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DO BETLÉMA JDEME NOCÍ 
 

 Ve zpěvech z Taizé zní živé bohat-
ství křesťanské tradice. 
 Jedním ze světců, kteří svítí v po-
temnělém předvánočním čase, je bás-
ník a učitel svatý Jan od Kříže (1542–
1591). Jeho dílo není rozsáhlé, dvě 
větší básně Duchovní píseň a Temná 
noc však patří mezi nejlepší díla špa-
nělsky psané poezie. Také jeho drobné 
básně jsou nádherné. 
 Jan od Kříže připomíná, že cesta 
člověka k Bohu vede nocí. „Pokud ro-
zumíš, buď si jistý, že to 
není Bůh“, píše svatý Au-
gustin. Hledáme toho, 
kterého „nikdo nikdy nevi-
děl“ (Jan 1,1-18), ale kte-
rý nám v Ježíši ukazuje 
svou tvář. Jan od Kříže 
byl nespravedlivě vězněn, 
ale dokázal být svědkem 
odpuštění. Dochovala se 
nám jeho slova: „Kde není 
láska, lásku daruj a s lás-
kou se setkáš.“ 
 Úryvky Janovy básně 
Jak dobře znám ten pra-
men – Que bien sé yo la 
fonte – provázejí jednu 
z nejhezčích melodií Tai-
zé: „Půjdeme nocí hledat 
pramen, jediným světlem 

nám bude žízeň“ – De noche iremos… 
 Autorem refrénu „De noche iremos, 
de noche, que para encontrar la fuen-
te, sólo la sed nos alumbra“ je jiný 
španělský básník, Luis Rosales (1910–
1992). Verš pochází z básně příznačně 
nazvané: „O tom, jak každý, kdo za-
bloudil, přijde nakonec do Betléma… – 
De cómo el hombre que se pierde llega 
siempre a Belén…“ 

+ P. Petr Šleich 
 

1937 
2017 

Původní lhotecký betlém před přidáním figurek 
z jiného betléma, foto Eva Kocmanová 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 Vážení farníci, loučíme se s rokem, 
ve kterém jsme si připomněli 80 let 
existence našeho kostela. Náš dík Pá-
nu se ale jistě neomezuje jen na to, co 
už bylo. Jsme živé společenství za-
stoupené všemi generacemi, které usi-
luje modlitbou i konkrétními skutky o ší-
ření Božího království. Setkáváme se 
sice stále ve stísněných prostorách, ale 
vydání pravomocného územního roz-
hodnutí nám dává naději, že se jedno-
ho dne podaří realizovat naše plány 
ohledně potřebných stavebních úprav. 
 Stejně jako v předchozích letech chci 
ale připomenout, že není důvod k plá-
cání si po ramenou. Vždyť vše je v režii 
Boží. Navíc stále platí, že v naší far-
nosti žije zhruba čtyřicet tisíc lidí, kteří 

mezi nás nechodí, kteří neznají Pána 
a jeho radostnou zvěst. Tedy stále je 
za koho se modlit a co dělat. Proto tedy 
na prvním místě za vše veliké díky Bo-
hu! Dále všem našim nebeským přáte-
lům a přímluvcům v čele s Matkou Bo-
ží. Celé nebe by však toho moc 
nezmohlo, kdybychom my, lidé, nepři-
ložili ruce k dílu. Proto děkuji vám 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílíte na chodu farnosti: modlitbou, 
prací, hmotnou podporou… Nezištné 
a přitom horlivé a přínosné nasazení 
některých z vás je skutečně velkou in-
spirací a povzbuzením. Těším se na 
další spolupráci a vyprošuji vám i všem 
vašim blízkým požehnaný rok 2018! 
 V modlitbách      P. Jiří Korda 

 
 

FUNDRAISING, ŠKOLY A MARIÁNSKÝ SLOUP 
 

 Obě rady se sešly 11. října, aby pro-
jednaly další postup v otázce fundrai-
singu, tedy systematického získávání 
financí na nějaký účel, v našem přípa-
dě rekonstrukci kostela a stavbu farní-
ho centra. S panem Kučerou, naším 
fundraiserem, jsme se dohodli na vy-
pracování materiálu s rozvrhem dalších 
kroků. Souhlasili jsme také s jím navr-
ženými obecnými etickými pravidly 
fundraisingu (využití získaných pro-
středků, přijatelné zdroje financí, ko-
munikace mezi fundraiserem a farnos-
tí…). Užší grémium pak připraví návrhy 
prezentačních materiálů. 
 Rada pastorační se sešla 8. listopa-
du, aby tak jako každý měsíc probrala 
aktuální dění ve farnosti a plánované 
akce. Kromě jiného bylo zmíněno nové 

Pedagogické centrum při Pastoračním 
středisku Arcibiskupství pražského. Je-
ho zaměstnanci dorazí totiž k nám do 
farnosti, aby se seznámili s našimi akti-
vitami v oblasti katecheze, zvláště pak 
s programy pro školy. Připomínám, že 
minulý školní rok přišlo na program 
v  adventu postupně 25 tříd ZŠ, 
a  v  postní době 17 tříd.  
 Na závěr zasedání dva členové rady 
vznesli své námitky k petici za zno-
vupostavení mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí. Jeden z nich 
byl pouze proti textu petice, druhý proti 
znovupostavení jako takovému. V ná-
sledné emotivní diskuzi jsem vysvětlil, 
proč jsem umožnil umístit archy petice 
i v našem kostele.  

P. Jiří Korda 
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ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

 Mše svaté v adventu budou probíhat 
v pravidelných časech jako po celý rok. 
Případné aktuální změny budou včas 
zveřejněny na našich farních stránkách 
www.lhoteckafarnost.cz. 

 Každou adventní sobotu (9. 12, 
16. 12., 23. 12.) bude v 7.00 rorátní 
mše svatá,  
v 17.00 zůstává obvyklá mše svatá. 

 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCI 
Čtvrtek 21. 12. od 17 do 19.00 (oba kněží) 
Pátek  22. 12. od 19.15 do 21.00 (oba kněží) 
Sobota 23. 12. od 18. 30 do 21.00 (oba kněží) 
Jinak v obvyklých časech. 
Upozornění: Před obřady 24. 12. se nezpovídá. 

 
 
 
 

 
 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
  

Neděle 24. 12., 4. adv. a Štědrý den 
  8.00 mše svatá ze 4. neděle advent. 
10.00 ZRUŠENA 
15.00 mše svatá upravená pro děti 
17.00 mše svatá, Jakub Jan Ryba 
24.00  mše sv. s koledami, doprovází  
    skupina Jiříkovo vidění 
00.45 přátelské setkání pro nespavce 
Pondělí 25. 12., Narození Páně 
  8.00 mše svatá 
10.00 mše svatá, chrámový sbor 
18.30 mše svatá 
Úterý 26. 12., sv. Štěpána 
  8.00 mše svatá 
10.00 mše svatá 
Středa 27. 12., sv. Jana, apoštola 
  8.00 mše svatá s žehnáním vína 
Čtvrtek 28. 12. a pátek 29. 12.  
mše sv., adorace, úklid jako obvykle 

Sobota 30. 12.  
17.00 mše svatá s obnovou manžel-
ských slibů  
Neděle 31. 12., Svátek Svaté rodiny 
  8.00 mše sv. s obnovou manž. slibů 
10.00 mše sv. s obnovou manž. slibů 
17.00 mše sv. na poděkování za uply-
nulý občanský rok 
Pondělí 1. 1. 2017, Slavnost Matky 
Boží Panny Marie, Nový rok 
8.00, 10.00, 18.30 mše svatá 
Úterý 2. 1. a další dny – obvyklý pro-
gram 
Sobota 6. 1., Slavnost Zjevení Páně 
17.00 mše svatá s žehnáním vody, 
kadidla a křídy 
 
Dále bohoslužby v obvyklém pořádku 
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MOŽNOST NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ 
 

Sobota  23. 12. 
od 13.00 do 17.00 

Neděle  24. 12. 
od 10.00 do 15.00 

Pondělí  25. 12. až úterý 2. 1. 
od 13.00 do 18.00 (sobota 30. 12. do 
17.00)  

Sobota 6. 1. a neděle 7. 1.  
od 13.00 do 16.00 

Ostatní dny po celý leden vždy hodi-
nu přede mší svatou.  
 
Kasičky u betlémů – černoušek a an-
děl – jsou každoročně určeny zvláště 
na misijní účely. Farnost např. opět 
podpoří indického chlapce Prabhu 
částkou 4 900 korun. Své příspěvky 
můžete také přinést do sakristie. 

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Křest přijali: Zuzana Podzemská, 
Matěj Ivan Ladislav Michel. 
● Rozloučili jsme se s Olenou Sed-
láčkovou, Antonií Janovskou, Jarosla-
vem Štětinou a Márií Neumannovou. 

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

 
 

ADOPCE ULIC 
 Stále zveme k pravidelné modlitbě 
za sousedy v ulici nebo za instituci ve 
vašem okolí. V sakristii je možné si vzít 
papírek s názvem vybrané ulice nebo 
instituce, vyplnit ho a vhodit do připra-
vené schránky. Pokud na papírkách 
není ulice nebo instituce, kterou byste 
chtěli, nevadí, jsou k dispozici i papírky, 
kam můžete ulici, instituci doplnit. Tím-
to se zavazujete alespoň jednou týdně, 
ideálně denně, se pomodlit za ulici ne-
bo instituci, lidi v ní žijící nebo působící. 

Mapa na jedné z nástěnek vzadu 
v kostele ukazuje aktuální stav. 
 Jsme si vědomi, že na někoho půso-
bí registrace příliš úředně, ale na dru-
hou stranu je mnoho lidí, kterým záva-
zek pomáhá pamatovat na modlitbu 
a vytrvat v ní.  
 Budeme rádi také za ohlasy, vaše 
zkušenosti s modlitbou za ulice, které 
bychom uveřejnili ve Věstníku pro po-
vzbuzení všech.         (red.) 

 
 

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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FARNOST LHOTECKÁ  
V 50.–60. LETECH 20. STOLETÍ 

V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme již jedenácté 
a závěrečné pokračování pamětí pana Ing. Vladimíra Turka – věnované dal-
ším kněžím na Lhotce. 
 

 Druhým knězem, který po propuštění 
z vězení po likvidaci klášterů v roce 
1950 žil ve lhotecké farnosti u své sest-
ry v domku nedaleko kostela v Jílovské 
ulici, byl P. Evermond Karel Burda, 
O. Praem.  
 Narodil se 24. 7. 1919 a byl 
vysvěcen na kněze 29. 6. 
1946. Vystudoval klášterní 
školy v Želivě, vstoupil do řádu 
premonstrátů, kde vystudoval 
na kněze, a v Želivě také pů-
sobil až do roku 1950, kdy byl 
společně s ostatními řádovými 
bratry zatčen a uvězněn.  
 Po propuštění z vězení na konci 
50. let přišel do Prahy, kde u své sestry 
na Lhotce bydlel až do roku 1969. Pra-
coval jako železář u Staveb silnic a že-
leznic. Byl pravidelným návštěvníkem 
našeho kostela zejména o nedělích, 
ale neměl státní souhlas. P. Novák mu 
zajistil alespoň povolení, že směl vyko-
návat křížové cesty nebo májové po-
božnosti, a to jedině když jej zastupo-
val pro nepřítomnost a vždy to musel 
hlásit církevnímu tajemníkovi. Byl to 
veselý, společenský člověk a byl vý-
borným zpovědníkem. Někteří naši far-
níci, i když tajně, toho rádi využívali.  
 V roce 1969 nastoupil opět do du-
chovní služby, byl jmenován děkanem 
v Humpolci a téhož roku i biskupským 
vikářem v Královéhradecké diecézi. 
Zemřel zcela neočekávaně 26. 10. 
1978 a je pohřben v řádovém hrobě 
premonstrátů v Želivě.  

 Mezi kněze, kteří často na Lhotce 
P.  Nováka zastupoval i ,  patří 
P. Ing. Jan Rosůlek, který zejména 
v druhé polovině 50. let sloužil na 
Lhotce májové pobožnosti a se svou 

sestrou herečkou Marií Rosůl-
kovou byli častými hosty u ka-
techetky Vlasty Čistecké.  
 Za zmínku stojí ještě osob-
nost majora ve výslužbě pana 
Josefa Mudry, který rovněž 
bydlel v domku nad kostelem, 
pamatoval výstavbu kostela 
a  zejména za P. Plotěného 

a  P. Nováka psal veškeré kostelní ma-
triky – křestní, pohřební, svatební  
a vedl částečně i účetnictví farnosti. 
Matriky ještě dopisoval za „nepořádné“ 
kněze v době nástupu P. Rudolfa. 
 Tolik k životu farnosti a kostela 
P. Marie na Lhotce v době působení 
P. Plotěného, kterému jsem od roku 
1952 v kostele ministroval a později 
i jeho nástupci P. Novákovi, kde už 
jsem i občas hrával na varhany či har-
monium, nebo dělal dospělejšího mi-
nistranta s kadidlem apod. až do 
r. 1967.  
 Byl jsem i jeden z prvních, který se 
setkal s P. Vladimírem Rudolfem po je-
ho nástupu na Lhotku a první měsíce 
jsem s ním jezdil jeho stařičkou re-
naultkou do Braníka hrát na varhany, 
když zde sloužil ve všední dny mše 
svaté. Ale to je již jiná kapitola.  
 (konec) 

Vladimír Turek 

1937 
2017 
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NOVOPLAZOU ZAZNĚL ZPĚV OTČENÁŠE 
Výstava nazvaná Lhotecký kostel 1937–2017 probíhala v obchodním centru 
Novodvorská Plaza od 23. října do 11. listopadu.  
 

  
 

Na vernisáži vystoupila skupina Jiříkovo vidění, P. Jiří Korda, Petr Křížek a starosta 
MČ Prahy 4 Petr Štěpánek, který nejprve omylem zamířil k zamčenému kostelu… 

   
Dvanáct panelů seznamovalo návštěvníky se vznikem, historií 1937–2011, lidmi, 
aktivitami, slavením, společenstvími, vzděláváním, setkáváním, službou a plány 
do budoucna lhotecké farnosti. 

 

Nechybělo ani občerstvení a voňavé perníčky ve 
tvaru našeho kostela, které si účastníci i ko-
lemjdoucí odnášeli na památku.         (red.) 

Foto Jan Šilhavý 
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POSVÍCENSKÁ SETKÁNÍ 
 

 Ve dnech 11. a 12. listopadu jsme slavili 80. výročí posvěcení lhoteckého koste-
la. Všechny programy stály za to, ať už to byla sobotní vernisáž výstavy obrazů 
paní Madzejky, nebo mariánské literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská. 
 

  
 

 Vrcholem se stala bohoslužba v 10.00, kterou celebroval pan kardinál Dominik 
Duka. Vystupoval velmi srdečně a při promluvě několikrát oslovil také děti kolem 
oltáře. Po mši svaté se setkal v individuálních rozhovorech s farníky.  
 

   
 

 Při odpolední farní akademii nás farní archivářka Eva Kocmanová seznámila 
s historií našeho kostela. Svoje povídání doplňovala řadou osobních vzpomínek. 
Večerní mši celebroval P. Kamil Vrzal, který kdysi sloužil v našem kostele a nyní 
působí ve farnosti Odolena voda a v nemocnici v Praze na Vinohradech. Po ve-
černí mši sv. pro nás rodina filharmonika Josefa Špačka, sn., uspořádala rodinný 
koncert.                               (red.) 

Foto Člověk a víra – Jakub Šerých a Jan Šilhavý, další fotky na  
http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/df1f74a4-e306-4e94-8879-3942e26e761e 
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PODZIM SE SVATÝMI U VČELIČEK 
 

 První den školního roku 
nám pršelo. Bylo tedy vel-
mi moudré schovat se 
před deštěm, najít si něja-
kou „ochranu“. Názorně 
nám tuto ochranu ukázal 
otec Jiří, když během pro-

mluvy k dětem držel nad sebou rozta-
žený deštník. Od čeho nebo před čím 
se máme chránit? Nebo spíše, proč je 
ochrana dobrá, k čemu slouží? 
 Ve školce bychom chtěli, aby nám 
bylo dobře. Abychom se zde cítili také 
bezpečně, tudíž abychom zde měli ja-
kousi ochranu. Aby se nám dařilo být 
pod tou správnou ochranou, ne pod 
děravým deštníkem. Je třeba umět se 
dívat a naslouchat. Nejen jeden dru-
hému, ale i hledat správná řešení a mít 
dobré vzory, učit se od toho, kdo je 
moudrý, šlechetný a má dobré srdce, 
kdo je nám dobrým vzorem. Několik ta-
kovýchto vzorů jsme již našli a vydali 
se za nimi na návštěvu. 
 Svatý Václav měl šlechetné srdce 

a uměl všechny spory a hádky řešit 
v klidu a míru – je nám vzorem, aby-
chom uměli lépe ovládat svůj hněv 
a uměli se domluvit mezi sebou. V září 
jsme se setkali s otcem Arturem Ma-
tuszkem v jeho farním kostele sv. Vác-
lava ve Vršovicích. Prohlédli jsme si 
kostel i sakristii, dozvěděli jsme se, jak 
je důležité umět se omluvit a pečovat 
o čisté srdce. 
 V říjnu nás ve školce navštívil bratr 
františkán Martin Dostál, který nám po-
vídal o svatém Františkovi. O tom, jak 
je důležité nemyslet jen na sebe, ale 
umět se dívat kolem sebe. Myslet na 
druhé, umět správně žít na této Zemi 
a chránit přírodu. Společně jsme podě-
kovali za všechno stvořené, za to, co 
máme a stále dostáváme. V měsíci říj-
nu jsme také společně s naší ne-
beskou maminkou, Pannou Marií, pro-
sili za mír na naší Zemi, aby nebyly 
nepokoje a války. 18. října v 9.00 hodin 
jsme se ve školce společně připojili 
k  milionu dětí celého světa a modlili  

se s naší ne-
beskou Matkou 
slavný růženec 
za mír na celém 
světě. 
 
 
 
 
 
 
 

Jáhen František 
Martinek  
ve Studánce  
žehná  
adventní věnce 
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 V listopadu jsme hledali vzory u těch, 
kdo nás již opustili a předešli do nebe. 
Jak nám vysvětlil otec Karol Laburda, 
křtem jsme přijali život věčný, je proto 
důležité si tuto vzácnou chvíli stále při-
pomínat a neustále hovořit s naším ne-
beským Otcem a být mu nablízku. Na 
modřanském hřbitově jsme se pomodli-
li za naše blízké, za ty, kdo byli zasa-
ženi nějakou katastrofou či nemocí. 
Rozsvítili jsme světýlka a ozdobili 
opuštěné hroby. 10. listopadu jsme 
oslavili svátek sv. Martina s rozsvíce-
nými lampiony. Šli jsme v průvodu 
„světel“ ulicemi. Tak jako svatý Martin 
zářil svým dobrým skutkem, když se 

uměl rozdělit, tak se budeme snažit 
i my myslet na druhé kolem nás a po-
dělit se s nimi. Na školkové zahradě 
nás navštívil otec Petr.  
 V prosinci pak budeme připravovat 
naši školku, náš příbytek, naše srdce 
pro velký příchod nebeského Syna. 
Připravíme si adventní věnec. S roz-
svícenými svíčkami a postaveným bet-
lémem si společně připomeneme, jak 
krásné je být spolu, mít jeden druhého, 
vědět, že mám kamaráda a že je nám 
spolu dobře. 

    Veronika Koběrská,  
učitelka v předškolní třídě Včeliček 

 
 

ADVENTNÍ DÍLNA VE ŠKOLCE 
 

 CMŠ Studánka a OS 
Studánka zvou všechny 
zájemce na tradiční ad-
ventní dílnu, která se usku-
teční ve školce (Ke Kamý-
ku 686) v sobotu 2. 12. 
2017 od 14 hodin. Můžete 

si zde vytvořit adventní věnec z přírod-
ních materiálů a chvíli posedět s ostat-
ními účastníky. Závěrem bude pak 
žehnání hotových věnečků.  

 

 

 Všem farníkům přejeme požehnaný 
čas adventu a radostné a pokojné Vá-
noce.          Hana Rundová 
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JAKÉ TO BYLO S KONÍČKEM U KAPUCÍNŮ 
 

 Martin Koníček je organizátorem ví-
kendového setkání farních rodin u nás 
na Lhotce. Již tradičně se setkání koná 
na jaře v květnu, ale pro velký zájem 
zde vznikl ještě podzimní říjnový ter-
mín. Víkend se lhoteckými rodinami 
nás lákal již dávno. Ale tentokrát se 
nám to konečně podařilo a stálo to 
opravdu za to. Martinův nápad zorga-
nizovat víkend v naší krásné Praze nás 
nadchl. Také jsme se velmi těšili na 
program, který si pro nás připravil. 
Vždyť my Pražané často využíváme ja-
kékoliv možnosti utéci z ruchu velko-
města do přírody, ale přiznejme si, jak 
často se dostaneme do centra na vý-
znamné památky Čech, které obdivují 
turisté z celého světa? S dětmi? Málo-
kdy. 
 

 
V muzeu dopravního podniku 

 
 Příjezd byl plánovaný na pátek před 
večeří. A protože jsme to měli opravdu 
blízko, cesta nám trvala pouhých třicet 
minut. Ubytovali jsme se v klášteře bra-
trů kapucínů na Hradčanech, kde na 
nás dýchala atmosféra historického 
místa a jako by se zde zastavil čas, 

zvláště když nám pravidelně v každou 
celou hrála zvonkohra. Z pokojů jsme 
měli výhled na katedrálu sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha a také do rozlehlé za-
hrady s houpačkou, kde děti rády trávi-
ly volný čas. Celý víkend se nám 
o  stravu starali manželé Běhalovi, 
 

 
Výrazně posílená Hradní stráž 

 
kteří za minimum peněz dokázali uvařit 
dobrůtky, při kterých děti ani nedutaly. 
Večer na děti čekalo divadélko a po 
uložení dětí jsme měli čas na sdílení 
a vzájemné poznání se. Veškeré výlety 
za kulturou jsme měli v dochozí vzdá-
lenosti. 
 Druhého dne, tedy v sobotu, jsme 
dopoledne vyrazili do blízkého muzea 
dopravního podniku, následně na po-
lední střídání stráží, kde nás čekal otec 
Jiří Korda a provázel nás až do večera. 
Odpoledne jsme vyrazili na Petřín. Ně-
kteří se realizovali v zrcadlovém bludiš-
ti, další se učili vytvářet obrovské bub-
liny v místní atrakci a ti nejodvážnější 
vyšplhali až na vrchol rozhledny. Večer 
jsme se těšili na opékání špekáčků 
v klášterní zahradě. 
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 Třetího dne dopoledne nás čekala 
mše svatá v katedrále za doprovodu 
chóru a následná prohlídka Lorety. 
Společný víkend jsme zakončili obě-
dem a krátkým posezením u kávy, me-
zitím co si děti naposledy užily prostory 
kláštera. 
 Byl to nezapomenutelný zážitek. Dě-
kujeme.  

Lenka a David Maruškovi 
 

Společně před katedrálou 
 
 

OZVĚNA PROMLUVY O SVÁTEČNOSTI LITURGIE  
 

 Na nedělní mši svaté dne 22. října 
v 10.00 hod. mě zaujala promluva otce 
Jiřího. Zmínil se o tom, jakým způso-
bem lze projevit úctu ke svatostánku 
jako takovému a jeho vnitřnímu prosto-
ru. 
 Já vnímám kostel jako památník mi-
nulých generací. Je místem skutečně 
úctyhodným pro každého, zejména pro 
ty, kteří jsou schopni vnímat cenu živo-
ta druhých lidí. Podle mého názoru 
a cítění je to památník živé víry. Kde se 
lidé shromáždí ke mši, ke slavnosti, 
kde se společně modlíme a je to i pro-
stor pro jednotlivce, který se modlí 
sám. 
 Podle mého vnímání má eucharistic-
ká úcta nezastupitelné místo v duchov-
ním životě nejen katolíka, ale každého 
člověka. Kostel považuji za úctyhodný 
pro každého nejen svou stavbou, ale 
i tím, co se v něm koná. Právě o této 
úctě byla promluva otce Jiřího. Zmínil, 
že úctu k tomuto místu lze projevit 
i svým oblečením. S tímto názorem se 
plně ztotožňuji. Pamatuji si ze svého 
dětství, jak jsem o prázdninách společ-

ně se svou tetičkou chodil v neděli do 
kostela v Harrachově a v Lužci u Měl-
níka a jak všichni vesničané chodili 
svátečně oblečení. Bylo to tak zjevné, 
že si toho musel každý všimnout. To 
pak na dlouhá léta zmizelo. Ale i nyní 
mám pocit, a to zřejmě vnímá i otec Ji-
ří, že se tento druh úcty ke kostelu vy-
trácí. Je mi to líto a je to trochu smutné. 
Nemyslím si však, že to je vědomý pro-
jev neúcty. Měli bychom se nad tím ví-
ce zamyslet. Je to pozvání k duchov-
nímu cvičení křesťanského života. 
Modlitba srdce předpokládá, že vše, co 
je stvořené, umlká, aby Bůh sám mohl 
vstoupit do duše. Připravme si náležitě 
duši i tělo, abychom dostali hodně mi-
losti při mši svaté a posilněni ke všemu 
dobrému opouštěli dům Boží s nejbo-
hatším požehnáním i bez ohledu na 
naše oblečení. Není tedy nutné dbát 
tolik na oblečení, ale aby žádnému vě-
řícímu nemohlo být odepřeno právo 
v tichosti a adoraci prožít mši svatou, 
jak je to po staletí zvykem. 

Dalibor Čertok
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MINISTRANTSKÉ SETKÁNÍ NA HRADĚ 
V sobotu 11. listopadu započaly oslavy 80. výročí posvěcení našeho kostela, 
slavili jsme však i svátek sv. Martina a v neposlední řadě se na Arcibiskup-
ství pražském konalo arcidiecézní ministrantské setkání vedené P. Benedik-
tem Hudemou. 
 

 Z našeho kostela se ho se mnou zú-
častnili čtyři ministranti – Honza Holík, 
Kryštof Jirsa, Max Koníček a Tadík 
Hrouda.  
 

 
Ministrovali jsme panu kardinálovi 

 
 Při příchodu k hlavní bráně arcibis-
kupství nás uvítal krásný východ slun-
ce nad Prahou. Po krátké registraci 
a občerstvení formou výborných koláč-
ků v sále kardinála Berana jsme se 
rozdělili do několika skupin podle svět-
ců, převlékli do ministrantského oble-
čení a vyrazili dlouhým průvodem do 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
na mši svatou slouženou kardinálem 
Dominikem Dukou. 
 Po mši svaté jsme se přesunuli do 
kaple sv. Václava, kde jsme nově složili 
nebo obnovili ministrantský slib a za-
zpívali si svatováclavský chorál. Ná-
sledně jsme se pomodlili za mír a padlé 
v první světové válce u jejich pomníku 
k výročí podepsání příměří dne 11. 11. 
1918 v 11 hodin. Pokračovali jsme spo-

lečnou fotografií a přesunem na 1. ná-
dvoří Pražského hradu, kde jsme mohli  
exkluzivně zhlédnout velkou výměnu 
Hradní stráže. 
 Po obědě jsme byli pozváni do vo-
jenského kostela sv. Jana Nepomuc-
kého, kde nám zahrál orchestr Hradní 
stráže několik hudebních ukázek. Kos-
tel kdysi patřil k vedlejšímu klášteru 
Voršilek a nyní je propůjčen Armádě 
ČR k užívání. Z bývalého kláštera jsou 
dnes kasárna, do kterých jsme mohli 
též nahlédnout. Zde si obzvláště kluci 
přišli na své. Vojáci nám předvedli vý-
cvik služebních psů, služební motorky, 
na které bylo možné nasednout a vy-
zkoušet si je, a nakonec i svou vojen-
skou výzbroj včetně šavlí, pistolí, sa-
mopalů nebo ostřelovací pušky.  
 

 
Na motorce Hradní stráže 

 
 Když se ministranti dostatečně po-
kochali těmito „hračkami“, vrátili jsme 
se  zpět  do  sálu  kardinála  Berana na 



OHLASY 

12/2017  13 

 
Naši veselí ministranti 

 

krátké duchovní slovo a prezentaci ži-
vota v konviktu a semináři místními bo-

hoslovci, kteří s organizací celého se-
tkání pomáhali. 
 Celý den jsme si náramně užili 
a všichni čtyři naši kluci z něj měli 
ohromné zážitky. Jsem rád, že jsem 
s nimi tento den mohl strávit, a zvu dal-
ší ochotné kluky i holky ke službě u ol-
táře v našem kostele. Ministrantské 
schůzky se konají každou druhou stře-
du po výuce náboženství od 17.15 do 
18 hodin. Termíny dalších dvou 
schůzek vycházejí na středy 29. listo-
padu a 13. prosince.  
 Těšíme se na vás. 

Tomáš Hrouda 
 

   
  Ukázka zbraní Hradní stráže      Vyfoť mě s pistolí    K poctě zbraň! 
 

 
Foto Tomáš Hrouda  

Další fotky najdete na https://photos.app.goo.gl/ow0RsOVwk7vY20Rr2 
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POJĎME SPOLEČNĚ NĚCO ZAŽÍT 
 

 
 
 Domov pro osoby se zdravotním po-
stižením Sulická (DOZP Sulická) je 
domovem pro  osoby s mentálním 
a s přidruženým kombinovaným zdra-
votním postižením. Což ovšem nezna-
mená, že by naši uživatelé nechtěli vi-
dět koncert jejich oblíbené kapely, jít 
na nejnovější film do kina, na výstavu 
nebo si jen tak posedět u kávy a dát si 
něco dobrého. Hledáme dobrovolníky, 
kteří věnují trochu svého volného času 
osobám, které to skutečně potřebují 
a úsměvem ocení.  

 Je vám víc než 18? Nemáte záznam 
v rejstříku trestů a jste zdravotně způ-
sobilý? Pak neváhejte kontaktovat ko-
ordinátorku dobrovolníků Zuzanu Kli-
masovou, dobrovolnictvi@dozp-sulicka.cz, 
773 001 293, 773 001 392. 
 Po proškolení můžete s našimi uži-
vateli vyrazit za zábavou a nedělat si 
starosti s proplacením vstupů na jed-
notlivé akce, toto platíme my.  
 Přijďte se k nám podívat a uvidíte, 
třeba naše další cesta bude společná! 

DOZP Sulická 1597/48, Praha 4 

 
 
 

POUŤ MODLITEB ZA NEJMENŠÍ 

 
 

 Zveme ve čtvrtek 28. prosince na 
třetí ročník Smírné pouti za potracené 
děti, jejich rodiče a gynekology, kterou 
pořádá modlitební iniciativa Modlitby za 
nejmenší (MzN).  

 Pouť je uzpůsobena tak, aby se jí 
mohly zúčastnit také rodiny s dětmi. 
Začínáme v 11.00 hod. mší svatou 
s o. biskupem Karlem Herbstem v kos-
tele Panny Marie Vítězné (Pražské Je-
zulátko). Další zastávky pouti: občer-
stvení v klášteře kapucínů na Lore-
tánském náměstí, modlitba v Loretě, 
modlitba u hrobu sv. Norberta na Stra-
hově. Pro vytrvalce účast v 16.15 hod. 
na pravidelné modlitbě za národ v kapli 
sv. Václava v katedrále.  
 Přesný program pouti najdete na 
http://www.modlitbyzanejmensi.cz. 

P. Jiří Korda 
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ADOPCE NA DÁLKU NAŠÍ FARNOSTÍ 
Již několik let podporujeme studium nyní 17letého indického chlapce. Každý 
rok od něj dostáváme dopis a zprávu ze školy o jeho studiu. Překlad dopisu 
a vysvědčení si můžete přečíst níže. S blížícím se koncem roku přichází ter-
mín k zaslání sponzorského daru ve výši 4 900 Kč Arcidiecézní charitě 
v Praze, která projekt zprostředkovává. Věříme, že zasílané peníze umožní 
chlapci dostudovat, a poté si najít dobré zaměstnání. 
 

 Moji milovaní, 
věřím, že se máte dobře. Posílám 
pozdrav vám všem. Mně se daří dobře. 
Všichni jsme zdrávi. 
 Nedávno jsem měl závěrečné pí-
semné zkoušky ve 12. ročníku. Zkouš-
ky byly dost těžké, ale napsal jsem je 
dobře. Až budou výsledky, budete in-
formováni. 
 V dubnu naše Society zorganizovala 
camp residentů pro všechny studenty 
koleje. Byla to duchovní obnova vede-
ná ve známém centru poutníků ve 
městě Harihar v Karnatace. Bylo to 
180 km od mého bydliště. Byl jsem tam 
a radoval se ze všech aktivit obnovy 
s více než 500 studenty, kteří se zde 
sešli k intenzivním modlitbám, adora-
cím, vyznáním, meditacím a také k du-
chovnímu zpěvu, studiu Bible. Pro mne 
to byl čas, kdy jsem porozuměl Boží 
lásce v mém životě a mé vděčnosti 
Bohu, cítil jsem jeho přítomnost a pou-
čil se více z Bible. 
 Jaké máte počasí ve vaší zemi? 
Myslím, že máte starosti, jak napláno-
vat prázdniny. Já a moje rodina vám 
přejeme krásnou dovolenou a děkuje-
me za zasílání podpory na vzdělání. 
 Myslíme na vás se spoustou lásky 
a zdravím ze svého domova. Stále se 
za vás modlím, za vaše zdraví a trva-
lou spokojenost. 
 Váš přítel syn  

       Prabhu A. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA – ADOPCE NA DÁLKU 
 Prabhu A., narozen 24. 4. 2000, by-
tem Adravathi-Paper town, zdravotní 
stav: dobrý. 
 Rodina a změny: Oba rodiče jsou 
zdrávi, otec má stále práci jako řidič 
nákladního auta, maminka v domác-
nosti. Vyjadřují vám lásku a pozdravy. 
 Školní rok 2016–2017: 
 max. / závěrečné zkoušky 
Kannada (mateřský jazyk):  100 / 57 
Angličtina  100 / 40 
Fyzika  100 / 49 
Chemie  100 / 70 
Matematika  100 / 22 
Biologie  100 / 44 
Celkem  600 / 282 
 Příští školní rok 2017–2018: škola 
Navodaya ITI College, třída I ITI. 
Oblíbený předmět: chemie.  
Ambice dítěte: dobré zaměstnání. 
Předpokládaný konec studia: dva roky. 
Další informace o vývoji dítěte: 
 Prabhu A. bohužel propadl ve 
12.  třídě z matematiky. Opravnou 
zkoušku bude skládat v březnu 2018 
a dobře se připravuje. Nyní se účastní 
prázdninového tréninkového kurzu 
a  vybral si obchod s instalatérstvím. 
Tento kurz probíhá dva roky. Účastní 
se prázdninových campů a získal zna-
losti v ochraně vody a globálním otep-
lování. Přejeme mu vše nejlepší. 
 Dne 7. 9. 2017. Chaitanya Alkola 
Circle Sagar road Shimoga. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 
Kvapem se blíží nový rok a s ním i pravidelné koledování v Tříkrálové sbírce. 
I tentokrát se k němu s naší farností přidáme. Rád bych touto formou pozval 
všechny, kdo mají trošku času a hlavně chuť nám pomoci, aby se mi ozvali 
na níže uvedené kontakty nebo se přihlásili přes webovou stránku 
http://tks2018.jdem.cz, případně osobně u mě, P. Jiřího nebo Sr. Bernardy. 
 
 Jako každý rok sháníme vedoucí 
skupinek (osoby starší 15 let s plat-
ným občanským průkazem) 
i  samotné koledníky. Koledo-
vat nemusí pouze děti, ale roz-
hodně mají větší kouzlo. Díky 
šikovné a obětavé paní Říhové 
z našeho kostela máme již ně-
kolikátým rokem krásné kostýmy plášťů 
a v posledních letech též dostáváme 
předpřipravené papírové koruny přímo 
z Charity. Vítáni jsou hudebně nadaní 
králové, kteří mohou koledování pod-
pořit hrou na nějaký hudební nástroj. 
Nejčastě j i  koledujeme v kostele 
a  v prostorách OC Novodvorská Pla-
za, kde nám vycházejí vstříc a povolují 
nám zde koledovat. Je však možné 
s kasičkou zajít i na jiná místa podle 
vlastního výběru. Přispět bude možné 

i do kasičky, která bude po celou dobu 
konání sbírky umístěná v kostele. 

 Tříkrálová sbírka 2018 pro-
běhne v období od pondělí 
1. do neděle 14. ledna 2018 
a  v pátek 5. ledna od 15 h jsou 
všichni koledníci a jejich rodiče 
i známí zváni na Tříkrálovou 

bohoslužbu slova do kostela sv. To-
máše na Malostranském náměstí, od-
kud v 15.30 h vyrazí průvod s velblou-
dy přes Karlův most na Staroměstské 
náměstí. 
 Všem účastníkům a dárcům předem 
děkujeme za ochotu, otevřená srdce 
a štědrost a všechny prosíme o modlit-
by za úspěšný průběh celé sbírky. 
 Farní koordinátor sbírky  

Tomáš Hrouda, 
777 050 953, tks@hroudovi.cz  

 
 

FARNÍ PLES 2018 VE STYLU 30. LET 
 

 Jako každý rok na začátku adventu 
přicházíme s prvními informacemi 
o našem farním plese, který bude již 
devatenáctý a uskuteční se v sobotu 
27. ledna 2018. Jak bylo oznámeno na 
minulém plese, pro tento rok opustíme 
téma jedné barvy a pokusíme se sjed-
notit v oblečení ve stylu 30. let. 
 Milé dámy, připravte si tedy zajímavé 
róby, doplňky a zejména sofistikované 
účesy. Pánové, vy si osvěžte, jak si 
uvázat motýlka, a můžete pak vyrazit 

se zpěvem „Jen pro ten dnešní den, 
stojí za to žít!“ Zkrátka a dobře, přijďte 
se pobavit ve společnosti přátel tancem 
či jen příjemným posezením. Doufáme, 
že se ples opět vydaří, a těšíme se na 
viděnou se všemi „Kristiány“ i „Zuzan-
kami“. 
 Na programu plesu bude předtanče-
ní, opět si nacvičíme a zatančíme spo-
lečný tanec, tentokrát by to měl být ta-
nec ze 30. let. Nemine nás tombola 
s oblíbenými dobrotami a nebude chy-
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bět ani půlnoční překvapení. K tanci 
nám bude hrát oblíbená kapela Fénix. 
 Vstupné zůstává stejné jako v minu-
lém roce, tj. základní plné vstupné bu-
de za 250 Kč, snížené vstupné pro 
studenty a důchodce pak za 150 Kč. 
Na sále před plesem se budou vstu-
penky prodávat za 300 resp. 200 Kč. 
Vstupenky budou opět k dispozici už 
před Vánocemi ale i po Novém roce 
před blížícím se plesem vždy po mši 
svaté v sále sv. Václava či v sakristii 
u pana faráře. 
 Předpokládáme, že se nám s vaší 
pomocí opět podaří shromáždit pěkné 

ceny do tomboly, které udělají výher-
cům radost. Ceny bude možné nosit do 
sakristie po Novém roce. Pokud byste 
někdo věděl o sponzorovi ochotném 
věnovat významnější cenu do tomboly 
či třeba sami chtěli podpořit ples nad 
rámec základního příspěvku ve formě 
vstupného, ozvěte se nám na níže 
uvedené kontakty.  
 Za organizátory  

Petr a Lenka Pollákovi 
775 314 605, 775 314 612 

pollak@fel.cvut.cz  
lenka.pollakova@gmail.com  

 
 

VÁNOČNÍ POZDRAV Z ROKU 1945 
 

Pozdravujeme srdečně 
všechny naše milé dobrodince a příznivce 

 

Přejeme upřímně, 
aby Matka Boží lhotecká žehnala štědře jim a jejich rodinám o Vá-
nocích 1945 a v novém roce 1946 

 

Prosíme snažně:  
pomozte nám dobudovat náš památný kostel Panny Marie Královny 
Míru v Praze  XV. Lhotce 

 

ZA KOSTELNÍ SPOLEK V PRAZE XV. – LHOTCE 
 

K. SEDLÁČEK,           P. VOJTĚCH,            P. JANKŮ,  
  předseda            jednatel                farář 

 
 

 Takto se obraceli naši předchůdci na farníky a dobrodince. Jejich přání souzní 
s přáním naším. Kéž Matka Boží lhotecká štědře žehná vám i vašim rodinám 
o Vánocích 2017 a v novém roce 2018! 



CHARITA 
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VZPOMÍNÁM NA SVŮJ PRVNÍ DEN 
Dovolte mi, abych se představil. Jsem mechanický vozík, vyrobili mě ve fir-
mě DMA jako zesílený model s rozšířeným sedákem. Vybrali si mě pra-
covníci z charity a koupili za peníze z Tříkrálové sbírky, které vybrali ko-
ledníci při Tříkrálové sbírce v Praze – Libuši.  

 Hned první den mi přidělili 
pečovatele Jana a vlastní 
auto, prostorný Peugeot 
Partner. Jan mě složil do 
kufru a vyjeli jsme do služby. 
Mojí první klientkou byla pa-

ní Stázička, Jan jí pomohl s oblékáním 
a pohodlně usadil. Objal jsem ji postra-
nicemi a podložil nožky, aby se jí pěk-
ně sedělo. Vydali jsme se na blízkou 
polikliniku do odběrové laboratoře. Ta-
kových bílých paní tam bylo! Každá 
obklopena spoustou jehel, stříkaček 
a zkumavek. Až jsem se lekl! Naštěstí 
se k nám vrhla jen jedna 
laborantka a zajímala se 
především o klientku. Ta 
odběr statečně vydržela 
a už jsme se vraceli zpát-
ky. Cestou jsme skočili do 
obchodu pro pár drobnos-
tí. Klientku jsme doma 
usadili do oblíbeného 
křesla, podali jí pití a ho-
nem zpátky do auta. 
 Další klient mě vyděsil. 
Byl to obrovský dvoume-
trový chlap, ani nechci vědět, kolik vá-
žil. Jsem přeci silák, ničeho se neza-
leknu! Zapřel jsem kolečka a už jsme 
byli na cestě. Tentokrát jsme jeli po ná-
kupech. Pekař, řezník, modelářský ob-
chod, pán je asi kutil. Hrdě jsem zdolal 
všechny schody i prahy. Vyklopili jsme 
ho doma a jedeme dál. 
 Po obědě jsme naložili moc milou 
stařenku a jeli s ní k lékaři. Tam bylo li-

dí, čekali jsme věčnost. Klientka zadří-
mala a já ji bezpečně schoval ve své 
náruči. Nechápu, proč v čekárně lidi 
koukají do telefonů a jiných přístrojů, 
když by si mohli povídat. Třeba by paní 
pár slov potěšilo. Je po vyšetření a my 
jsme zase na cestě. 
 Vracíme se do kanceláře. Jan mě 
pečlivě vydrbal voňavou dezinfekcí 
a uložil na noc do skladu. Vzpomínám 
na svůj první den a sním o tom, že mi 
tříkráloví koledníci v příštím roce vyko-
ledují dalšího kamaráda s kolečky. 
 Tříkrálová sbírka se bude v Praze 

konat od 1. do 14. 1. 
2018. Koledníci jsou zváni 
dne 5. 1. 2018 v 15:00 do 
kostela sv. Tomáše na 
bohoslužbu slova, při kte-
ré jim požehná kardinál 
Dominik Duka. Po boho-
službě bude následovat 
Tříkrálový průvod s vel-
bloudy přes Karlův most 
na Staroměstské náměstí. 
 Paní ředitelka moc pro-
sí všechny pravidelné 

i  případné nové dárce, aby před kon-
cem roku na naši charitu nezapomněli. 
Finanční dar je možné poslat na účet 
u  Fio banky 260 08 999 36/2010. Po-
tvrzení o daru vám na začátku roku rá-
di vystavíme. 
 Rád bych vám popřál pokojnou dobu 
adventní a radostné Vánoce. 

Váš vozík 218-23 WHD z charity  
v Praze 4 

 

Vozík 218 23 WHD 
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KALENDÁŘ – PROSINEC 2017 
PÁTEK   1.12. 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   2.12.  
10.00–15.00 Adventní setkání dětí s Dobromyslem 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  
NEDĚLE  3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
  8.00 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
10.00 Mše svatá upravená pro děti, žehnání adventních věnců 
15.00 Strahov Adventní farní odpoledne 
18.30 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
  
PONDĚLÍ   4.12. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
18.00 Mše svatá s členy SFŘ (společenství od kostela sv. Josefa) 
20.00 Společenství mužů a otců  
  
ÚTERÝ   5.12.  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  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   6.12. Sv. Mikuláše, biskupa 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00  Setkání prostředního společenství mládeže 
20.00 Pastorační rada farnosti 
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ČTVRTEK  7.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.30 Vernisáž výstavy Modrého klíče  
18.30 Koncert pro Modrý klíč 
  

PÁTEK   8.12. Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvot. hříchu 
  8.45–12.00 Program pro školy 
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  9.12.  
  7.00 Rorátní mše svatá 
do cca 12.00 Adventní duch. obnova s P. ThLic. Ing. Cyrilem Johnem, SJ 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  10.12. 2. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
15.00 Program sdružení rodičů zemřelých dětí Dlouhá cesta 
17.15 Předvánoční vzpomínkový koncert sdružení Dlouhá cesta 
18.30 Mše svatá za zemřelé děti a jejich rodiče 
  

PONDĚLÍ   11.12. Sv. Damase I., papeže 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
18.00 Společenství Alfa Plus 
  

ÚTERÝ   12.12. Panny Marie Guadalupské 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.00 Předvánoční koncert PORGu/1 
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  13.12.  Sv. Lucie 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
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ČTVRTEK  14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
14.00 Předvánoční koncert pro seniory (vstupenky MÚ Prahy 4) 
17.00 Předvánoční koncert PORGu/2 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   15.12.  
  8.45–12.00 Program pro školy 
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  16.12.  
  7.00 Rorátní mše svatá  
OC Plaza 16.00 koncert Rybova Česká mše vánoční v OC NovoPlaza 
17.00 Mše svatá   
  

NEDĚLE  17.12. 3. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá 
  

PONDĚLÍ  18.12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
17.00 Koncert ZŠ Písnice 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   19.12.  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.00–20.00 Možnost svátosti smíření 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  20.12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00  Setkání prostředního společenství mládeže 
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ČTVRTEK  21.12.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.00–19.00 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Modlitby Taizé 
  
PÁTEK   22.12.  
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  23.12.  
  7.00 Rorátní mše svatá 
  7.45 Příprava betlémů a stromků, úklid kostela 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
14.30 Koncert Dulcia Carmina 
17.00 Mše svatá ze 4. neděle adventní 
18.30–21.00 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
  
NEDĚLE  24.12. 4. NEDĚLE  ADVENTNÍ – Štědrý den 
 Upozorňujeme: zpovídat se bude jen před ranní mší svatou 
  8.00 Mše svatá ze 4. neděle adventní 
  9.00 Mše svatá v DD Zárubova 
10.00! Mše svatá ZRUŠENA! 
10.00–15.00 Možnost návštěvy betlémů 
15.00 Mše svatá upravená pro děti 
17.00 Mše svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby – chrámový sbor 
24.00 Mše svatá – koledy – skupina Jiříkovo vidění 
00.45 Přátelské setkání pro nespavce 
  
PONDĚLÍ  25.12. SLAVNOST  NAROZENÍ  PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá – doprovází chrámový sbor 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá 
  
ÚTERÝ   26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
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STŘEDA  27.12.  Svátek sv. Jana Evangelisty 
  8.00 Mše svatá s žehnáním vína 
  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
  
ČTVRTEK 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
11.00 „Jezulátko“ Mše sv. a pouť hnutí Modlitby za nejmenší 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
  
PÁTEK    29.12. Sv. Tomáše Becketa 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
15.00 Mše svatá  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá  
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
Sobota  30.12.  
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
17.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
  
NEDĚLE  31. 12. Svátek Svaté rodiny 
  8.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
10.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
17.00 Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok   
  
PONDĚLÍ 
 1. 1. 2018 

SLAVNOST  MATKY  BOŽÍ  PANNY  MARIE 

  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá 
  
 Betlémy v lednu 2018 
SOBOTA 6. 1. Možnost návštěvy betlémů 13.00–16.00 
NEDĚLE 7. 1. Možnost návštěvy betlémů 13.00–16.00  

8. 1.–31. 1. 2018 
Možnost návštěvy betlémů dále po celý leden vždy hodinu 
před každou mší svatou 

 

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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PLÁNUJEME 
 

  7. 1. – farní akademie: Když pacient 
není jen „žlučník na pětce u okna“, 
Kateřina Stará a Mgr. Doubravka 
Vokáčová  

  8. 1. až 19. 3. – ALFA kurzy 
  9. 1. – CMŠ v kostele společný pro-

gram s maminkami 
21. 1., 25. 2., 18. 3., 13. 5., 10. 6. – 

mše sv. upravená pro děti 

27. 1. – ples farnosti 
28. 1. – farní karneval 
  4. 2.–10. 2. – zimní chaloupka 
  8. 4. – 1. svaté přijímání dětí 
  4.–8. 5. – víkend pro rodiny s dětmi 
25. 5. – Noc kostelů 
  3. 6. – Zahradní slavnost 
29. 7.–11. 8. – Letní chaloupky starší 

a mladší. 
 

 
 
 

HLEDEJ PÁNA V JESLÍCH 
 

 Nemůžeme dost dobře slavit Vánoce s jejich velkou radostí a tuto z nich vyzařu-
jící radost si uchovat, jestliže nevyznáme: Bůh se stal člověkem!  
 Kde se toto opomene, tam může ještě dlouho mnohé fungovat, ale ve skuteč-
nosti tam pak církev odumírá zevnitř. A je lidmi opovrhována a pošlapávána právě 
v okamžiku, kdy si myslí, že se pro ně stala přijatelnou.  

Joseph Ratzinger: Vánoční promluvy – papež Benedikt XVI. 
 
 

 „Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou 
chudí, prostí a nepatrní. 
 Nehledej ho v třpytu světel velkoměst, nehledej ho v tom, co je pouhé zdání. 
Nehledej ho v pohanském systému, který se nám neustále vnucuje. Hledej ho ve 
věcech, kde bys ho nehledal, v tom, co tě překvapuje.“ 

Vánoční poselství Mons. Jorge Mario Bergoglio – papež František 
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