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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

HOSPODINU CHCI ZPÍVAT...
Po přechodu Izraelců
Rudým mořem zazpíval
Mojžíš oslavnou píseň
na Hospodina, kterou
dnes zpívají křesťané
o Velké noci. Hospodin
vyvedl svůj lid z domu
otroctví „mocnou rukou
a napřaženým ramenem“. Boží moc se projevila a lid se stal svobodným.
Ale Boží
moc se projevuje stále.
Všechno kolem
nás
mluví o jeho
moci a slávě.
Vrcholem projevu jeho moci je
vzkříšení Ježíše Krista.
Hospodin opět převedl
svůj lid, ale tentokrát
z otroctví hříchu do svobody dětí Božích. To, co
udělal Mojžíš na okraji
moře tenkrát, máme
i my udělat dnes. A pokud necítíme, že jsme

osvobozeni, je někde
nějaká chyba.
Být v zajetí hříchu
znamená nemít naději
vejít do věčné radosti,
znamená to minout se
cílem, který nám Bůh
dal. Vždy mě trochu
zamrazí, když slyším
některé křesťany říkat:
„Já si to nebe nezasloužím, já se tam
nedostanu. Vy
ano, ale já určitě ne....“ Asi
tomu nerozumím, ale i jen
připustit to, že
bych nakonec
minula cíl, pro
který mě Bůh stvořil, je
pro mě nepředstavitelné. Nedokážu to svou
snahou, ale On, který za
mě zemřel, mi to nebe
získal! Máme důvod
zpívat Hospodinu. On je
Pánem! Tak tedy zpívejme, a z plných plic!!!
Sr. Bernarda

ZPRÁVY Z FARNOSTI

POZVÁNÍ DO KATEDRÁLY I NA LHOTKU
V pátek 20. dubna budou přivezeny
z Říma ostatky pražského arcibiskupa
a kardinála Josefa Berana, aby následující dny mohly být uctěny v pražské
katedrále, kde nakonec budou i uloženy. Budeme tak moci prožít mimořádné
okamžiky naší české církve. Podrobný
program viz níže.
Shodou okolností o témže víkendu
proběhne jedna důležitá akce i v naší
farnosti. Jak už jsem zmínil v minulém
Věstníku, několik posledních týdnů se
scházíme my, členové obou rad, jak na
společných jednáních, tak v menších
skupinách. Pracujeme na přípravě pro-

pagace a shánění prostředků pro realizaci plánované rekonstrukce kostela
a stavby farního centra. Vše bychom
vám rádi představili v neděli 22. dubna
od 16:30. Navážeme tak na setkání
před čtyřmi lety, kdy jsme vás seznámili s novou studií.
Dozvíte se o aktuálním stavu příprav
projektu, úředních záležitostech i dalších plánovaných krocích.
Těším se na viděnou a prosím Matku
Boží i všechny naše nebeské přátele
o mocnou přímluvu!
P. Jiří Korda

KDY BUDE MOŽNÉ UCTÍT
OSTATKY KARDINÁLA BERANA
19. dubna – vyzdvižení ze svatopetrské baziliky a převoz do papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran
bydlel po dobu svého nuceného exilu
od 19. února 1965 do své smrti
17. května 1969
20. dubna – 18.00 přílet Kbely
18.00 kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) –
doprovodný program
19.00 kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) –
uctění památky kardinála Berana modlitbou nešpor
20.15 bazilika Nanebevzetí Panny
Marie (Strahov) – modlitební vigilie
21. dubna – 10.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – procesí
s ostatky kardinála Josefa Berana
z baziliky přes Pohořelec, Loretánskou
ulicí na Hradčanské náměstí
10.30 umístění rakve na katafalk pod
oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce
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10.50 liturgický průvod Bránou gigantů, přes I. a II. nádvoří Pražského
hradu
11.00 katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha – slavná mše svatá ke cti
sv. Vojtěcha
Po skončení mešní liturgie, jejímž
hlavním celebrantem je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě v kapli
sv. Anežky do pondělí 23. dubna
2018. Po večerní poutní bohoslužbě od
18.00 bude uložena v nově zřízeném
sarkofágu.
Informace k sobotní slavné mši sv.:
Všichni poutníci jsou zváni, aby doprovodili ostatky pana kardinála Berana ve
slavném procesí ze strahovské baziliky
Panny Marie. Průvod vyjde v 10.00.
V 10.30, po příchodu průvodu na
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Hradčanské náměstí, absolvují účastníci přednostní bezpečnostní kontrolu.
Pokud půjdete rovnou do katedrály, je
třeba počítat s časovou rezervou
k bezpečnostní prohlídce. Z důvodu
silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu
účastníkům pohřbu budou u vstupu
přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při severním vstupu na
I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí
vedle Brány gigantů) zřízena zvláštní

kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště budou
označena: VSTUP NA BOHOSLUŽBU
a budou otevřena od 9.00 do 10.45.
Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.45–10.45. Pro poutníky bude
vyhrazena nová část katedrály, kde
budou umístěny obrazovky. Poutníci do
katedrály vstupují vchodem vlevo při
pohledu na průčelí katedrály.
(red.)

KRÁTCE
● Svátost křtu za uplynulé období přijali Helena Josefína Gemma Marie Halodová a Alexander Knotek.
● Rozloučili jsme se s Jaroslavem
Bekeským, Janem Jirkovským, Blaženou Čiperovou, Davidem Hrubým, Bar-

borou Hrabánkovou, Jindrou Koškovou.
● Jména pokřtěných dospělých a primokomunikantů uvedeme v příštím čísle.
● Pastorační rada farnosti se sejde
11. dubna ve 20.00 v sále sv. Václava.

POKLADY ZE LHOTECKÉ KRONIKY
Hudební skladatel Vojtěch Říhovský měl ke lhoteckému kostelu P. Marie
blízký vztah. Narodil se v dubnu a letos uplyne 68 let od jeho smrti.
Vojtěch Adalbert Říhovský, který působil také pod pseudonymem V. Ř.
Dubský, se narodil 21. dubna 1871
v Dubu nad Moravou a zemřel 5. srpna
1950 v Praze. Byl významným českým
hudebníkem a skladatelem. Pocházel
z hudební rodiny. Jeho otec a dědeček
byli učitelé a ředitelé kůru v místním
poutním chrámu Očišťování P. Marie.
Vojtěch studoval Vysoké učení technické, ale nakonec dal přednost studiu
hudby. V roce 1902 se stal ředitelem
kůru v chrámu Nanebevzetí P. Marie
v Chrudimi, v roce 1914 ředitelem kůru
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v chrámu sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, byl také sbormistrem arcibiskupského semináře.
Bydlel s rodinou v Hodkovičkách
a stal se činným i na Lhotce. Pro náš
kostel složil píseň – Královno míru. Píseň je v našem malém lhoteckém kancionále Vzhůru srdce, který vydali lhotečtí salvatoriáni.
Během života zkomponoval 27 mší
na latinský text (např. Missa Loretta,
op.3; Missa Pastoralis, Missa Sanctae
Ludmilae, op. 68....), deset českých
mší, pět requiem, několik Te Deum...,
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HISTORIE
(dobrovolné vstupné) byl věnován na
zakoupení nové mramorové křtitelnice
pro Lhotku. Tato křtitelnice se zachovala do dnešní doby a je v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně na Lhotce.
V roce 2002 lhotecká farnost vydala
CD – V. Říhovský – Missa Brevis et
Facilis op.41 – lhotecký chrámový sbor
a orchestr P. Marie Královny míru řídil
Ladislav Pospíšil. Na CD je ještě také
vánoční mše J. J. Ryby – Hej Mistře,
vstaň bystře... zpívaná a hraná naším
sborem.
Bohu díky, že Lhotka má až do
dnešních dob stále fungující sbor.
Všem za to patří velký dík.
Eva Kocmanová

píseň Ó Srdce Páně, archo naší spásy... a mnoho dalších skladeb.
Mimo chrámovou hudbu komponoval
zejména pro klavír a sborové skladby.
Velmi populární byly jeho sbírky instruktivních skladeb pro klavír, varhany, housle a malé komorní soubory.
Například: Dětským srdéčkům (Lidové
písně a říkadla pro klavír ve snadném
slohu). Pod vánočním stromkem (Pět
snadných transkripcí na Vánoční písně
pro klavír na dvě ruce).
Na počest skladatelových sedmdesátých narozenin byl na Lhotce v roce
1941 uspořádán duchovní koncert – viz
plakátek z naší farní kroniky. Zajímavostí je, že výnos z tohoto koncertu

…

Plakátek – stará pozvánka na koncert
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POZVÁNÍ

AKCE V KAPLI THOMAYEROVY NEMOCNICE
● 7. dubna (sobota) od 15.30 koncert
pěveckého sboru Gabriel. Vstupné
dobrovolné.
● 12. dubna (čtvrtek) od 16.00
koncert žáků a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město. Vstup volný.

● 26. dubna (čtvrtek) od 16.00
„Ztišení“ – prostor pro ztišení, zpěv,
modlitbu, poslech hudby a žalmů. Setkání bez rozdílu vyznání.
Více viz: www.ftn.cz; www.lekorice.com.
Mgr. Doubravka Vokáčová
koordinátorka duchovní péče
a nemocniční kaplanka

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6, vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hod.
11. dubna
25. dubna
9. května
23. května

O. Ján Evangelista Kočerha, prohlídka řeckokatolického kostela
Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici
ThLic. Lukáš Eduard Nosek: Je islám pro křesťany výzvou? aneb
o obavách z islámu, proč se ne/musíme bát muslimů?
P. Alberto Reyes Pías: Kuba (překlad K. Lachmanová), beseda
s hlavním protagonistou knihy: Já, Bůh a Fidel
celodenní výlet do Kladrub u Stříbra a Nepomuku

POZVÁNÍ Z CPR – ROZVOD A DĚTI
Smutek a pocit ztráty, hněv či pocit
nespravedlnosti. To vše a ještě mnoho
dalších pocitů může prožívat dítě, jehož rodiče se rozešli.
Jaké
jsou
nejčastější dotazy
dětí po rozchodu
rodičů? O tom, co
děti trápí, o čem
mluví a o čem se
naopak bojí mluvit.
Do jaké míry a jak
detailně popisovat
dětem, co se mezi manželi stalo? Proč
mají v období dospívání potřebu znovu
téma rozvodu svých rodičů otevřít? Na
4/2018

rozchod rodičů se podíváme očima dítěte ve všech věkových etapách. Srdečně zveme na
program, který se
bude konat v sobotu 14. dubna 2018
od 15 do 17 hodin u
Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6 –
Dejvice. Hosty budou: Mons. Aleš
Opatrný, katolický
kněz a Mgr. Hana
Imlaufová, rodinná
psychoterapeutka. Přihlášky a další informace na http://www.apha.cz/cprnov-rozvod-a-deti
Jana Šilhavá
5

CMŠ STUDÁNKA
Spolek OS Studánka a Církevní mateřská škola Studánka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CMŠ
STUDÁNKA
Den otevřených dveří pro školní rok
2018/2019 proběhne v MŠ v úterý
3. dubna 2018 od 15:00 h. Na dni otevřených dveří vás požádáme o vyplnění krátkého dotazníku. Domů si s sebou můžete odnést k vyplnění
přihlášku. (Přihlášku by měli podepsat
oba rodiče i u rozvedených rodičů.)
Rádi uvítáme u zápisu i děti předškolní a starší 4 let. Jsme schopni
uspokojit většinu zájemců o místo
u nás. Skutečný zápis proběhne dle
zákona až v květnu 2018. Dále bychom
rádi upozornili, zvláště rodiče dětí
„předškolních“ (to jsou ty, které by pro
šk. rok 19/20 měly nastoupit do ZŠ), že
vzdělávání těchto dětí je v MŠ povinné.
Dítě si sice můžete nadále ponechat
doma jako dříve, ale vaší povinností je
i v tomto případě přijít k zápisu do MŠ
a požádat o tzv. individuální vzdělávání. Všechny potřebné informace k této
skutečnosti se můžete dozvědět právě
na dni otevřených dveří. Školský zákon
nyní nově také otvírá také možnost,
aby se v MŠ vzdělávaly děti již od 2 let.

V naší MŠ se lze individuálně dohodnout i na vzdělávání těchto dětí.
Přihlášky bude možné odevzdat
v termínu zápisu v květnu, ve dnech
4. a 9. 5. na základě elektronického
přihlašování k zápisu.
Naše MŠ vám nabízí ve svém vzdělávacím programu prvky programu Začít spolu, individuální přístup pro děti
se speciálními potřebami, ekologickou
výchovu a sportovní program – Setkání
se sportem. Dále naše MŠ nabízí snížené počty dětí na třídě, kdy je max.
počet dětí ve třídě 22. Naše MŠ také
disponuje velkou, zařízenou zahradou
s venkovní učebnou. Pro děti se speciálními potřebami lze domluvit vzdělávání jak ve třídě se speciálním programem pro tyto děti, tak také v rámci individuální integrace v běžné třídě.
V rámci spolupráce s rodinami při MŠ
funguje spolek OS Studánka, který
sdružuje rodiče, jejichž děti dochází do
naší MŠ.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.
Kolektiv CMŠ Studánka

POVÍDÁNÍ SE SPORTEM NA HŘIŠTI FC TEMPO
Na 27. dubna připravuje CMŠ Studánka společně s fotbalisty a trenéry FC
TEMPO setkání na fotbalovém hřišti FC TEMPO. Rádi bychom pozvali i děti
s rodiči z blízkého okolí. Sportovní dopoledne zahájíme v 9.30 hodin. Podíváme
se do fotbalového zázemí, povíme si něco o fotbale a samozřejmě si jej také zahrajeme.
6

4/2018

CMŠ STUDÁNKA

SETKÁNÍ S JAROMÍREM JÁGREM

Děti ze Studánky na střídačce
kladenských Rytířů
Církevní mateřská škola Studánka
úspěšně pokračuje ve svém sportovním projektu „Povídání se sportem“. Už
třetí rok se děti pravidelně setkávají
s našimi úspěšnými profesionálními
sportovci, aby se seznámily s co možná nejvíce druhy sportů, ještě než
půjdou do školy. V pátek 16. 2. jsme se
byli podívat na trénink Kladenských Rytířů. Prohlédli jsme si jejich zázemí, výstroj, ale vrcholem bezesporu bylo setkání s Jaromírem Jágrem. Nejprve
jsme ho mohli sledovat při tréninku

a pak si s námi přišel popovídat i na
střídačku.
„Potvrdilo se nám, že spolupráce
s profesionály je pro děti velkou motivací a jejich úspěchy velmi inspirativní.
Za tři roky, co tento projekt běží, jsme
se setkali s více než dvaceti sportovci.
Mezi ně patří např. Jarmila Kratochvílová, Imrich Bugár, Antonín Panenka,
Olga Šípková a mnoho dalších,“ říká
ředitelka školky Mgr. Magda Vlčková.
Sylva Hurajtová

Jaromír Jágr s dětmi ze Studánky

ÚKLID KAMÝCKÉHO LESA
Spolek OS Studánka a Církevní mateřská škola Studánka pořádají v sobotu 21. dubna 2018 od 9.30 h tradiční
jarní úklid Kamýckého lesa.
Sraz v Kamýckém lese u dětského
hřiště „u koziček“ (přístup z ulice Šatrova). Pytle na odpad, rukavice a odvoz
odpadu budou zajištěny. Po úklidu nás
čeká drobné občerstvení a malá odměna pro děti. Předpokládaný konec
akce je v 11.30. Následovat bude tábo4/2018

rák s opékáním špekáčků na zahradě
CMŠ Studánka (ulice Ke Kamýku
686/2).
Přijďte s dětmi do Kamýckého lesa
užít si radost z jara a smysluplně tak
oslavit v malém předstihu Den Země.
Těšíme se na Vás!
Kontakt:
os.studanka@centrum.cz
www.cms-studanka.cz.
Za podporu děkujeme MČ Praha 12.
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Vyfotit se s Jaromírem Jágrem a s celým hokejovým týmem, to se jen tak
někomu nepoštěstí. Děti ze Studánky už takovou památku mají.

DOLETY DALŠÍCH BALÓNKŮ
Stále přicházejí zprávy o doletu balónků, které děti odeslaly do světa na
závěr dětského karnevalu 28. ledna
2018.
● Balónek Debory Toepferové byl nalezen 3. února v Horných Obdokovciach v okrese Topoľčany, uletěl 375 km
● Balónek Kristýny Váňové našli 5.
února na poli v Dolném Trhovišti u Hlohovca, doletěl zatím nejdál 405 km.
● Bibi Kudlovou zase potěšila informace, že její balónek našla policie .

Panu faráři přišla emailem zpráva:
Dobrý den.
Omlouvám se, nestíhám na poštu,
tak doufám, že i takto někomu udělám
radost. Místo nálezu okr. Kutná Hora,
Nové Dvory, ul. Ke Hřišti, vedle rybníku
před čp. 323.
Hezký den.
S pozdravem
por. Bc. Tomáš Florián, komisař
(red.)

Informace o doletech balónků jsou postupně doplňovány na internetových stránkách https://karneval-lhotka.webnode.cz/
8
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OHLASY

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti a nikoho v kostele neznáte?
Nebo byste chtěli blíže poznat rodiny, které v kostele vídáte? Anebo byste
prostě jen chtěli prožít příjemný víkend mimo Prahu s přáteli z farnosti? Pak
je následující pozvání určeno právě vám!
Blíží se květen, měsíc, kdy se v naší
farnosti koná tradiční víkendové setkání rodin. Jako v několika předešlých letech se i letos o víkendu 4.–6. května
vydáme do krásného prostředí Železných hor, do kláštera Školských sester
sv. Františka v Hoješíně u Seče.
Nemusíte se bát, pokud máte malé
miminko nebo naopak již odrůstajícího
mládežníka, program víkendu je připraven tak, aby byl zajímavý pro každého.
Kromě společně stráveného času se
můžete těšit na páteční pohádku pro
děti, sobotní dopolední vycházku
k Sečské přehradě, odpolední návštěvu zámecké obory ve Žlebech. Sportovci se mohou do Žlebů vydat na kole.
Sobotu zakončíme večerním táborákem. V neděli před obědem nás ještě
čeká krátká výprava do blízkého okolí.

V pátek večer se budete moci duchovně občerstvit společnou modlitbou
rodičů v místní kapli. V sobotu za námi
přijede P. Jiří, kromě „májové“ tak bude
příležitost i k rozhovoru s knězem. Před
nedělním výletem ještě oslavíme mši
svatou v kostele sv. Vavřince v Seči.
Cena za ubytování a společnou stravu činí 700 Kč na osobu za víkend, děti
do 2 let mají pobyt zdarma. Bližší informace stejně jako podrobný program
víkendu naleznete na našich stránkách
www.lhoteckafarnost.cz.
Přihlašovat se můžete u Martina Koníčka na tel.: 603 404 546 nebo na emailu m.konicek@email.cz, popřípadě
v sakristii u P. Jiřího.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Těšíme se na shledanou v květnu na
Hoješíně!
Martin Koníček

RŮŽENCE VE VĚZENÍ
Milí obětaví a štědří farníci, děkuji
všem, kteří jste se zapojili do sbírky růženců pro vězeňkyně. Impulzem pro tuto iniciativu byl článek v listopadovém
Katolickém týdeníku, kde zástupci Mezinárodního vězeňského společenství
zmiňovali velkou touhu vězeňkyň mít
u sebe růženec. Dokonce prý zaznamenali případ, kdy si dámy ve výkonu
trestu mezi sebou předávaly jeden putovní – ta, která byla propuštěna, zanechala růženec další ze svých sou4/2018

putnic. Samy vězeňkyně pak přišly
s návrhem, že by si růžence vyráběly.
V článku proto bylo zmíněno, že pokud
by někdo mohl věnovat celé i přetrhané
růžence, může je zaslat na adresu výše zmíněné organizace.
Představa, že ženy za mřížemi tolik
touží mít u sebe růženec, i když většina
asi neví, jak má vypadat modlitba
s ním, mě dojala. Nikdy mě nenapadlo,
že by to pro někoho mohl být tak nedostižný a nedostatkový artefakt – doma
9
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se nám jich nashromáždilo od babiček,
biskupů a duchovně založených přátel
nepočítaně. Zaslat je na určitou adresu
mi přišlo jako příležitost k projevení solidarity s minimem nákladů finančních
i časových.
●
Tuto příležitost využila řada z vás,
nakonec se totiž po výzvě patera Jiřího
v sakristii nashromáždilo 51 růženců (většina
z nich neroztržených), 15 desátků a balíček medailek s Pannou
Marií.
Celá
zásilka
dorazila do rukou
dobrovolníků
z vězeňského

společenství na začátku února. V březnu mi přišel děkovný dopis od Mezinárodního vězeňského společenství –
povzbudila je velká odezva i na drobnou potřebu jejich svěřenkyň.
A tak velké díky za projevenou účast
s vězněnými. Modleme se za ty, které
možná právě teď s nadějí a neurčitou
vírou v srdci třímají v rukou právě ten
váš růženec.
Pokud se k někomu informace
nedostala a má
doma růžence,
které by chtěl darovat, může je
donést do sakristie, vypravíme
další zásilku.
Jana Jirsová

NECHTE ŘÍDIT JEŽÍŠE
Povzbuzen ohlasem na článek o adventní duchovní obnově s P. Johnem
(nikdo mi nevynadal a jedné osobě se dokonce líbil) jsem uvažoval, zda se
mám angažovat i v případě podobné postní akce, kterou na Lhotce konal
v sobotu 24. února P. Josef Žák. Kladně jsem se rozhodl hlavně kvůli tomu,
že byla řeč o věcech, se kterými se také potýkám.
Pater Žák je šedesátník, dvakrát bývalý plzeňský generální vikář a aktuálně spirituál pražského semináře. Snad
proto hned složil naší farnosti poklonu,
když konstatoval, že máme více bohoslovců než celá plzeňská diecéze.
Stejně jako P. John rozdělil obnovu na
tři hodinové bloky (napřed vždy promluva, pak osobní modlitba). Navíc výslovně doporučil „silencium“, což nám
zase moc nešlo, ale zjistil jsem, že je to
užitečná věc: když člověk nemluví a nic
neposlouchá, nezbude mu než přemýš10

let – a když předtím slyšel o Bohu, dost
možná začne přemýšlet o Něm.
V první části P. Žák mluvil o postní
době a o tom, co znamená věřit v Boha. Rozlišil mezi utrpením a křížem –
pokud dovolíme Kristu, aby vstoupil do
našeho utrpení, tak se toto stane křížem, který neseme společně, což je
mnohem lepší. Za nebezpečí postní
doby označil upnutí se na skutky (sebezápory a další kající skutky, včetně
odmodlených růženců) – nejde o výkony, ale o vztah s Pánem, o vnitřní ob4/2018
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rácení a o víru. Člověk, který věří v Boha, dělá to, co má Bůh rád. Ale není
věřit jako věřit. P. Žák s láskou vzpomínal na svého světitele, pana kardinála Tomáška, který z víry žil, zatímco
nedaleko žijící (také věřící) prezident
Husák podle víry nežil. Věřit znamená
být v pohybu a stávat se tím, komu
jsem uvěřil. V závěru otec spirituál
vzpomněl Benedikta XVI., který upravil
manželský slib: „Já, ..., odevzdávám se
Tobě, Ježíši, a přijímám Tě za svého
Pána. Slibuji, že Ti zachovám lásku,
úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím...“

„Měli bychom si s Ježíšem vyměnit
místa…“, říká P. Josef Žák
4/2018

Druhou promluvu P. Žák věnoval obrácení. Spíše než o to, abychom se
obrátili, jde o to, abychom se nechali
obrátit. Pater tu přirovnal náš život
k tomu, že jedeme s Pánem Ježíšem
autem. Většinou máme Ježíše jako váženého spolujezdce, řídíme však my
sami a od Něj chceme jen takovou garanci, že nebude zácpa ani náledí
apod. Mělo by to ale být naopak: měli
bychom si vyměnit místa a nechat řídit
Ježíše. Když se toho odvážíme, porosteme do své originální podoby, jak nás
Bůh stvořil a jak nás chce mít.
V poslední části P. Žák mluvil o svatosti. Jako inspiraci zmínil světce, které
jsme mohli osobně potkat: Jana Pavla
II. a Matku Terezu. Také vzpomínal na
svého dlouholetého zpovědníka, „dědouška“, který mu namísto konkrétní
rady s oblibou pokládal otázku: „A mluvil jsi o tom s Ježíšem?“ Pak vyprávěl
o vlastní duchovní cestě, jak se od „výkonů“ a od denního režimu sepsaného
na papírku postupně učí citlivosti k Boží vůli a spolupráci s Duchem svatým.
Svatí dělali, co bylo třeba. Konečně
P. Josef vyzdvihl příklad svatého Václava: úcta k němu jednoznačně znamená smířit se se svým bratrem.
Celou obnovou se nesla myšlenka,
že pravdivě přiznávat své slabosti
a hříchy a prosit Ježíše o odpuštění
a pomoc je lepší a perspektivnější, než
ty slabosti a hříchy objektivně nemít –
neboli, že duchovní růst pramení v pokoře.
Děkuji všem, kdo mají zásluhu na
tom, že na Lhotce máme pravidelně
v adventu a postu rekolekce s kvalitními exercitátory. Je to přece jen něco jiného, než si doma číst nebo sledovat
(byť třeba výborný pořad) v TV Noe.
Opravdu děkuji!
Jiří Vavřík
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PATRON DĚTÍ POMÁHÁ V NOUZI
Ondra se narodil s těžkou nedoslýchavostí. Chodí do druhé třídy a výuku
zvládá bez asistenta. Často ale říkal,
že slyší tak polovinu z toho, co paní
učitelka říká, i když nosí kvalitní naslouchadla. Před nějakým časem měl
vypůjčené speciální bezdrátové příslušenství (mikrofon a indukční přijímač),
které mu umožnilo slyšet na větší vzdálenost, a to i v hlučném prostředí. Ondra za těch pár dní ve škole doslova
ožil. Na pořízení takto nákladné pomůcky ale Ondrova maminka neměla
peníze. Ondrova učitelka jí poradila,
aby se obrátila na projekt PATRON dětí. Potřebnou částku se podařilo vybrat.
Tento příběh demonstruje práci PATRONa dětí. Jedná se o charitativní
projekt, jehož smyslem a cílem je pomáhat sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám v celé
ČR. Pro každé dítě a jeho potřeby získáváme finanční prostředky. Takovými
potřebami jsou zdravotní pomůcky,
sportovní vybavení, uhrazení zájmové-

ho kroužku nebo vzdělávání, ale i další
pomoc rodinám s dětmi v nouzi. Na cílovou částku se libovolným příspěvkem
skládá více jednotlivců.
Každý příběh má tzv. patrona, který
garantuje pro dárce existenci dítěte
a jeho potřeby (jako paní učitelka
v Ondrově příběhu). Mezi našimi patrony máme učitele, vedoucí zájmových
kroužků, pracovníky neziskových organizací, pracovníky OSPODu nebo rodinné přátele.
Máte-li v okolí dítě, které potřebuje
pomoc, nenechávejte si to pro sebe.
Znáte rodinu, která si nemůže dovolit
zaplatit zdravotní pomůcku pro svého
syna? Víte o dítěti, které nechodí na
obědy do školní jídelny, protože na to
jeho rodina nemá peníze? Potřebuje
pomoc Vaše dítě? Podělte se s námi
o příběhy a pomozte nám vrátit dětem
naději na lepší zítřky.
Více na: https://patrondeti.cz/
email: info@patrondeti.cz; Infolinka
601 188 166 (Po–Pá od 10 do 16 hod).

DÍTĚ
Dítě je ztělesněná meditace. Malé dítě žije pro přítomný okamžik. Nepřemýšlí
příliš nad tím, co bylo, a neřeší donekonečna, co bude. Dítě je aktuální, v dané
chvíli spokojené, nebo nespokojené. Má radost, nebo je smutné. Minulost a budoucnost pro něj nehrají žádnou zásadní roli. Dítě žije pro tady a teď, je spontánní, hravé a ze samé podstaty idealistické. Ke světu rodičů hledí s důvěrou. Dítě při
hře medituje. Věnuje celou pozornost danému objektu.
Meditace: Pozoruji dítě, jak leží v postýlce… jak je klidné a harmonické. Jen je.
Nikam nepospíchá, nic neřeší. Žije, existuje, je… Medituji.
Pozoruji dítě, když spí. Jeho spánek je čirá meditace. Dítě hluboce ponořené ve
své duši sní svoje dětské sny. Setrvává v pokoji a v tichu Božího chrámu. Jeden
z nejkrásnějších obrazů tohoto světa je spící dítě. Medituji.
„Být dítětem Božím znamená být současně malým i velkým.“ Edita Steinová.
Juraj J. Dovala: Chrám uprostřed tržiště
12
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POZVÁNÍ

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU
Záleží Vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás? Přijďte to ukázat.
Zveme na Národní pochod pro život
a rodinu – v sobotu 7. dubna 2018.
Základní věci lidského života jsou
vlastně jednoduché. Rodiny založené
na manželství jsou tím nejlepším prostředím pro děti narozené i nenarozené. Kde jsou děti, tam je život.
10.30 Katedrála – mše sv. celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou, OP

12.00 Klárov – oběd, program pro malé i velké, výstava fotografií Rodina.
14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov – Národní
třída – Václavské náměstí
16:00 Požehnání přítomným rodinám
u sochy sv. Václava.
Pro předem přihlášené bude zajištěna přednostní bezpečnostní kontrola
na Pražském hradě a pro rodiny bude
připraven bezplatný oběd.
Organizační informace a registrace:
http://pochodprozivot.cz.
(jš)

Foto z pochodu pro život 2016

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.)
4/2018
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TAKOVOU OBJEDNÁVKU JSME JEŠTĚ NEMĚLI
Panu Karlovi naši péči objednala sociální pracovnice z nemocnice.
Zdravotní sestra Petra za ním jela na první návštěvu hned to odpoledne, kdy ho propustili.
Klient žije sám, je rozvede- chuťové i cenové představy. Nakonec
ný, bývalá manželka již zemřela. Dcera nás klient uzemnil požadavkem, abych
žije mimo Prahu a pečuje o dítě s těž- mu vařila já. Prý někde slyšel, že vařím
kým postižením, za otcem dojíždět dobře. Každé ráno by si objednal, na
nemůže. Klientovi je devadesát čtyři co by měl chuť, a já bych mu to uvařila
let, má problémy s pohybem po bytě, a donesla. Takovou objednávku jsme
často padá. Není schopen si dojít na ještě neměli a já musela klientovi vynákup, uvařit si, uklidit. Sotva se šourá světlit, že podobné služby opravdu
po bytě, posedává a většinu dne pod- nemohu poskytovat.
Pana Karla dál navštěvovaly jen nařimuje nebo se dívá na televizi. Petře
bylo okamžitě jasné, že sestry, které še sestry. Defekt se hojil, ale klient
pána navštěvují obden, situaci neza- chátral. Nákupy mu občas přinesli souchrání. Proto panu Karlovi nabídla na- sedé, teplé jídlo někdo z přátel. Marně
jsme ho přemlouvaše sociální služby.
li, aby si služby obSociální pracovjednal. Skončilo to
níci se za klientem
podle
očekávání,
vydali hned náslezeslábl, zamotal se
dující ráno. Měli přia upadl, museli
připravený balíček
jsme ho odvézt do
služeb, pravidelné
nemocnice.
nákupy,
pomoc
Šunkofleky pan Karel nemá rád
V tomto okamžis úklidem, dovoz
obědů. Pan Karel všechno odmítl ku zareagovala jeho dcera a zařídila
v okamžiku, kdy zjistil, že by za služby mu pobyt v rehabilitačním ústavu pomusel zaplatit. Souhlasil jen s tím, aby- blíž místa, kde bydlí. Po rehabilitaci
chom mu každý den dovezli teplý oběd. plánovala tatínka umístit v domově pro
Hned druhý den po poledni nám seniory přímo u nich ve městě. Těšila
v kanceláři zvonil telefon. Klient si stě- se, že ho bude navštěvovat. Nám se
žoval, že mu nechutnal oběd. Byly ulevilo, že o pana Karla je postaráno.
Uplynuly dva měsíce a opět nám vozrovna šunkofleky a ty on nejí. Chtěl by
řízek nebo ovocné knedlíky. Pokud si lali ze sociálky. Pan Karel je zpět. Rejídlo nemůže každý den vybrat podle habilitace ho obtěžovala, do domova jít
své chuti, tak ho nechce. Snažili jsme nechce. On chce být doma. Naše služse ho přesvědčit, že něco jíst musí by opět odmítl. Tak se za toho paličáka
a strava má být pestrá. Pan Karel obě- můžeme jenom modlit.
dy zásadně odmítl. Hledali jsme jiného
Přeji vám hezký duben.
Eva Černá
dodavatele, ale nenašli takového, který
by dokázal současně uspokojit jeho
14
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KALENDÁŘ – DUBEN 2018
NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

1. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá, žehnání pokrmů
Mše sv. s doprovodem chrámového sboru, žehnání pokrmů
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
10.00

2. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním
Mše svatá, po ní možnost koledování
Mše svatá, po ní možnost koledování

ÚTERÝ
3. 4.
9.15–11.00
9.15
15.00
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA
4. 4.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Středa v oktávu velikonočním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka
Prostřední společenství mládeže „M“

ČTVRTEK 5. 4.
8.00
8.45
9.30
19.00

Čtvrtek v oktávu velikonočním
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Biblické setkání

PÁTEK
6. 4.
15.00
15.45
16.30
17.00
18.30
19.15–21.00

Pátek v oktávu velikonočním
Mše svatá
Modlitby proseb
Svátost smíření dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.00
17.00
po mši sv.

Sobota v oktávu velikonočním
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní

4/2018

7. 4.
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NEDĚLE
8.00
10.00
po mši sv.
18.30

8. 4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Mše svatá
Mše svatá s prvním sv. přijímáním dětí
„Burza“ věcí z postního úkolu
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
17.00
18.30
20.00

9. 4.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
10. 4.
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 11. 4.
8.00
8.45–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Setkání nově pokřtěných
Nejmladší společenství mládeže „S“

ČTVRTEK 12. 4.
8.00
8.45
15.00
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství Zacheus

PÁTEK
13. 4.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 14. 4.
17.00

Mše svatá
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18.30

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, vydání speciálního čísla
Věstníku k zahájení veřejné sbírky na stavbu
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: PhDr. Miroslav Scheinost, ředitel Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci: Kriminalita v ČR; skutečný stav a vývoj
Mše svatá

PONDĚLÍ 16. 4.
8.00
17.00
18.30

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus

ÚTERÝ
17. 4.
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 18. 4.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka
Setkání nově pokřtěných
Prostřední společenství mládeže „M“

ČTVRTEK 19. 4.
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
20. 4.
15.00
15.45
16.30
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
První svátost smíření dětí
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

NEDĚLE

15. 4.

8.00
10.00
16.30

SOBOTA 21. 4.
11.00 katedrála
14.00
17.00
4/2018

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Mše svatá na počest sv. Vojtěcha s uctěním ostatků kardinála Josefa Berana, více viz str. 2
Setkání otců s dětmi
Mše svatá
17

NEDĚLE
8.00
10.00

22. 4.

16.30
18.30

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Centrum Lhotka – seznámení farnosti i veřejnosti
s aktuálním stavem příprav stavby farního centra a rekonstrukce kostela
Mše svatá

8.00
17.00
20.00

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního
patrona pražské arcidiecéze
Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
24. 4.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Sv. Jiří
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 25. 4.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Svátek sv. Marka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Setkání nově pokřtěných
Nejmladší společenství mládeže „S“

ČTVRTEK 26. 4.
8.00
8.45
15.00
19.00
20.00

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

PÁTEK
27. 4.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 28. 4.
16.15 katedrála
17.00

Modlitby za národ
Mše svatá

PONDĚLÍ 23. 4.

18
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NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

29. 4.

PONDĚLÍ 30. 4.
8.00
17.00
18.30

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Sv. Zikmunda, mučedníka
Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus

Změna programu vyhrazena.
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Připomínáme, že účastníci akcí
dávají svou účastí souhlas ke zveřejnění sebe na fotkách z akce.
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší
svatou požádat v sakristii.

DALŠÍ KROK NA CESTĚ
K TRVALÉMU JÁHENSTVÍ

Kandidáti jáhenství z naší farnosti Stanislav Juhaňák a Prokop Jirsa (3. a 4. zleva)
byli přijati mezi lektory 11. března při bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Více se dočtete v příštím Věstníku.
Foto: Člověk a víra, Michal Havel
4/2018
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PLÁNUJEME
8. 4. – 1. svaté přijímání dětí; „burza“
věcí z postního úkolu
28. 4., 28. 5. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15
4.–6. 5. – víkend pro rodiny v Hoješíně
25. 5. – Noc kostelů
16.–17. 6. – pěší pouť otců s dětmi
13. 5., 10. 6. – mše sv. upravená pro
děti
2. 6. – velký úklid
3. 6. – pouť: mše sv. a po ní Zahradní
slavnost

13. 6. – poslední výuka máboženství,
vysvědčení
29. 7.–11. 8. – letní chaloupky starší
a mladší.
15. 9. – Lhotecký běh. Loni nás běžela
stovka, velcí i malí běžci, kteří si
mohli vybrat z různých tratí. Od
těch pro nejmenší, dlouhých jen
pár metrů, po sedm kilometrů.
Zveme tedy i letos do FC Tempa
a okolní přírody!

OBLAKA
Juraj J. Dovala ve své knížce: Chrám uprostřed tržiště nabízí jednoduché náměty k tomu, jak žít hlubším duchovním životem a zároveň plnit každodenní povinnosti. Spiritualitu všedního dne. Předložené meditace lze praktikovat na ulici,
v práci, v rodině, při jízdě autem. Jsou prozkoušené letitou praxí.
Meditace s oblaky vyčistí vaši mysl, zklidní duši a vnese do ní pokoj a mír Božího ticha. Kdekoliv pozoruji oblohu. Sleduji barvu a tvary oblaků. Neanalyzuji, nezkoumám, co mi připomínají, nehledám účelově, co znázorňují, jen je tiše a se zatajeným dechem sleduji. Medituji.
Pozoruji oblohu a oblaka, jsem tady a teď. Když mi samy něco naznačí, povědí,
odhalí, přijmu to. Medituji však beze snahy něco v nich objevit. Bez nátlaku a násilí mysli. Pozoruji oblohu a mraky. Bůh je strůjcem míru, jsem dítětem a poslem
Božího míru. Medituji.
Nebesa vypravují o Boží slávě,
obloha hovoří o díle jeho rukou (Ž 19, 2)
Juraj J. Dovala: Chrám uprostřed tržiště. Karmelitánské nakl. 2017.
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4–Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
internet: http://lhoteckafarnost.cz; bankovní spojení: číslo účtu 74326329 /
0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana
Šilhavá. Příspěvky posílejte na adresu farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. Nisou www.tiskem.cz.
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 25. 3. 2018.
Uzávěrka příštího čísla je 5. dubna 2018. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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