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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

NASLOUCHEJME TVORŮM KOLEM NÁS
Více než osm let mi dělal společnost
pejsek Ňuněk. Objevil jsem ho v brněnském městském útulku. V policejní
zprávě o jeho nalezení byl jediný údaj,
a to, že byl odchycen v Klobásově ulici.
Roztomilý pejsek s velkým předkusem.
Byl tak ošklivý, až byl hezký. Začal
jsem mu říkat Ňuněk von Klobasastrasse.

Ňuněk von Klobasastrasse
Časem mi pár lidí naznačilo, že
i v mém případě, ať se prý neurazím,
platí, že pes se podobá svému páníč-

kovi. Neurazil jsem se, ač jsem nemohl
plně souhlasit. Nemám předkus, koupání mi nevadí, i cizí psy, tedy lidi,
snesu, snad i trochu rozumu jsem nabral. Přesto bylo něco, co jsem svému
pejskovi mohl závidět. Ta němá tvář
vykazovala určitý druh pokory, schopnosti přijmout věci, tak jak jsou, vděčnost i za málo, a i „na stará kolena“
někdy až dětinskou radost z drobností.
Jistě mi zoologové a etologové správně
vytknou, že se dopouštím antropomorfismu, tedy že přisuzuji psovi lidské
vlastnosti. Ale i svatý František básnil
například o pokorné sestře vodě. Tak
proč bych se já nemohl učit pokoře od
mopsíka z útulku?
Začíná doba postní, možná by to
mohl být zajímavý postní úkol – více se
dívat a naslouchat tvorům a přírodě kolem nás. Vždyť skrze ně k nám promlouvá náš společný Stvořitel. Ten
nám lidem sice vyhradil privilegované
postavení, učinil nás k obrazu svému,
i svého Syna nám poslal, ale my často
děláme, jako bychom o tom vůbec nevěděli.
Přeji a vyprošuji vašim domácím
mazlíčkům pokorné a radostné lidské
kamarády!
+ P. Jiří Korda
Foto Eva Michalová
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RYBOVKA V OBCHOĎÁKU A BETLÉM ZA VRATY
Ve středu 10. ledna zasedala pasto- hlavy. Má konsternovanost a současně
rační rada. Při reflexi adventu a Vánoc odevzdanost daná nečekaností a silou
jsme konstatovali pozitivní reakce na ataky paní ještě více rozlítily. Naštěstí
Rybovu Českou mši vánoční, kterou mikiny s nápisy, do kterých děti oblékly
náš sbor s pomocí sólistů provedl pastýře, paní asi nezaregistrovala.
Začal již pošesté kurz alfa. Zpočátku
16. prosince v OC Plaza Novodvorská.
Opět zaznělo veliké díky týmu, který to vypadalo, že pro malý počet přihlášených ani nezačne,
zajišťuje v adventu kaale jako každý rok věttecheze pro základní
šina lidí nějaké přihlaškoly o tom, proč křesšování dopředu moc
ťané slaví Vánoce. Leneřešila, a tak kurz
tos přišlo 29 tříd ze záopět
zdárně
běží.
kladních škol v okolí
Z dalších vzdáleněja k tomu po Novém
ších akcí jsme řešili víroce dorazilo, když nekend otců s dětmi
počítám CMŠ Studána poutní a zahradní
ka, šest tříd ze školek!
slavnost, při kterých
Připomínám, že třídy
bychom chtěli oslavit
nechodí naráz, ale
abrahámoviny našeho
jednotlivě, takže je třepana kaplana Petra.
ba dnes již většího poNemalou část zasečtu dobrovolníků z řad
dání jsme věnovali
farníků.
Svatá rodina „za vraty“.
mému mailu, který
Vedoucí Tříkrálové
Více o tomto betlému na str. 7
jsem koncem prvního
sbírky Tomáš Hrouda
lednového týdne zavyzdvihl nadšení malých i velkých koledníků i skvělou spo- slal členům rad. V něm jsem shrnul
lupráci s OC Plaza. Při té příležitosti svou frustraci z toho, že vnímám v pojsem informoval o děkovných dopisech, sledních týdnech nebo měsících u některé jsem poslal jak OC Plaza, tak pa- kterých farních aktivit stagnaci nebo
nu Pavlu Ondráčkovi, který daroval do dokonce pokles úrovně, daných zvláště
kostela krásné vánoční stromy.
nedostatkem ochotných pomocníků.
Velmi pozitivní reakce vyvolával me- Současně jsem seznámil radní se sérií
zi lidmi venkovní betlém od manželů kroků, které jsem v posledních dnech
Šárkových. Dokonce už máme přislí- učinil k podpoře oživení. Stále ale platí
beno na příští Vánoce zapůjčení živých – prosím pokud můžete, zapojte se i vy
do pomoci ve farnosti! Často je to totiž
oveček.
Nadšení z tohoto betléma nesdílela tak, že ti ochotní dělají i více věcí naráz
snad jen jedna starší paní, která na mě a pak se může stát, že ne vše se stíhá.
P. Jiří Korda
25. prosince zaútočila. Proč že má svatý Josef na hlavě arabskou pokrývku
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LHOTEČÁKY NAJDEŠ VŠUDE
O svátku Svatých Mláďátek, dětí zabitých na příkaz Heroda, se již po třetí
konala smírná pouť za potracené děti,
jejich rodiče a lékaře. Pořádá ji modlitební hnutí Modlitby za nejmenší, které
mám na starosti. Několik set lidí se zúčastnilo u pražského Jezulátka mše
svaté, requiem za potracené děti, kterou sloužil otec biskup Karel Herbst.
Moc hezky hovořil mimo jiné o zodpovědnosti mužů – otců. Pak nás zhruba dvě stovky putovalo ke kapucínům
na Loretu, ke hrobu svatého Norberta

na Strahově, a ti největší vytrvalci doputovali až na večerní modlitbu za národ v katedrále. Vše proběhlo dobře
mimo jiné i díky pomoci lhoteckých farnic a farníků. Moc jim děkuji za ochotu
a pomoc! Též díky všem, kteří se
s námi denně modlí v rámci Modliteb
za nejmenší za obnovu kultury života
v naší zemi. Více informací o těchto
modlitbách můžete získat u mne, na
korespondenčních lístcích v tiskovinách i www.modlitbyzanejmensi.cz.
P. Jiří Korda

PRÁCE JAKO NA KOSTELE
Ekonomická rada farnosti, za účasti
členů rady pastorační, se ve středu
3. ledna sešla kvůli dalšímu postupu
přípravy propagace a shánění prostředků na plánovanou rekonstrukci
a přístavbu. Naplánovala mj. zvláštní
zasedání koncem ledna. Rádi bychom

co nejdříve zahájili veřejnou sbírku
a oslovování možných dárců, ale nechceme tak učinit bez náležité přípravy.
Již nyní je však možné farnosti dát účelový dar na připravovanou akci, bližší
informace zájemcům rád sdělím.
P. Jiří Korda

ČERNOUŠEK A ANDĚLÍČEK
Do kasiček andělíčka a černouška,
umístěných u betléma, jste tyto Vánoce
dali 20 486 Kč. Stalo se již tradicí, že
tuto částku rozdělujeme potřebným.
Děkujeme vám! Peníze jsme rozdělili
následovně:
 9 586 Kč dar pro jídelnu a centrum pro děti
v ekvádorském Ventanasu a San José de Raranga
 6 000 Kč české obecně
prospěšné
společnosti
SIRIRI, která se snaží
pomáhat Středoafričanům
2/2018

postavit se na vlastní nohy
 4 900 Kč na farností „adoptovaného“
indického chlapce Prabhu.
Připojuji poděkování čakovického faráře patera Pavla Budského, který organizuje v naší zemi výše uvedenou
pomoc v Ekvádoru, i poděkování od salesiánských organizátorů pomoci v konžském Bakanja centre. Ti nám letos
poslali vánoční přání vyrobené „dětmi ulice“.
P. Jiří Korda
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ROZLOUČENÍ SE SBORMISTREM JIŘÍM MINDLEM
Bývalý lhotecký sbormistr, houslista a hudební
skladatel pan Jiří Mindl zemřel náhle 10. prosince
2017 ve věku 86 let. Rozloučení proběhlo v kostele
sv. Jakuba v Malenicích.
Requiem za našeho dlouholetého sbormistra bylo
v našem kostele slouženo v sobotu 13. ledna od
17 hodin. Přítomna byla i paní Jana Mindlová. Liturgii doprovodil náš chrámový sbor pod vedením současného sbormistra pana Josefa Štefana.
(red.)

Jiří Mindl

MOHL BYCH BÝT POKŘTĚNÝ?
MOHL BYCH K PŘIJÍMÁNÍ?
Zveme nepokřtěné dospělé, kteří
uvažují o křtu, nebo se chtějí jen nezávazně začít seznamovat s křesťanstvím, na společná setkání, která začneme pro nové zájemce v dubnu.
Pokud někdo z vás byl pokřtěn jako dítě, ale též se chce o víře něco víc

dozvědět nebo se dokonce připravit na
svaté přijímání, rádi mu věnujeme potřebný čas. Opět zdůrazňuji, nikoho
k ničemu nenutíme! Prosím nebojte se
mne kontaktovat, tel. 725 797 561 nebo jmkorda@seznam.cz.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Svátost křtu přijaly Julie Marie Burianová, Ema Eliška Košťálová a Šarlota
Marie Herzogová.
● Rozloučili jsme se s Ing. Eugenem
Sedláčkem, Ing. Jaroslavem „Dědkem“

Tvrdým a Ladislavem Jiřím Kadeřávkem.
● Pastorační a ekonomická rada
farnosti se sejdou 18. 2. na výjezdním
zasedání a 14. 3. ve 20.00 v sále sv.
Václava.

VÝSTAVA OBRAZŮ: POČÁTEK I KONEC
Benefiční výstava obrazů ve
prospěch nadačního fondu pro
nevidomé Lumen christi nese
název Počátek a konec. Obrazy budou k vidění v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně od ne4

děle 25. února do 24. března.
Vernisáž začíná v neděli
25. února v 16.30 hodin.
David Nebeský (Wojkowicz),
autor obrazů
2/2018
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
S P. CYRILEM JOHNEM, SJ.
O Vánocích jsem se v redakci Věstníku zeptal, zda někdo napsal článek
o adventní duchovní obnově, kterou u nás konal P. Cyril John, SJ. Prý nikoliv. Protože mně se tato akce líbila, chci se s vámi podělit o to, na co jsem si
ještě (na Silvestra) vzpomněl.
Obnova se konala v sobotu 9. 12. po že koná dobro i pro ten dobrý pocit. Pater pak slevil a pravil, že opravdu nerorátní mši a výtečné společné snídani.
Otec John je jezuita, má technické zištně miluje jen Bůh a u nás je toto
filozofické a teologické vzdělání, a má v pořádku .
Ve druhé části se P. John věnoval
to v hlavě srovnané. Obnovu rozdělil
na tři hodinové bloky: nejprve vždy sla- biblickému příběhu o hříchu Adama a
Evy, který můžeme číst i jako
bou půlhodinku přednášel, a
modelový příklad toho, jak to
pak nás nechal silnější půlhonáš odvěký nepřítel na nás stádinku meditovat. To nám moc
le zkouší a jak se od něj stále
nešlo – dokonce ve druhé směnecháváme napálit. To by vydaně někdo navrhl „volno“ přelo na samostatný článek. Už
skočit, ale pater se nedal. Přinevím, jak se dostal k tomu, že
pomnělo mi to zkušenost mého
P. Cyril John
jeho nejoblíbenější knihou je
prvního setkání Taizé, které bySolženicynovo Souostroví Gulag. Dílo
lo zprvu také hodně náročné.
Na úvod P. John přečetl vyznání je to šílené, ale především 5. kapitola
svého maďarského spolubratra, který 2. dílu je prý nádherná. Já jsem to ještě
prožil konec války v Německu, v dů- nečetl, snad jsem ta čísla nespletl.
Ve třetí části přednášející uvažoval
stojnické škole. Maďaři se alespoň
formálně drželi víry a v neděli chodili na nad Ježíšovým výrokem: „Kdo chce jít
bohoslužbu. Budoucí spolubratr, tehdy za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj
snad sedmnáctiletý, řešil, co má a co kříž a následuj mne“, následování Krisnemá smysl, a zda má budit rozruch ta by mělo být naším programem. Soua jít ke sv. přijímání. Po třech týdnech částí tohoto kříže je i utrpení, které zůvýcviku měl jasno: cíl a smysl není ani stane, když někomu vůlí odpustíme,
vlast, ani rodina (!), ale Bůh. P. John ale emočně toho ještě nejsme schopni.
pak mluvil o posledním soudu a rozvíjel Nepamatuji si už, zda tady pater nějak
myšlenku, proč Bůh zůstává skrytý srovnával naše kříže s křížem Kristoa žádá naši víru: chce, abychom si ne- vým. Připomněl ještě, že je důležité
byli tak úplně jistí, a tedy z naší strany prosit Pána vždy podmíněně („je-li to
nešlo o kalkul, kdybychom přesně vě- Tvá vůle“) a vzpomněl několik případů,
děli, kolik musíme dát, abychom „pro- kdy lidé o něco prosili bez této odelezli“ do nebe. Máme se učit nezištné vzdanosti, a jak se jim to nevyplatilo.
Jistě uznáte, že je lepší duchovní
lásce. To jsem se neudržel a pronesl
svou oblíbenou hlášku, že „milovat ne- obnovu osobně prožít, než potom číst
zištně se vyplatí“; a jedna paní řekla, takovéto kusé vzpomínky! Jiří Vavřík
2/2018
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RYBOVKA V OC NOVODVORSKÁ
Vánoce bez Rybovky si dokážeme představit jen těžko. Už v adventní době ji
slyšíme z rádia, na koncertech, v kostelích, na náměstích, zvykli jsme si i na
Karlův most či Hlavní nádraží. Přesto jsem se docela podivila, když nám náš
dirigent Josef Štefan řekl, že jedno z našich koncertních provedení Rybovy
mše bude také v obchodním centru Novodvorská Plaza v Braníku.
Trochu s obavami jsem vstupovala se i lidé z různých míst obchodního
do prostoru, který přece jen – vyjma centra, kteří koncert sledovali a kterým
výstavy o lhoteckém kostele – má kaž- stálo za to ztratit trochu času v předvádý z nás spojen spíš s tou komerční nočním shonu.
stránkou Vánoc. Uslyší nás vůbec něDěkuji všem, kteří vymysleli tento
kdo? Bude nás někdo chtít poslou- počin a umožnili nám vnést kousek
chat? Vždyť kolik je kolem zajímavěj- „kostela“ do tohoto prostoru. Třeba se
ších lákadel. Ale už při úvodním rozezpívání, kdy zaznělo:
„Jste
všichni
připraveni?“
„Jsme, jsme“ „Na cestu přistrojeni?“ „Jděme! Jděme stáda spraviti, potom půjdem
k Betlému, s přivítáním poběhnem k Ježíškovi milému“
ze mě obavy spadly. Nejen
proto, že se lidé začali zvědavě zastavovat, ale také proto,
Snímek z videozáznamu provedení Rybovy
že jsem si uvědomila, jak je to
mše v OC Novodvorská Plaza
krásné a vzácné, že mohu i já
se svým (právě trochu nakřáplým) hlasem svědčit o živé víře stane semínkem nové tradice, která
v Ježíše, který se opravdu narodil, přiblíží lidem kolem nás o trochu víc
o vděčnosti, že patřím do lhoteckého poselství křesťanských Vánoc.
Erika Kroupová
sboru, do této farnosti a že jsem za to
https://www.facebook.com/novodvorsk
všechno moc ráda. Závěrečná píseň
aplaza/videos/1643081245715400/
Narodil se Kristus Pán sice trochu
předběhla liturgickou dobu, ale přidali

VÝZVA FARNÍKŮM
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Podělte se také
o své zkušenosti s modlitbou za adoptovanou ulici nebo instituci. Příspěvky
o rozsahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži
nebo předávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi
z události.
(red.)
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TŘETÍ LHOTECKÝ BETLÉM
Venkovní betlém u našeho kostela byl neplánovaným nápadem. Spojení
s adventním úkolem pro děti se nabídlo hned vzápětí, a to všechno samozřejmě na poslední chvíli koncem listopadu. Ještě že máme ochotné přátele.
Stačil jeden telefonát a Pila Mrázek
z Radotína (www.pilamrazek.cz) nám
ochotně a zadarmo dovezla odřezky
různých trámků. Trochu je podezíráme,
že nařezali i celé trámky . Navíc si
dali práci s hezkým kolmým řezem, aby
měly postavičky lepší stabilitu. Pak už
stačilo trochu zbrousit okraje a namalovat tvářičky, někteří v nich dokonce
poznali naše malé farníky.
Na vysvětlenou k adventním úkolům:
nejdřív měly děti někoho obejmout
a pak přinést nějaké šaty pro betlémské postavičky, další týden měly něco
svého někomu dát a pak přinést hrníček se jménem rodiny na svíčku před
betlémem, třetí týden měly přinést na
srdíčku napsané nějaké jméno blízkého člověka (případně ho dostaly při
dětské bohoslužbě na Štědrý den) a to
daly do skleněné nádoby před jesličkami.

Výroba betlému…
2/2018

Část oblečení tedy dodaly děti
v rámci plnění adventního úkolu. Jsme
také vděčni dalším dárcům oblečení,
čepic a lucerničky, bez kterých bychom
těch třicet postaviček neoblékli. Látky
na oblečení tří králů nám darovala
4. ledna 2018 Klára Fischerová
(www.salonpodjabloni.eu),
manželka
Pavla Fischera. Bez její rychlé reakce
by králové nebyli.
Měli jsme radost z krásné odezvy
různých lidí a hlavně dětí, o které jsme
slyšeli nebo ji i sami zažili při každodenním rozsvěcení svíček v lucerně
a hrníčkách přinesených dětmi. Jak
jsme slyšeli, byly zde i nečekané zážitky – třeba když si chtěl někdo postavičky koupit, nebo nám radili, ať si to
dáme patentovat.
Jsme moc rádi, že betlém udělal tolika lidem radost, a děkujeme našim přátelům za darování materiálů.
Boženka a Jirka Šárkovi

a takhle se pak vyjímal na zahradě před kostelem
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CO VŠECHNO DĚLÁ LÉKOŘICE
První přednáška farní akademie v roce 2018 se uskutečnila již 7. ledna. Byla
věnovaná činnosti Centra podpůrné péče Lékořice, z. s., konkrétně ve Fakultní Thomayerově nemocnici, s příhodným názvem „Když pacient není jen
žlučník na pětce u okna“. Přednášejícími byly Kateřina Stará, koordinátorka
dobrovolníků, a Mgr. Doubravka Vokáčová, koordinátorka nemocniční duchovní péče a nemocniční kaplanka.
Nejdříve byli posluchači stručně informováni o poslání a činnosti spolku
Lékořice. Jeho aktivity se datují od září
roku 2005. V roce 2007 se Lékořice
stala smluvním partnerem pro realizaci
dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici. Nezůstalo pouze
u jedné nemocnice. V letech 2008–
2010 byl realizován dobrovolnický program v IKEM. Obnoven byl v roce 2013
a funguje dodnes. Dále je od roku 2009
dobrovolnický program garantován Lékořicí ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady a nově od roku 2015 ve
Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Cílem a smyslem činnosti je psychická
podpora pacientů i zdravotnického personálu, vnášení více mezilidského kontaktu do nemocničního prostředí a propojování izolovaného světa nemocných
se světem zdravých.
V rámci první části přednášky referovala paní Kateřina Stará o náplni
práce Dobrovolnického centra, přesněji
o smyslu a cíli dobrovolnického programu. Konkrétně se jedná o psychosociální podporu pacientů i jejich rodinných příslušníků a o pomoc personálu při specifických činnostech, jako
je aktivizace pacientů, trénink paměti
aj. Podrobněji pak popsala, kdo je to
dobrovolník, jaké má mít vlastnosti
a jaké úkoly plní. Je to člověk, který se
ze své vůle rozhodne věnovat čas,
znalosti a zkušenosti potřebným lidem
8

nebo jiným činnostem, kterými se Lékořice v nemocnici vyznačuje, a to bez
nároku na odměnu. Jsou v zásadě dvě
kategorie dobrovolníků: pravidelný
dobrovolník (společník u lůžka, hraní si
s dětmi apod., jeho stáří je 18 let a více), jednorázový dobrovolník pomáhá
na různých jednorázových akcích, jako
jsou doprovody nemocných do kaple,
výtvarné dílny, Mikulášská nadílka na
dětském oddělení, dětský den, den seniorů, poslech hudby, zpívání, koncerty, dobročinné bazary atd. Velkým polem působnosti dobrovolníků jsou
oddělení geriatrie, neurologie, kde se
mohou obecně podílet na zlepšení
psychiky pacientů. Patří sem ovšem
i oddělení dětské chirurgie a traumatologie, dětské neurologie a psychiatrie.
Každý nově nastupující dobrovolník
prochází určitým školením, vstupním
pohovorem, návštěvami oddělení „nanečisto“ aj. (u pravidelného dobrovolníka se vyžaduje výpis z rejstříku trestů).
V druhé části přednášky hovořila paní Mgr. Doubravka Vokáčová o tom, co
je to duchovní péče o pacienta, o jejím
vlivu na uzdravování a komu je určena.
Bylo zdůrazněno, že při péči o pacienta
je třeba dbát nejen na jeho biologické,
psychologické a sociální potřeby, ale
i na potřeby spirituální. A dále že ještě
stále je potřeba vysvětlovat, že duchovní potřeby má každý, protože duchovní rozměr patří k člověku. Koordi2/2018

POZVÁNKY
nátorem duchovní péče může být však
pouze osoba v této oblasti školená (farář, pastor, kazatel, nemocniční kaplanka, kaplan – jedná se o funkční zařazení v rámci dané nemocnice.
Nemusí se jednat o duchovní, event.
duchovního v klasickém slova smyslu,
ovšem se vzděláním v oboru); osoba
schopná poskytovat garantovanou péči, a to v náboženském i nenáboženském kontextu. Proto je její náplní spolupráce s církvemi i navazování
hlubších, spirituálních kontaktů s nemocnými.
Celkově je dobrovolníků nedostatek.
V této souvislosti bylo v určitém smyslu
apelováno i na přítomné, aby uvážili
svoji případnou participaci na této činnosti. Tento druh dobrovolnictví může

přinést smysluplné trávení volného času, navázání nových kontaktů, nový
pohled na život i na svět a získání nových hodnotových kritérií života jako
celku. Případní zájemci se mohou informovat na www.lekorice.com nebo
na adresách dobrovolnici@ftn.cz
a duchovnipece@ftn.cz nebo telefonicky na č.: 261 083 690, mobil: 603 553
951.
Pomáhat lze ovšem nejen dobrovolnickou činností, ale také finančními dary, kterými se zajišťují vhodné materiální podmínky pro činnost dobrovolníků
(bankovní spojení: 197097837 / 0300
(ČSOB). Jistě není bez zajímavosti, že
k dobrovolníkům patří i naši farníci.
Karel Štamberg

NEMOCNIČNÍ KAPLANI ZVOU

KONCERT ŽÁKŮ A VYUČUJÍCÍCH ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO
Ve čtvrtek 15. 2. od 16 h. Vstup volný.
„ZTIŠENÍ“ – PROSTOR PRO ZTIŠENÍ, ZPĚV, MODLITBU, POSLECH HUDBY A ŽALMŮ
Ve čtvrtek 22. 2. od 16 h. Srdečně zveme všechny na setkání bez rozdílu vyznání.
Programy probíhají v nemocniční kapli sv. Václava v areálu Thomayerovy nemocnice.
P. Mgr. Ing. Řehoř J. Žáček, OPraem.,
nemocniční kaplan

NEŠPORY V KAPLIČCE SV. BARTOLOMĚJE
Již několik let se modlíme za opravu
kapličky sv. Bartoloměje v Hodkovičkách u Černého koně. Její stav je žalostný. Koncem minulého roku se konečně na kapličku z podnětu magistrátu přišli podívat odborníci a provedli
zaměření stavby, dokumentaci jejího
stavu a restaurátorský průzkum maleb.
2/2018

Kapličku nám předci postavili především proto, abychom se modlili, a proto
vás zveme k pravidelné společné modlitbě nešpor. Modlíme se tam v neděli
od 19:00. Přijďte: 4. 2.; 18. 2.; 4. 3.;
18. 3.; 1. 4.; 15. 4.; 29. 4.; 13. 5.;
27. 5.; 10. 6.; 24. 6.
Za rodinné společenství Úterníci
Pavla Bažantová
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DŮSTOJNÉ PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTA
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Stodůlky Vás
zve na seminář manželů MUDr. Lucie Šmehilové a MUDr. Martina Šmehila
o přirozeném plánování rodičovství.
Třídílný seminář je určen pro ty, kteří
se chtějí orientovat v menstruačním
cyklu, naučit se vnímat tělo ženy,
a prohloubit tak úctu a respekt ke společné plodnosti páru v různých životních obdobích.
Zváni jsou nejen manželé každého
věku, ale i ti, kteří o manželství uvažují
nebo se o tuto tematiku zajímají a chtějí objevovat Boží plán pro svůj život
i v této oblasti.
Bude možné se prakticky obeznámit
s nejspolehlivější přirozenou symptotermální metodou kontroly početí.
Jednotlivé části semináře na sebe
navazují!

Termíny:
Neděle 25. 2. 2018, 15.30–18.30
Neděle 25. 3. 2018, 15.30–18.30
Neděle 29. 4. 2018, 15.30–18.30
Místo konání:
Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, Praha 5 – Nové Butovice.
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.
Přihlašujte se prosím předem.
Lucie Šmehilová
mobil 777 247 486
luciesmehilova@centrum.cz

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hod.
14. února
28. února
14. března
28. března

Th.Lic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. Zajímavé osobnosti Strahovského kláštera
Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.: O radosti a síle života ze křtu
Postní duchovní obnova
Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.: Řeckokatolická církev
a její dějiny

POUŤ KE SV. VALENTINU
V rámci Národního týdne manželství
se letos opět uskuteční tradiční pouť ke
sv. Valentinu, a sice v sobotu 17. února
od 10.00 do 15.00 hodin v Praze na
Vyšehradě.
Rekolekci pro snoubence a pro ty,
kdo uvažují o manželství, povede
P. Aleš Opatrný.
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Přihlášky a další informace na
http://www.apha.cz/cpr-valentinaktualni-nabidka.
Poutní mše v bazilice sv. Petra
a Pavla začíná v 15.30. Děkovat za
dar lásky a prosit o prohloubení lásky
v rodinách přijďte i vy, kterým leží na
srdci budoucí život vašich dětí
a vnoučat.
(jš)
2/2018

CHARITA

PAN VLADIMÍR A NÁPLASTI NA TRENÝRKY
Pana Vladimíra znám devatenáct let, seznámili jsme se na Jižním
Městě krátce po mém nástupu do Charity. Řečný a společenský pán
bydlí na dohled od našich kanceláří. Vdovec, jeho žena zemřela na
rakovinu krátce předtím, než jsme se seznámili.
Dnes je panu Vladimírovi devadesát
čtyři let. Nepamatuji se, že by někdy
stonal. Jen záda se nachylovala k zemi, začal se opírat o hůl, kterou vloni
na jaře vyměnil za chodítko. Potkávala
jsem ho při jeho pravidelných toulkách
po okolí. Často jsem měla pocit, že mě
vyhlíží, aby si se mnou každé ráno nebo podvečer popovídal. Dlouhé roky
vypadal stejně, plný elánu a dobré nálady.
Před
vánočními
svátky najednou zmizel. Nečekal na mě
u metra, na parkovišti
před domem, ani mi
nemával z okna. Měla
jsem starost, kam se
tak najednou poděl.
Naštěstí má pan Vladimír na Hájích rozsáhlý „fun klub“ přátel
a příznivců. Většinu členů klubu dobře
znám, netrvalo to ani den a měla jsem
informace. Můj starý známý se zamotal
a upadl na autobusovém nádraží, záchranka ho odvezla do nemocnice.
Nejprve ležel na chirurgii, odkud ho
přeložili na internu a nakonec na LDN.
Krátce po vánočních prázdninách telefonovala sociální pracovnice z LDN.
Pan Vladimír by chtěl jít domů. Lékaři
ho nepropustí, pokud nebude mít zajištěnou domácí péči, on samozřejmě
chce jedině naši Charitu, protože
osobně zná prakticky všechny zaměstnance. Domluvili jsme se s lékaři a no2/2018

vý klient byl propuštěn domů. Péči
jsme zahájili hned v den jeho návratu.
Sestry se starají o proleženinu, která
se mu udělala v nemocnici, a dohlíží na
užívání léků. Pečovatelská služba zajišťuje nákupy a dováží obědy. Hned
v prvních dnech jsme narazili na neočekávaný problém. Klient si stěžoval,
že mu obědy nechutnají. Představoval
si, že mu budu vařit obědy já, a on si
každý den poručí, na
co má chuť. Marně
jsme mu vysvětlovali,
že to opravdu nejde.
Naštěstí se nad ním
smilovaly členky jeho
fun klubu a rozdělily si
dny v týdnu. Každý
den vaří jedna z nich a
klientův mlsný jazyk je
zachráněn.
Také sestřičky to
s ním nemají jednoduché. On nemá
rád náplasti. Nutí sestry, aby mu čtverec nelepily na kůži. Trvá na tom, aby
mu ho připevnily na trenýrky, prý pak
rána lépe dýchá. Sestry se s ním musí
dohadovat při každém převazu. Vlastně nás překvapuje, že se proleženina
docela pěkně hojí. Pan Vladimír je originál každým coulem, i užívání léků je
v jeho podání dobrodružství. Umí si je
dokonale poplést. Přesto ho máme rádi
a doufáme, že s námi ještě chvilku pobude.
Přeji vám příjemný únor.
Eva Černá
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KALENDÁŘ – ÚNOR 2018
ČTVRTEK 1.2.
8.00
8.45
9.30
15.00
18.30
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá
Společenství Zacheus

15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
1. pátek v měsíci, pololetní prázdniny
Mše svatá s žehnáním svící
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s žehnáním svící
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 3.2.
16.00
17.00
18.00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá, po ní svatoblažejské požehnání
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti oltářní

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PÁTEK

2.2.

4.2.

PONDĚLÍ 5.2.
8.00
17.00
18.30
19.00

–

HROMNICE,

Jarní prázdniny
Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

15.00
18.30
20.00–22.00

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků,
jarní prázdniny
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 7.2.
8.00
8.40–9.10
17.30
18.30

Jarní prázdniny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Příprava dospělých na křest
Mše svatá

ÚTERÝ
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CHARITA
ČTVRTEK 8.2.
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
9.2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Jarní prázdniny
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 10.2.
17.00

Památka sv. Scholastiky, panny, jarní prázdniny
Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

11.2.

PONDĚLÍ 12.2.
8.00
17.00
19.00
20.00

Mše svatá
Mši svatou v nemocniční kapli Thomayerovy nemocnice,
celebruje Mons. Michael Pojezdný, strahovský opat
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
13.2.
9.15–11.00
9.15
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA 14.2.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30–18.15
17.30
18.45–20.00

POPELEČNÍ STŘEDA, začátek doby postní
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání prostředního společenství mládeže

ČTVRTEK 15.2.
8.00
8.45
15.00
19.00

Bl. Bedřicha a druhů (14 pražských mučedníků)
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství Zacheus

15.00

2/2018
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PÁTEK
16.2.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 17.2.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
17.00
17.30
18.30
19.30

1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Setkání rodičů dětí připravujících se na 1. svaté přijímání
Křížová cesta
Mše svatá
Výjezdní zasedání PRF a ERF

18.2.

PONDĚLÍ 19.2.
8.00
17.00
18.30
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
20.2.
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

STŘEDA 21.2.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30–18.15
17.30
19.15–20.00

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

ČTVRTEK 22.2.
8.00
8.45
19.00
20.00

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
Modlitba Taizé
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PÁTEK
23.2.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 24.2.
9.00–12.30
17.00
NEDĚLE
8.00
10.00

25.2.

Postní duchovní obnova zakončená mší svatou, vede
Mons. Mgr. Josef Žák, spirituál Arcibisk. semináře v Praze
Mše svatá

17.30
18.30

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
David Wojkowicz: Počátek i Konec – vernisáž benefiční výstavy abstraktních biblických ilustrací
Křížová cesta
Mše svatá

PONDĚLÍ 26.2.
8.00
17.00
19.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
27.2.
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

STŘEDA 28.2.
8.00
8.40–9.10
Katedrála 16.15
16.30–17.15
17.30
19.15–20.00

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

16.30

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
Svatý Blažej (svátek 3. 2.) byl biskupem v dnešním Turecku. Za pronásledování
křesťanů byl asi r. 320 mučen a sťat. Před biskupským svěcením měl lékařskou
praxi. Podle legendy těsně před svou smrtí pomohl chlapci, který se dusil kvůli rybí kosti zapíchnuté v krku. 3. února se uděluje tzv. svatoblažejské požehnání.
2/2018
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PLÁNUJEME
18. 3., 13. 5., 10. 6. – mše sv. upravená pro děti
24. 3. – velikonoční jarmark a žehnání
ratolestí v CMŠ Studánka
28. 3., 28. 4. 28. 5. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15
31. 3. – velikonoční vigilie, iniciační
svátosti dospělých

8. 4. – 1. svaté přijímání dětí; „burza“
věcí z postního úkolu
4.–6. 5. – víkend pro rodiny v Hoješíně
25. 5. – Noc kostelů
3. 6. – zahradní slavnost
16.–17. 6. – pěší pouť otců s dětmi
29. 7.–11. 8. – letní chaloupky starší
a mladší.

IZAJÁŠŮV RECEPT NA ŽIVOT
Jedním z velkých utrpení člověka je pocit, že ztratil Boha (věděla o tom své třeba i Matka Tereza z Kalkaty, jak víme z jejích deníků). „Jak to mám udělat, abych
znovu cítil, že mě Bůh miluje?“ ptají se lidé často.
Snad na to prorok Izajáš nabízí recept (i když lehké recepty na život neexistují):
Nezabývej se stále jen sám sebou, neboť tím vším přehrabováním se v sobě před
sebou ve skutečnosti jen utíkáš. Jestliže opakovaně a velkoryse dokážu sebe samého opustit pro druhého, pak možná v mé duši „jak jitřenka vyrazí světlo a má
rána se zhojí“ (Iz 58,7-8) a já zjistím, že jsem nic neztratil, nýbrž získal.
Henri Nouwen v jedné své knize píše o profesorovi, který si stěžuje, jak málo
knih a článků napsal – pořád ho totiž z práce vyrušovali lidé, kteří něco potřebovali. Až na konci života ale zjišťuje, že tím nejpodstatnějším v něm byly právě ony
momenty vyrušení. Jeho pokladem se nestaly napsané knihy, nýbrž vztahy…
Ježíš nepotřebuje naši svatost, nýbrž naši lidskost. Je-li jeho Otec velkorysým
dárcem, pak je jeho skutečným obrazem velkorysý člověk, a je-li jeho skutečným
obrazem, pak je i světcem.
Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi.
O Boží velkorysosti mezi námi. Portál 2017
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