ‘Chaloupky‘ trávíme volný čas také debatováním
a přemýšlením nad různými, i duchovními tématy. Na Chaloupce pro mladší
je nazýváme témátka a na Chaloupce pro starší je skoro už „dospělácky“
nazýváme tématy. Ve Věstníku letos najdete také malou ochutnávku toho,
jak vypadala poslední léto – v tomto čísle na Chaloupce pro starší.

OTROCTVÍ
Jeden z hlavních hrdinů knížky Julese Verna „Pět neděl v balóně“, podle
které se hrála na chaloupce pro starší
etapová hra, se jmenuje „Jim“ a je otrok. Přestože v příběhu vystupuje spíše
jako sluha, tak jsme si se staršími kamarády říkali, že by stálo za to si o tom
pohovořit s mladšími kamarády, a jsme
si jistí, že se to nakonec vyplatilo. Mladší kamarádi byli nejdříve trochu překvapeni, ale pak se se zvědavostí pustili do debatování o tom, co to vlastně
otroctví znamená. Při tématu jsme si
v menších skupinkách ujasnili, jaký je
rozdíl mezi otroctvím a službou. Ukázali jsme si, že formy otroctví se vyskytují
i v dnešním světě (např. v Indii) a pusti18

li jsme se do vysvětlování spojení „zotročení hříchem“ (2.list Petrův 2,19).
Přišli jsme na to, že jako otroctví
jdou chápat i závislosti, se kterými se
mladší kamarádi mohou setkat ve
svém okolí, a mladší kamarádi nám potvrdili, že znají lidi, kteří byli „zotročeni“
elektronikou a hrami. Při společné závěrečné modlitbě jsme se i za ně pomodlili a navzájem si připomněli, jak
svatý Pavel také píše, že všichni křesťané jsme syny Božími a že máme milujícího Otce na nebesích, který se
o nás stará. Zkuste podobná témata
občas také nadhodit doma – určitě se
to vyplatí.
Vaši mladší a starší kamarádi
11/2017

CHARITA

S ÚSMĚVEM VÍTALA KAŽDÉHO
Paní Květa vypadala jako babička z pohádky. Drobounká stařenka, lehce
shrbená nad hůlkou, s bílými vlasy stočenými do drdůlku a úsměvem, který
bral za srdce. Člověk jenom čekal, že zpoza zástěry vytáhne uzlík buchet
a za pomoc s nějakou drobností nabídne splnění tří přání.
Je vlastně zvláštní, že tak
milá paní žila celý život sama. Bydlela s rodiči, kterým
dosloužila do smrti. Pracovala jako učitelka v mateřské
škole a všechny děti ji milovaly. Pomáhala starší sestře s dcerami, chodila je
hlídat, brala je o víkendech na výlety,
trávila s nimi část prázdnin. Pravidelně
chodila do kostela, kde učila děti náboženství až do svých sedmdesátých
narozenin.
Měla mladistvého ducha
a dokázala povzbudit každého, dítě, dospělého
i seniora. Měla kolem sebe kroužek blízkých přátel,
se kterými chodívala do
divadla, na koncerty nebo
jen na kávu a něco sladkého. Navštěvovali ji i bývalí žáčci, které často doprovázely jejich děti nebo
dokonce vnoučata. Paní
Květa ráda vařila a pekla.
Pohostila každého, kdo
měl dost odvahy, aby se vyšplhal až do
čtvrtého patra bez výtahu, kde bydlela.
Krátce po osmdesátých narozeninách dostala mrtvičku a musela hodně
zpomalit. Naši péči pro ni objednala
sociální pracovnice z Vinohradské nemocnice. Zdravotní sestřičky s ní trénovaly chůzi, pečovatelky jí nakupovaly
a pomáhaly s osobní hygienou, vařením a údržbou domácnosti. Když se její
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zdravotní stav zlepšil, doprovázely ji na
nákupy a procházky.
Paní Květa byla v naší péči necelých
deset let. V posledních dvou letech života jsme viděli, jak postupně slábne.
Nemohla už volně vycházet z bytu, protože těch schodů na ni bylo trochu
moc. Bez pomoci nebyla schopná je
zdolat. My jsme znovu převzali péči
o zásobování, vaření a péči o domácnost. Paní Květa už jedla
jako vrabeček, ale po bytě
chodila sama, jen s oporou hůlky, a o všechno se
živě zajímala. Zdravíčko ji
zlobilo, péči přerušovaly
časté krátkodobé pobyty
v nemocnici. Staraly se
o ni i její neteře, přátelé
na ni nezapomněli a samozřejmě za ní chodili
i lidé z kostela. Přestože
byla stále slabší, úsměv
na tváři vítal každého, kdo
se za ní zastavil.
Poslední měsíce ji naše
pečovatelky navštěvovaly denně, zdravotní sestry dvakrát týdně. Měli jsme
dojem, že stav se stabilizoval. Až jednoho podzimního rána, těsně před jejími devadesátými narozeninami, našla
sestřička klientku ležet na posteli. Paní
Květa se umyla, učesala, oblékla do
čistého, sepjala ruce a vydechla naposledy. Byla připravená na další cestu.
Přeji vám pokojný listopad.
Eva Černá
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PLÁNUJEME
2. 12. – adventní program pro děti
připravují skautky z Dobromyslu.
2. 12. – žehnání adventních věnců
při mši sv. v 17.00 a také při mších
1. neděle adventní.
3. 12. – adventní farní odpoledne
15.00 na Strahově.
4. 12. až 21. 12 – programy pro školy.
7. 12. – koncert Modrého klíče s
vernisáží výstavy.
9. 12., 16. 12, 23. 12. – rorátní mše
svaté v 7.00.
9. 12. – adventní duchovní obnova
s P. ThLic. Ing. Cyrilem Johnem, SJ. Začneme mší sv. s roráty
v 7.00, po ní bude následovat snídaně a duchovní obnova do 12 hod.

23. 12. po rorátech a snídani zdobení
kostela, stromky a betlémy.
28. 12. – Pouť Modliteb za nejmenší,
v 11.00 mše sv. u Jezulátka, zakončení v katedrále na modlitbách
za národ u hrobu sv. Václava
v 16.15.
31. 12. – Svátek Svaté rodiny: v 8.00
a 10.00 obnova manželských slibů.
31. 12. – poděkování za uplynulý rok
při mši sv. v 17.00.
7. 1. – farní akademie: Když pacient
není jen „žlučník na pětce u okna“,
Ing. D. Hrubcová, Lékořice.
8. 1. až 19. 3. – ALFA kurzy.
4.–10. 2. – zimní chaloupka.

STARÉ IRSKÉ POŽEHNÁNÍ
Na závěr Lhoteckého běhu otec Jiří požehnal všem účastníkům
i organizátorům slovy svatého Patrika.
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme,
nechť vás Bůh ochraňuje ve své dlani.
Amen.
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