
ČÍSLO 3 – BŘEZEN 2018 

 VĚSTNÍK 
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 
 

SVATÝ LONGIN 
 

 Mezi světci, kteří nás provázejí do-
bou postní, je i svatý Longin, zmiňova-
ný v kalendáři 15. března. 
 Jméno Longinus, odvozené z řecké-
ho názvu kopí, připisuje starokřesťan-
ská legenda bezejmennému římskému 
vojákovi, který dle Janova evangelia 
probodl Kristu na kříži bok kopím. Poz-
ději byl ztotožněn se setníkem, který 
zvolal „Tento člověk byl opravdu Syn 
Boží“ (u Marka a Matouše), respektive 
„Tento člověk byl vskutku spravedlivý“ 
(u Lukáše). 
 Podle středověké legendy trpěl set-
ník Gaius Cassius oční chorobou. Když  
probodl Ježíšovi bok,  stříkla  mu 
do očí z těla 
ukřižovaného 
krev a  voda. 
Jeho oči se 
uzdravily. 
Setník uvěřil, 
přidal se 
k  Ježíšovým 
stoupencům 
a vydal se ší-
řit evangeli-
um. Protože  

cestou ničil modly, byl v Cesareji  
zatčen, pro víru mučen a popraven  
stětím. 
 Legendy opředly i údajné Longinovo 
kopí, jež bylo po dlouhá staletí součástí 
císařských korunovačních klenotů. Bylo 
uchováváno mimo jiné v kapli svatého 
Kříže na Karlštejně, kde mezi obrazy 
mistra Theodorika najdeme i svatého 
Longina. 
 Od časů Karla IV. je Longinovi za-
svěcena původně svatoštěpánská ro-
tunda v ulici Na Rybníčku na Novém 
Městě pražském. Jedná se o jeden 
z nejstarších dochovaných kostelů 
v Praze z počátku 12. století.   Rotundu  

najdete hned 
za kostelem 

svatého Ště-
pána a každé 
pondělí ve 20 
hodin se zde 
koná řecko-

katolická po-
božnost. 
+ P. Petr 

Šleich  

 
Rotunda svatého Longina v ulici Na Rybníčku na Novém Městě v Praze 2 je  
jednou z mála dochovaných románských rotund.  Zdroj:  cz.wikipedia.org 
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JÁ VOLÍM LHOTKU 
 

 Poslední lednový víkend jsme kromě 
druhého kola prezidentských voleb 
zvládli farní ples a karneval. Díky 
všem, co šli volit, bez ohledu na to, jak 
jsme kdo spokojení s výsledkem. Díky 
také Pollákovým, Váňovým a všem je-
jich pomocníkům za opět skvělý ples 
a  karneval. Ač jsem se obával, že bo-
jovná volební nálada se přenese i na 
ples a skončí to nějakou bitkou, nako-
nec zavládla pohodová, přátelská ná-
lada.  
 Kromě organizátorů farní zábavy 
a  pochopitelně těch, kteří se bavili, 
jsme měli po víkendu nárok na únavu 
také my, členové ekonomické i pasto-
rační rady. Strávili jsme totiž v sobotu 
osm hodin intenzivní práce na dalším 
postupu při propagaci plánované re-
konstrukce a stavby a způsobech zís-
kávání finančních prostředků. Protože 
se jedná o náročný úkol, je pochopitel-
né, že se budeme, jak obě rady, tak 
jednotlivé pracovní skupinky, scházet 

v těchto měsících často. Rádi bychom 
vám totiž během dubna představili vý-
sledky naší práce a požádali vás o spo-
lupráci při prezentaci chystaného díla 
i  o pomoc při získávání potřebných 
prostředků. Jistě si někteří dodnes vy-
bavujete  setkání v neděli 2. března 
2014, kdy jsme vás seznámili s novým 
projektem. Přišlo vás tolik, že jsme mu-
seli konat prezentaci v hlavní lodi. Teh-
dy jsme doufali, že naše plány bude 
možné realizovat v relativně brzké do-
bě. I když tomu tak nakonec nebylo, 
jsem rád, že vám budeme moci před-
stavit další kus hotové práce. Věřím, že 
podobně jako v nás, se i ve vás oživí 
nadšení pro toto dílo. Považuji ho totiž 
za jedinečné. Nejen pro jeho architek-
tonické a další kvality, ale také proto, 
jak vznikalo a vzniká – jako společné 
dílo těch, kteří zde našli svůj duchovní 
domov, tedy mnohých z vás.  
 Na další spolupráci se těší  

pater Jiří
 
 

LHOTECKÝ KAPLAN BISKUPEM 
 

 Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasser-
bauer, Th.D., současný generální vikář 
pražské arcidiecéze, byl 23. ledna 
2018 papežem Františkem jmenován 
pomocným biskupem pražské arci-
diecéze a titulárním biskupem v albán-
ském Bodridu. Biskupské svěcení pro-
běhne 19. května v 10.00. Mnozí z nás 
se ještě dobře pamatují, že po svém 
vysvěcení na kněze 30. září 1996 začal 
působit jako farní vikář na Praze 4 
v michelské a lhotecké farnosti.     (jš) 

Foto Jan Šilhavý 
Mons. Zdenek Wasserbauer na lho-

tecké poutní slavnosti 2016  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 Milí koledníci a další spolupracovníci, zde jsou výsledky letošní Tříkrálové sbír-
ky. Děkuji vám všem za spolupráci.              Tomáš Hrouda 

 

Přehled po kasičkách 
1  Pavla Tůmová (Libuš)   4 777,00 Kč 
2  Pavla Tůmová (Libuš)   7 955,36 Kč 
3  Trvalá v kostele, neděle 8 a 10 h, od 8. 1. CMŠ Studánka   3 455,00 Kč 
4  Jiřina a Ondřej Závodští, neděle 10 h   12 117,00 Kč 
5  Lenka Procházková, neděle 10 h   3 049,00 Kč 
6  Jiří Gorčík, Tomáš a Olga Hroudovi, Petr a Tereza Svobodovi   5 645,00 Kč 
7  Jiří Gorčík, Tomáš a Olga Hroudovi, Petr a Tereza Svobodovi   7 280,14 Kč 
8  Petr Křížek (Točná)   7 841,00 Kč 
9  Tomáš Hrouda (Uniprog)   7 152,00 Kč 

10  Tomáš Hrouda   5 387,00 Kč 
   Celkem ŘKF Lhotka   64 658,50 Kč 

1  Koběrská, Jeništová, Včelky (poškozena)   1 830,00 Kč 
2  Ludvik, Wanecká, Broučci   6 937,00 Kč 
3  Pavelková, Priharová, Květinky   1 341,00 Kč 
4  Vlčková, Květinky   2 994,00 Kč 
5  CMŠ Studánka (1. patro)   6 501,00 Kč 
6  CMŠ Studánka (přízemí)   6 179,00 Kč 
   Celkem CMŠ Studánka   25 782,00 Kč 

 
65 % z  peněz vybraných lhoteckou farností bylo rozděleno: SPMP Modrý klíč 
14.500, Charita Chodov 14.500 a CMŠ Studánka 13.000 + 16.700, to je 29.700. 

 
 

K R Á T C E 
 

 

● Svátost křtu a biřmování v ohrože-
ní života za uplynulé období přijal Vla-
dimír Vojtěch Suchý. 
● Rozloučili jsme se s panem Vladi-
mírem Pešlem a Vojtěchem Tesárkem. 
● Svátost pomazání nemocných při 
mši svaté 10. 2. v  souvislosti s památ-
kou P. Marie Lurdské přijalo 65 farníků. 
● Na přijetí svátosti křtu se připra-
vuje 5 katechumenů, ale z vážných 
osobních důvodů budou pokřtěni 

o  těchto Velikonocích jen někteří 
z nich.  
● K první svátosti smíření a svaté-
mu přijímání se připravuje 25 dětí, 
z  toho 1 individuálně. Individuální pří-
pravu také nedávno zakončila a poprvé 
ke svatému přijímání přistoupila v so-
botu 17. února 11letá Barborka Osič-
ková. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
14. března ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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KDYŽ FARNÍCI ODCHÁZEJÍ 
V neděli 21. ledna 2018 dotlouklo srdce našeho dlouholetého farníka Vojtě-
cha Tesárka. Zemřel po dlouhodobé nemoci doma v rodinném kruhu zaopat-
řen všemi svátostmi. 
 

 Narodil se 4. listopadu 1939 v Praze, 
kde byl členem farnosti u křižovníků 
(kostel sv. Františka z Assisi). Roku 
1966 se s manželkou Ludmilou a dvě-
ma syny přestěhovali do nového bytu 
na Novodvorské, a tak se stal členem 
lhotecké farnosti. V letech politického 
uvolnění 1968–69 zde spolu se svým 

bratrem To-
mášem za 

podpory 
P. Vladimíra 

Rudolfa vedli 
skautský oddíl 

střediska 
Ostříž. Záro-
veň byl čle-
nem chrámo-
vého sboru 
lhotecké far-
nosti.  

 Do jeho ro-
diny zde při-
byly další dvě 
dcery a syn. 
 S manžel-
kou Ludmilou 
na jaře 2014 
oslavili zlatou 
svatbu a poté 
se začal jeho 
zdravotní stav 
zhoršovat, 
přesto byl za pomoci své ženy na kaž-
dé nedělní mši svaté.  
 A tak jsme ho v pondělí 29. ledna 
2018 spolu s rodinou a plným kostelem 
přátel doprovodili mší svatou na jeho 
poslední cestě.  

Vojtěch Tesárek ml. 
Foto vlevo: na skautském táboře  

na samotě U Husáků 1969 
 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhla 18. ledna v modřan-
ském kostele ekumenická bohoslužba a po ní na přátelské posezení.  
 

 
 

 
 

Foto Člověk a víra, Jakub Šerých 
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PŘEVOZ OSTATKŮ KARDINÁLA BERANA 
 Papež Franti-
šek povolil pře-
voz ostatků kar-
dinála Josefa 
Berana do České 
republiky. Papež 
tak učinil v sou-
ladu s poslední 
vůlí zesnulého 
kardinála, který 
zemřel v roce 
1969 ve vatikán-
ském vyhnanství. 
Vláda v tehdejším Československu ne-
povolila převézt do vlasti tělo bývalého 
politického vězně nacistických okupan-
tů i komunistického režimu. Pavel VI. 
rozhodl, že bude pohřben ve svatope-
trské bazilice vedle papežů.  
 V současnosti se administrativně 
technickým způsobem směřuje k tomu, 
aby v sobotu 21. dubna mohl být pan 

kardinál Beran pohřben ve svatovítské 
katedrále. Ve svém posledním dopise 
z  Velikonoc 1969 mu to předpověděl 
kardinál Trochta. Psal mu, že se jed-
nou „vrátí s triumfem ve stylu sv. Vojtě-
cha“. Kardinál Josef Beran si ve své 
poslední vůli přál být pochován v Praze 
nebo v rodné Plzni a kardinál Dominik 
Duka touží po naplnění tohoto záměru. 
 Jakmile bude zveřejněn podrobný 
program, budeme vás 
informovat.       (jš) 

 
 Více o kardinálu 
Beranovi najdete na 
www.kardinalberan.cz 
 Zdroj snímků: por-
trét www.cirkev.cz; 
socha kardinála Be-
rana v Praze – Dejvi-
cích cz.wikipedia.org. 

 
AKCE V KAPLI THOMAYEROVY NEMOCNICE 

● V pondělí 6. března od 18 h koncert 
pěveckého sboru KTF UK Acant. 
Vstupné dobrovolné. 
● Ve čtvrtek 15. března od 16 h kon-
cert žáků a vyučujících ZUŠ Křtinská 
Jižní Město. Vstup volný. 
 ● Ve čtvrtek 22. března od 16 h „Zti-
šení“ – prostor pro ztišení, zpěv, mod-

litbu, poslech hudby a žalmů. Spole-
čenství bez rozdílu vyznání. 
 
Více viz: www.ftn.cz; www.lekorice.com. 

Mgr. Doubravka Vokáčová 
koordinátorka duchovní péče  

a nemocniční kaplanka 

 
POSTNÍ TAMMÍM 

 Bohoslovci zvou do pražského semi-
náře na tradiční postní TAMMÍM, du-
chovní víkend pro mladé muže ve věku 
15–30 let, letos s  tématem Každému 
je dán dar. Účastníci budou moci díky 

duchovním rozhovorům, modlitbě i spo-
lečenství prohloubit svou víru a načer-
pat sílu ze setkání s Bohem do dalšího 
života. Termín: 9.–11. března 2018. 
Přihlášky na www.arcs.cuni.cz. (red.)
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STAČÍ TROCHU MYSLET 
Čtu si Prokopův článek, jak se v rodině modlí za jejich ulici a „dějí se věci“. 
No prosím, já se za tu naši taky modlím a nic se… nebo děje?! Teprve v té 
chvíli jsem uviděla souvislost. 
 

 Bydlíme v naší ulici dvaadvacátým 
rokem. V našem bloku domů spolu 
sousedíme zahrádkami, takže chtě ne-
chtě o sobě něco víme. Třeba komu 
štěká pes a z pokynu, aby toho nechal, 
taky jak se jmenuje. Ale nevíme, jak se 
jmenuje páníček. Nešlo též přehléd-
nout, že někteří sousedé mají děti. 
O dětech, které rády dovádějí v bazé-
nu, ze stejných dů-
vodů jako o psech 
víme, jaká mají 
křestní jména. Ně-
která okna do na-
šeho vnitrobloku 
jako by ale byla 
němá. Žije za nimi 
vůbec někdo? 
 Ve stejné době, 
kdy jsme byli vy-
zvání k modlitbám 
za naše ulice, se 
dva noví sousedé 
rozhodli stavět a stavební úřad nás 
ostatní obeslal kvůli povolení. Teprve v 
té chvíli jsme se o některých souse-
dech dozvěděli jejich příjmení – a  jistě 
i oni o nás. No, třeba to byla časová 
souhra náhod. 
 K jednomu povolení však stavební 
úřad v létě svolal jednání „na místě“. 
Sešli jsme se proto jedno srpnové od-
poledne v půlmetrovém jeteli alias sta-
vební parcele sousedů a ejhle: ukázalo 
se, že za těmi němými okny skrytými 
pod košatými stromy máme sousedku! 
Potřásla jsem si s ní rukou a obě jsme 
se podivily, jak jsme se mohly dvacet 

let neznat. Nedávno jsme se při odklí-
zení sněhu potkaly znovu – a zrovna, 
no asi náhodou, že – šel kolem můj 
muž s dcerou. A tak se s nově objeve-
nou sousedkou přivítali a byl to príma 
okamžik ve vánočním čase. 
 Blízkost administrativních center 
a  pronajímání bytů v rodinných do-
mech stále zvyšují počet aut parkují-

cích v naší kdysi 
klidné ulici. Jsou 
domky, které využijí 
i pět parkovacích 
míst. Naše rodina 
tam potřebuje 
vmáčknout jediné 
mrňavé autíčko, ale 
často marně. Vle-
kouce zpoza křižo-
vatky nákup, hubuji 
na to, ale přes sna-
hu vyjednávat se mi 
nepodařilo se se 

sousedy domluvit, aby aspoň některá 
vozidla parkovali ve vjezdech, kterými 
stání též blokují. Je to – nejspíš sho-
dou náhod  – asi rok, našel se řidič – 
podnájemník, který prostor pro 1,5 vo-
zidla mezi dvěma vjezdy dokázal ob-
sadit tak, abych se za něj vešla. Ne-
dávno jsem se s ním konečně potkala, 
a mohla mu tak poděkovat. Bylo to milé 
setkání. Pověděl mi: „To přece nic ne-
stojí, stačí trochu myslet.“ 
 A má pravdu. Vždyť co jiného je 
modlitba za naši ulici než myšlení na 
druhé v dobrém.    

Blanka Strouhalová 

Naše ulice známé neznámé 
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KLAUN SI POVÍDÁ S BOHEM 
 Na konci ledna jsem byla v Salesiánském divadle na „talk show“ s Jiřím Su-
chým. Pořad také nahrávala televize Noe. Jiří Suchý hezky vzpomínal na svůj pro-
fesní i soukromý život. Ač v životě také cestoval, nejraději vzpomíná na své dět-
ství v Klatovech a na svůj život v Praze na Spořilově. Jako malý chlapec zpíval ve 
sboru a ministroval v kostele sv. Anežky. Napsal knihu Klaun si povídá s Bohem. 
Je v ní pěkná modlitba, kterou mu dala jeho maminka.  
 

Zašlo slunce, zašel den, 
budiž Pán Bůh pochválen. 

Za milosti, za zdraví, 
za vše, Otče laskavý. 

 

Za zdar v práci, 
za štěstí, utrpení, bolesti... 

Však jsem sešel také z cest. 
Láskou je mi i tvůj trest. 

 

Jednou sejmeš i ten kříž 
i tu bolest odplatíš, 

pak mi vzejde věčný den. 
Budiž Pán Bůh pochválen. 

 
Eva Kocmanová 

PS: I pro mě je tato modlitba spojená se vzpomínkami na maminku, která mě učila 
se modlit. (jš) 

 
 

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY 
Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6, vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hod. 
 

28. února Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.: O radosti a síle života ze křtu 
14. března  Postní duchovní obnova 
28. března  Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.: Řeckokatolická církev 

a její dějiny 
 
 

JAK NAPLNIT PRÁZDNÉ HNÍZDO
 Pastorační středisko – Centrum pro 
rodinu ve spolupráci s Diecézním cen-
trem pro rodinu v Českých Budě-
jovicích připravuje Setkání manželů 
50+ v termínu 6.–8. dubna 2018 s ná-
zvem Jak naplnit prázdné hnízdo. 
Zveme zvlášť rodiče, kterým odcházejí, 
nebo už odešly, děti z domova a kteří 
se ocitají uprostřed další proměny své-
ho života. Víkendem budou provázet 

manželé PhDr. Alena Poláčková (pe-
dagožka a psychoterapeutka) a Pavel 
Poláček, trvalý jáhen. Na programu 
jsou přednášky, čas pro pár i vzájemné 
sdílení účastníků. A to všechno v pro-
storách penzionu Panský dům v ma-
lebném městečku Rožmitál pod 
Třemšínem. Přihlášky na e-mailu nebo 
na tel.: 734 435 295. Více informací na 
www.panskydumrozmital.cz.     (jš)
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VÝPRAVA OTCŮ S RATOLESTMI 
První výprava otců s ratolestmi se konala 20. ledna 2018 odpoledne a jejím 
cílem byl krčský, tedy kunratický, les. Šlo o první setkání taťků s ratolestmi 
s vedlejším cílem upéci si spolu s dětmi v lese na povoleném ohništi buřty, 
dostat tak děti k sobě, do přírody, do pohybu a vzájemnosti. 
 

 Setkání se konalo pod patronací 
Martina Koníčka, který setkání započal 
krátkou modlitbou a zakončil litaniemi 
k Duchu svatému. 
 Nechtěli jsme dětem organizovat čas 
nějakými soutěžemi, hrami, předem 
připraveným, pevným programem, ne-
boť organizovaného času si užijí ve 
škole i mimo ni dost a dost. Tohoto mi-
lého setkání se zúčastnilo deset taťků 
a šestnáct ratolestí. Děti hned pochopi-
ly možnosti pohybu v lese, začaly spolu 
komunikovat, používat sekerku, mače-
tu či nože k přípravě dřeva a prutů, ne-
zbytných k opékání buřtíků. 
 Tatínkové se zase činili, potili a lopo-
tili v pokusech rozdělat oheň třením 
dřev, tedy s pomocí tzv. luku a prkén-
ka, tak jak jej velmi pravděpodobně 
rozdělávali naši předkové, indiáni i dal-
ší, dříve divoké, národy. No, tatínkové 
spolu s některými z dětí se snažili na 
150 %, ale seno či prkénko byly vlhké 
a rozdělat oheň tímto tradičním způso-
bem nedokonalými nástroji se nepoda-

řilo. To nám však náladu nezkazilo. 
Třeba příště to vyjde na jedničku. Mar-
tin sdělil všem záměr těchto setkání. 
Budeme se scházet vždy o víkendu, 
kdy se v našem lhoteckém kostele ko-
ná dětská mše. Setkání otců s dětmi 
tak posílí vazby dětí i  taťků a v neděli 
bude vždy završeno dětskou mší sva-
tou. Toto první setkání proběhlo ve 
vzájemné spolupráci, diskusi, sdílení 
jednoho s druhým a, ejhle, rychle tu byl 
čas pozdního odpoledne, stmívání se 
a  pomalého odchodu. Tedy i čas na 
společné litanie na závěr, při kterých se 
střídali taťkové s dětmi. Pak už nás če-
kal návrat z krčského lesa domů na ve-
čeři a za maminkami, které si snad 
mohly trochu odpočinout od rodinného 
ruchu. Nevím jak u ostatních, ale v pří-
padě mého synka Šimona, jakmile 
jsme přišli domů, tak na hodinu usnul. 
Setkání otců a dětí v krčském lese tedy 
splnilo vše, co mělo. 

Petr Kadeřávek 

 
 

DÍK OD ORGANIZÁTORŮ 
Letošní už devatenáctý farní ples, tentokrát ve stylu 30. let, je za námi. Kdo 
jste se nemohli zúčastnit, můžete se podívat na fotografie na webu farnosti. 
Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na organizaci podí-
leli a jakýmkoliv způsobem nám pomohli.  
 

 Velký dík od nás samozřejmě směřu-
je k panu faráři za jeho podporu i milé 
slovo při zahájení plesu. A určitě také 
děkujeme všem dárcům do tomboly. 

V tombole byly velmi pěkné ceny od 
vás farníků a významně opět přispěli 
sponzoři, v letošním roce to bylo ce-
nami v hodnotě okolo 20.000 Kč!   Díky 
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hojné účasti (bylo prodáno skoro 200 
vstupenek) a stále velmi výhodnému 
pronájmu sálu od Městské časti Pra-
ha 4 skončil letošní ples s přebytkem, 
který bude použitý na podporu dalších 
aktivit ve farnosti. 
 Nakonec bychom chtěli poděkovat 
za milé pozitivní reakce z vaší strany, 
a pokud se něco třeba trochu nepoved-
lo, tak díky za toleranci. Moc nás těší, 
že se na farních plesech dobře bavíte. 
Po nemalých starostech s organizací je 

pro nás vždy velmi příjemné vnímat 
přátelskou až rodinnou atmosféru, kte-
rá v sále obvykle panuje. Po krátkém 
vydechnutí začneme připravovat náš 
příští ples, který bude jubilejní, dvacátý. 
A pokud někomu v sále uniklo vyhláše-
ní tématu příštího plesu, bude to opět 
po roce barva a pro zmíněné jubileum 
byla zvolena barva slavnostní – 
ZLATÁ. 

Petr a Lenka Pollákovi 

 

 
 

Foto: Člověk a víra, Jakub Šerých 
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KARNEVAL VE ZNAMENÍ  
ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER 

Dětský karneval naší farnosti, letos již devatenáctý, se nesl ve znamení zim-
ní olympiády. Karneval jsme zahájili tancováním pod vedením Terezky Kap-
sové. Moderování a představení masek měla na starosti Klára Kudlová. Při-
šel mezi nás i pan farář. Byly zde k vidění masky hokejistů, lyžařů, 
krasobruslařek, ale i tučňáků, princezen z ledového království a sněhuláků. 
 

 
 

 Terezie Křížková s Jitkou Smolíko-
vou si pro děti připravily divadlo o myš-
ce, ježkovi a veverkách. Pak již násle-
dovaly soutěže. Letos jich bylo 
jedenáct. Mohli jste si zahrát lední ho-
kej, stát se krasobruslařkou, koulovat 
se, stavět sněhuláka, běhat, skákat 
a střílet na lyžích, lovit ryby, svézt se 
na bobové dráze, zahrát si curling a 
nést olympijskou pochodeň.  
 Po skončení karnevalu děti již tra-
dičně pouštěly balónky označené ce-
dulkou s jejich jménem a zpáteční ad-
resou farnosti. První zprávy o našich 
balóncích přišly ze Slovenska.  Baló-

nek Tobiáše Toepfera našla paní  
Beáta Mikušová v ovocném sadu 
v Borovcích (350 km) a balónek Debo-
ry Toepferové doletěl 357 km do vesni-
ce Horné Obdokovce u Topoľčan.  
 A ještě pár čísel: přišlo asi 80 dětí 
s doprovodem. Do přípravy bylo zapo-
jeno na 40 dobrovolníků nejen z naší 
farnosti, ale i ze skautského oddílu 
Keya. Pomáhali se soutěžemi, občer-
stvením, zvučením, moderováním, di-
vadlem, s pokladnou… Všem, kdo po-
mohli s přípravou a realizací, velké 
díky.  

Jana a Jindřich Váňovi 



OHLASY 

3/2018  11 

  
 

Oblíbenou maskou letošního karnevalu byl sněhulák 
 
Z deníčku druháka 
„V neděli byl karneval zimní olympiáda. Byl jsem za hráče curlingu. Měl jsem vel-
ké koště a kámen na dálkové ovládání. Bylo to super!!“ 
Ondra Fišer, 7 let 

 

BALÓNKY 
Milá reakce na nález balónku přišla například ze slovenské firmy Plantex 
z Veselé u Piešťan.  
 
E-mail: 
 Laudetur Jesus Christus! 
 Pochválený buď Ježiš Kristus! 
 
 Dostojný pán farár Korda, 
obraciam sa na Vás so správou, že 
v našich ovocných sadoch sa dnes na-
šli balóniky od Tobiáša Toepfera. Za 
dva dni preleteli balóniky k nám na 
Slovensko. V prílohe Vám posielam 
dokaz. Našla ich pani Beáta Mikušová 
– naša pracovníčka.  
 V prípade, že chcete, aby sme Vam 
zaslali originál, ktorý bol priviazany na 
balonikoch, tak nám dajte vedieť. 
 Nech Vás i Vašich farníkov žehná 
Pán!  A pozdravujeme Tobiáša…  

 S úctou   Ing.Kamil Križan 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 Den otevřených dveří 
proběhne v CMŠ Studánka, 
Ke Kamýku 686, Praha 4 – 
Kamýk, v úterý 3. dubna 
2017 od 15 h. Zveme 
všechny rodiče se zájmem 

o menší kolektiv dětí ve třídě, o křes-
ťanskou a ekologickou výchovu a mož-
nost konzultací se speciálním pedago-
gem. Naše MŠ je schopna uspokojit 
všechny zájemce o místo. Zápis do MŠ 
proběhne podle zákona začátkem 
května. Informace o MŠ naleznete na 
www.cms-studanka.cz. 
 

CO NAŠE CMŠ NABÍZÍ 
● Nižší počet dětí ve třídě, asi dvacet. 
● Program s prvky Začít spolu – volba 
zaměstnání (centra aktivit), podnětné 
prostředí tříd. Individuální přístup k  dě-
tem, k jejich potřebám, tempu. Indivi-
duální přístup k rodičům, přátelské 
vztahy, integrace dětí s problémy.  
● Křesťanskou náboženskou výchovu, 
rozhodnutí se pro kladné hodnoty, 
svobodné a zodpovědné jednání.  
● Ekologickou výchovu spojenou 
s péčí o živá zvířata přímo v MŠ, vel-
kou zahradu s možností pěstování 
drobné zeleniny a ovoce. O zahradu se 
staráme společně s dětmi, mají mož-
nost zde získat hezký vztah k přírodě – 
blízkost lesa, kam se chodí na pro-
cházky. Zaměření na zdravý životní 
styl, děti mají prakticky celý den mož-
nost volné konzumace rozmanitého 
ovoce a zeleniny a volný pitný režim.  
● Za každého počasí chodíme ven, ne-
jen na velkou zahradu, kterou je možné 
využívat i s rodiči. Také chodíme do 
nedalekého lesa, či na vycházky v klid-

né vilové čtvrti. Podporujeme zdravý 
vývoj dětí. Máme vlastní projekt zamě-
řený na sport, děti mají možnost se po-
stupně seznamovat s různými sporty 
při setkání s úspěšnými sportovci, kteří 
děti seznámí jak s teorií, tak jim umožní 
si sport přímo vyzkoušet.  
● Kvalifikovaný pedagogický sbor, kte-
rý si je vědom toho, že pro děti je důle-
žité hledat správný vzor a nalézt důvě-
ru. Pedagogy, mezi nimiž jsou tradičně 
dobré vztahy. Součástí sboru jsou 
i  speciální pedagogové, kteří pracují 
i  u  dětí v běžných třídách. Nabízíme 
rodičům pravidelné konzultace. Snaží-
me se o logopedickou prevenci. Spolu-
pracujeme s Křesťanskou pedagogic-
ko-psychologickou poradnou.  
● Různorodé školní akce – návštěva 
divadel, výstav, dalších kulturních 
a sportovních akcí, některé akce probí-
hají přímo v MŠ, děti mají také mož-
nost se podívat do okolí MŠ, ale i do 
historického centra Prahy, učí se pohy-
bovat v prostředí MHD, seznamují se 
s  městem, kde žijí, a s jeho kulturou.  
● Vysoká míra komunikace mezi pe-
dagogy a rodiči a přátelské vztahy mezi 
jednotlivými rodiči i pedagogy tvoří zá-
zemí školky. Rodiče mají možnost se 
aktivně podílet na chodu školky díky 
spolku rodičů OS Studánka. Rodiny 
mohou využít společné aktivity jako:  
sportovní odpoledne, svatomartinský 
průvod, výroba adventních věnců, veli-
konoční jarmark, úklid Kamýckého le-
sa. Rodiče mohou pobýt s dětmi v MŠ. 
Mohou se aktivně zapojit do práce 
v centrech – ‘seznámení s mým za-
městnáním‘ apod. 

Magda Vlčková, ředitelka 
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LETNÍ ŠKOLA LITURGIKY 
 

 Zajímavou nabídkou na prázdniny 
může být Letní škola liturgiky, která se 
bude konat v klášteře v Želivi a je ote-
vřena všem zájemcům z řad kněží, ře-
holníků i laiků. Letošním tématem je 
mše svatá. Cílem je umožnit účastní-
kům hlouběji porozumět tomu, co cír-

kev slavením liturgie koná, a být lépe 
disponováni pro účast na posvátných 
tajemstvích. Termín konání: úterý 21. 
až neděle 26. srpna 2018, podrobné in-
formace a možnost přihlašování na 
www.liturgie.cz/letni-skola. 

 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ MALUJÍCÍ STŘELKYNĚ 
 

 První výstavu svých obrazů měla 
naše farnice Lenka Marušková v Mla-
dotově domě na Pražském hradě. Po 
pěti letech uspořádala novou výstavu 
v pasáži OC Novodvorská Plaza. Její 
obrazy byly k vidění po celý měsíc 
únor.              (jš) 

 

 
 

 
 

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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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 
Když se nad tím zamyslím, každý rok mého působení v Charitě byl 
něčím výjimečný. 
 

 Uplynulý rok se nesl ve 
znamení zoufalého nedostatku 

zaměstnanců v kontrastu s prudkým 
nárůstem mezd a platů v sociální ob-
lasti. K navýšení mzdových nákladů od 
července 2017 došlo díky nařízení vlá-
dy ČR, která reagovala na nedostatek 
pracovních sil v sociálních službách 
a navýšila mzdy pracovníkům v organi-
zacích, které jsou zřizovány státem ne-
bo regionální správou. 
Magistrát naštěstí kom-
penzoval deficit mzdo-
vých nákladů i u nezis-
kových organizací, které 
působí na území hlavní-
ho města, navýšením 
státní dotace a měst-
ských grantů. Mohli jsme 
tedy bez problémů zvýšit 
platy zaměstnanců srov-
natelně s okolními organizacemi. Přes-
tože se platy zvýšily o čtvrtinu, nedaří 
se nám nalézat nové pracovníky. 
O  tom, že bychom si mohli své lidi vy-
bírat, se nám může jenom zdát. 
 Od jarních měsíců nám trvale chybí 
dvě zdravotní sestry a tři pečovatelky. 
Nejhorší na celé situaci bylo, a stále je, 
že o uvolněná pracovní místa není zá-
jem. V průběhu roku sice nastoupilo 
několik nových pracovníků a my jsme 
se vždycky těšili, že konečně trochu 
vydechneme. Sotva se však nová pra-
covnice zacvičila, přišla další výpověď 
nebo dlouhodobá pracovní neschop-
nost. Přetížení zaměstnanci jsou ná-
chylní k infekcím, a tak máme součas-
ně vysokou nemocnost pracovníků 

v týmu přímé péče. Nebýt brigádníků, 
kteří nám pomáhali a stále pomáhají, 
asi bychom jen těžko udrželi služby ve 
stávajícím rozsahu.  
Na druhou stranu rok 2017 přinesl jed-
no výrazné pozitivum, hospodaření na-
ší organizace se stabilizovalo a my 
jsme dokázali financovat provoz po ce-
lý rok bez větších výkyvů. O stabilizaci 
jsme s paní ekonomkou usilovaly od 

okamžiku, kdy jsem 
usedla do ředitelského 
křesla. Jsme rády, že se 
nám to konečně podaři-
lo. Uvědomujeme si, že 
se nám daří především 
díky štědrosti dárců. 
 
Rok 2017 v číslech: 
● Osobní asistence: 
40 klientů, 8.101,4 hodin 

● Pečovatelská služba: 124 klientů, 
6.757 návštěv 
● Ošetřovatelská služba: 121 klientů, 
6.261 návštěv 
● Půjčovna kompenzačních pomůcek: 
46 klientů 
● Celkem jsme v roce 2017 poskytli 
služby 214 klientům. Někteří klienti vy-
užívají více našich služeb, proto celko-
vý počet klientů neodpovídá součtu  
klientů jednotlivých služeb. 
 Děkujeme skupince koledníků, která 
při Tříkrálové sbírce v Praze – Libuši 
vybrala 12.732 Kč a výtěžek věnovala 
naší Charitě. Výtěžek využijeme ke 
spolufinancování terénních služeb pro 
naše klienty.         Eva Černá 

Foto ze setkání klientů 
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KALENDÁŘ – BŘEZEN 2018 
 

ČTVRTEK  1. 3.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Společenství Zacheus 

  
PÁTEK   2. 3. 1. pátek v měsíci 
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  
SOBOTA   3. 3. 1. sobota v měsíci 
  9.00–16.00 Setkání katechumenů, 1. skrutinia 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá 
po mši sv. Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 

  
NEDĚLE  4. 3. 3. NEDĚLE   POSTNÍ   
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
17.30 Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ   5. 3.  
  8.00 Mše svatá 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus 
19.00  Kurz Alfa 

  
ÚTERÝ   6. 3.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
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STŘEDA     7. 3.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  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 Ministrantská schůzka 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže „S“ 

  
ČTVRTEK   8. 3. sv. Jana z Boha 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 

  
PÁTEK     9. 3.  
14.00 Křížová cesta 
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 10. 3.  
17.00 Mše svatá 

  
NEDĚLE  11. 3. 4. NEDĚLE  POSTNÍ   
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, 2. skrutinia katechumenů  
17.30 Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ 12. 3.  
  8.00 Mše svatá 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa 
20.00 Společenství mužů a otců 

  
ÚTERÝ   13. 3. Výroční den zvolení papeže Františka (2013) 
  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 
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STŘEDA  14. 3.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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 Prostřední společenství mládeže „M“ 
20.00 Zasedání pastorační rady farnosti 
  

ČTVRTEK  15. 3.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   16. 3.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
 

SOBOTA  17. 3.  
14.00 Setkání otců s dětmi 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  18. 3. 5. NEDĚLE  POSTNÍ   
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti, 3. skrutinia katechumenů 

16.30 
Farní akademie: Ing. arch. Stanislav Běhal: Pobělohorská 
rekatolizace po dobrém či po zlém? Aneb bylo 17. a 18. 
století jen dobou temna? 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus   
18.30 Mše svatá 
19.30! Kurz Alfa  
  

ÚTERÝ   20. 3.  
  8.45–12.00 Programy 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  
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STŘEDA  21. 3.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže „S“ 
  

ČTVRTEK  22. 3.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
19.00 Biblické setkání 
20.00 ModlitbaTaizé 
  

PÁTEK   23. 3.  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
14.00 Křížová cesta 
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  24. 3.  
17.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
  

NEDĚLE   25. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE (pašijová)      ZMĚNA ČASU 2->3 h! 
  8.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
10.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
15.00  Kříž. cesta pro rodiny, sraz u restaurace Na tý louce zelený 
17.30 Křížová cesta v kostele 
18.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
  

PONDĚLÍ 26. 3. Pondělí Svatého týdne 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa – poslední setkání 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   27. 3. Úterý Svatého týdne 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
  9.15–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
  9.00–11.00  Možnost svátosti smíření pro rodiče na mateřské  
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.30–19.00  Možnost svátosti smíření  
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
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STŘEDA  28. 3.  Středa Svatého týdne 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
16.15 katedrála Modlitba za národ 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Společenství mládeže S + M 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření 
  

ČTVRTEK  29. 3. ZELENÝ ČTVRTEK 
  8.30 Úklid kostela 
  9.30 katedrála Missa chrismatis 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
16.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Bdění v Getsemanské zahradě 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření  
  

PÁTEK   30. 3. VELKÝ PÁTEK 
14.00 Křížová cesta v kostele 
15.00 Velkopáteční obřady, doprovází „Jiříkovo vidění“ 
18.30 Velkopáteční obřady s pašijemi Chrámového sboru 
20.00–22.00 Bdění u Božího hrobu 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření 
  

SOBOTA  31. 3. BÍLÁ SOBOTA – VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 
10.00–10.30 Matutinum – modlitba se čtením 
10.30–18.30 Návštěva Božího hrobu 
10.30–12.00 Možnost svátosti smíření 
14.00 Cesta kříže pro hledající a ty, kdo se považují za „bezvěrce“ 
20.00 Vigilie, udílení iniciačních svátostí 
po Vigilii Posezení pro nespavce 
  

NEDĚLE     1. 4. SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá, žehnání pokrmů 
10.00 Mše svatá, doprovodí chrámový sbor, žehnání pokrmů 
18.30 Mše svatá  

 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.  
Změna programu vyhrazena. 

Připomínáme, že účastníci akcí dávají svou účastí  
souhlas ke zveřejnění sebe na fotkách z akce. 

 
 
 
 
 

SESTRA BERNARDA PŘI VÝUCE NÁBKA: 
A při modlitbě neštěkáme…    foto: Hana Šimerová 
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PLÁNUJEME 
 

  8. 4. – První svaté přijímání dětí; „bur-
za“  věcí z postního úkolu 

28. 4., 28. 5. – modlitby za národ 
u  hrobu sv. Václava v 16.15 

16.–17. 6. – pěší pouť otců s dětmi 
29. 7.–11. 8. – letní chaloupky starší 

a  mladší. 
  4.–6. 5. – víkend pro rodiny v Hoješí-

ně 

13. 5., 10. 6. – mše sv. upravená pro 
děti 

25. 5. – Noc kostelů 
  2. 6. – Velký úklid 
  3. 6. – Pouť: mše sv. a po ní Zahradní 

slavnost 
13. 6. – Poslední výuka náboženství, 

vysvědčení 

 
 

 

DUHA BOŽÍ 
 
3. března  
 Kříž je spojnicí, určitou novou a pravou duhou Boží, která spojuje nebe se zemí 
a staví mosty přes hlubiny a mezi kontinenty. Ježíš nám dává do rukou novou 
zbraň – kříž –, znamení smíření, odpuštění, znamení lásky, která je silnější než 
smrt. Pokaždé, když děláme znamení kříže, musíme mít na paměti, že nemáme 
odplácet nespravedlnost jinou nespravedlností, násilí jiným násilím; musíme si být 
vědomi, že nad zlem můžeme zvítězit jedině dobrem, ale nikdy odplácením zla 
zlem. 
 
11. března 
 Kéž se postní doba, která byla ve starověké církvi obdobím křesťanské iniciace 
na cestě ke křtu a eucharistii, stane pro nás pokřtěné dobou „eucharistickou“, bě-
hem níž se budeme horlivěji účastnit eucharistické oběti. Panna Maria zakusila po 
bolestné účasti na utrpení svého Syna radost z jeho vzkříšení. Kéž nás doprovází 
během této postní doby vstříc velikonočnímu tajemství, nejvyššímu zjevení lásky 
Boží. 
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