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BRATR LIDÍ I ZVÍŘAT
František z Assisi (narozen tišek chválí Boha za pana bratra slun1181 nebo 1182) patří mezi nejmilova- ce, sestru lunu s hvězdami, bratra vítr,
nější světecké postavy nejen křesťan- sestru vodu, bratra oheň, matku zemi,
ství, ale celé historie lidstva. Málokdo za ty, kteří pro Boží lásku odpouští, i za
ukázal tak jasně, že člověka nespasí sestru tělesnou smrt. Pod jeho ochranu
bohatství a zajištěný život. Pro mnohé svěřuje církev zvířata, přírodu a ekolose stal vzorem upřímnosti, lásky ke gii.
Kristu i k bližnímu. Byl bratrem nejen
Dva roky před svou smrtí přijal
lidí, ale i zvířat a všeho stvoření.
František Kristovy rány a je první znáPo
mou stigmatibolestném
zovanou
rozchodu
postavou
s vlastním
křesťanské
otcem, bohahistorie.
tým kupcem
Zemřel roku
v Assisi, za1226 a svatoložil spoleřečen byl
čenství bratpouhé dva
ří, z něhož
roky poté.
vyrostla franDědictvím po
tiškánská řesvatém
Foto ze žehnání zvířátek před naším kostelem
holní rodina.
Františkovi je
Patří
sem
i vánoční zvyk
svatá Klára, Anežka Česká, Alžběta stavění betlémů. On byl patrně první,
Durynská.
který o Vánocích roku 1223 inscenoval
František přijal jáhenské svěce- scénu narození Páně v chlévě s živými
ní, hlásal evangelium a kázal. Na svých zvířaty.
cestách navštívil roku 1219 Egypt, kde
V naší farnosti se pomalu stává trase pokusil přesvědčit sultána a zastavit dicí žehnání zvířat v neděli kolem svátválku mezi muslimským a křesťanským ku sv. Františka, letos připadá na 7. 10.
světem.
Těším se na vás i vaše mazlíčky.
Jeho „Píseň tvorstva“ je asi nej+ P. Petr Šleich
starší dochovanou italskou básní. FranFoto M. Procházka
10/2018
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CHALOUPEK NENÍ NIKDY DOST
Po prázdninách se pastorační rada
farnosti sešla pátého září. Reflexi uplynulého období dominovaly dvě farní
chaloupky, kterých se letos zúčastnilo
dohromady více než čtyřicet dětí.
Dvoutýdenní pobyt v Sušici (mladší děti) a na Kvildě (děti starší) proběhl
zdárně. Jen je příští rok třeba, více hlídat dodržování zákazu používání mobilů a minimalizovat přímé volání dětí rodičům. Běžné kamarádské pošťuchování děti často vylíčí v horších barvách
a maminky se pak doma zbytečně
strachují. Každý hovor s maminkou navíc dítě spíš rozhodí.
Jako řešení se jeví pravidelné informování pomocí hromadných SMS, zasílaných staršími kamarády každý den
rodičům, například „dnes jsme dopoledne byli v lese a odpoledne na koupališti, všichni jsme v pořádku“. Pří-

padně je možné vedoucím večer zavolat a dotázat se na konkrétní dítě.
Zájem o chaloupky je enormní, kdyby bylo více vedoucích, mohly by být
klidně i tři naráz. Není vyloučeno, že
tedy příští rok už nebudeme schopni
vzít všechny zájemce. Řešením totiž
není další navyšování počtu dětí, a to
nejen s ohledem na předpisy, ale také
kvůli snaze udržet „domáckou“ atmosféru. Pro starší kamarády je organizování chaloupek velmi náročnou a obětavou službou. Někteří si dokonce kvůli
tomu vzali dovolenou nebo neplacené
volno! Veliké díky patří i kuchařkám
a kuchařům. Na pastorační radě jsme
ještě probrali detaily Lhoteckého běhu,
program nepravidelných aktivit v tomto
školním roce a téma, které zmiňuji na
str. 3.
P. Jiří Korda

MŠE SVATÉ ZA DOBRODINCE A DÁRCE
Od září je každou první neděli v měsíci sloužena mše svatá od deseti hodin zvláště za dobrodince a dárce a jejich úmysly. Chceme tak Pánu svěřit
všechny ty, kteří podporují naši farnost
a plánovanou stavbu. Současně tím vyjadřujeme svůj dík za modlitební, lidskou i finanční pomoc. Stále platí, že
každý první čtvrtek v měsíci je ranní
mše svatá obětována zvláště za naše

bohoslovce. Každý první pátek je pak
večerní mše svatá obětována zvláště
na úmysly modlitebního hnutí Modlitby
za nejmenší, jehož jsem národním koordinátorem. Více o těchto modlitbách
naleznete mezi tiskovinami vzadu
v kostele nebo na internetových stránkách www.modlitbyzanejmensi.cz. Díky
za vaše modlitby, podporu a dary!
P. Jiří Korda

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz.
Ke 31. 8. 2018 se nám podařilo vybrat 8.015.859 Kč,
to je 8 % z potřebné částky. Všem dárcům děkujeme.
2
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DĚTI PŘI MŠI SVATÉ
Na zasedání pastorační rady jsem
otevřel velmi citlivé téma. Jak skloubit
snahu, aby i malé děti mohly být přítomny na liturgii, ale aby přitom míra
hluku byla únosná pro celebranta i další přítomné? Na Lhotce to myslím dobře zvládáme, nicméně kvůli několika
konkrétním situacím jsem o tom diskutoval také s některými rodiči. Právě na
základě těchto rozhovorů jsem došel
k závěru, že spíše než veřejně vyzývat
ke ztišení je potřeba snažit se zjistit,
kterým konkrétním rodinám se nedaří
situaci zvládat, a pokusit se ji s nimi řešit individuálně. Přivítal bych i větší angažmá dalších rodičů přítomných na
mši svaté. Není ani tak problém, když
se dítě občas ozve, nebo se někam
přesune, ale pro předčítající, předzpěváky a především pro kněze je asi neobtížnější dlouhotrvající křik nebo když
dítě hovoří nahlas v celých větách.
Chápu ale, že někteří rodiče nechtějí
chodit do sálu, který je v kontaktu
s hlavní lodí jen skrze přenosovou
techniku. To svádí některé přítomné
zapomínat, že jsou stále na liturgii. Na
zasedání rady jsem tedy poprosil
o názor. Radní z řad laiků, kteří kromě
jednoho mají jedno až čtyři děti, souhlasili s mým rozhodnutím více dbát na

adresnou a individuální komunikaci
než na veřejné upozornění. Současně
se shodli na následujícím, cituji ze zápisu: „Navazující intenzivní diskuse
ukázala, že
a) zejména při čteních Písma svatého,
promluvě a proměňování je žádoucí,
aby byl v kostele klid, a to nejen pro celebrujícího kněze, ale i pro ostatní přítomné;
b) případná usměrňující aktivita laiků
vůči rodičům rušících dětí je sice možná, ale může být rodiči vnímána jako
soukromá aktivita;
c) dospělí ministranti se mohou do této
aktivity zapojit;
d) nicméně nelze vyloučit ani potřebu
citlivé intervence samotného kněze jako hlavní autority v dané situaci. PRF
se shodla, že jak P. Korda, tak
P. Šleich vždy volí citlivý přístup v těchto situacích, plně za nimi stojí a žádá
je, aby na tuto svou autoritu nerezignovali.“
Tímto ale diskuzi na dané téma neuzavírám a budu rád za vaše další postřehy a třeba i kritické připomínky. Veliké díky zvlášť rodičům a prarodičům
za velmi náročnou službu vedení dětí
k Pánu Ježíši!
P. Jiří Korda a pastorační rada

KANCIONÁL PRO UKULELE
Náš lhotecký ukulelista Ondřej Šárek nezahálí.
Podařilo se mu nahrát velkou část písní z Kancionálu.
Střídá čtyři nástroje, a drží se původní tóniny:
https://youtu.be/REn5oYojU_A. Tak ať se líbí!
(red.)
Ondřej Šárek, foto Jan Šilhavý
10/2018
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90 LET THOMAYEROVY NEMOCNICE
žili a dali se do jejích služeb, taktéž za
Mimořádné akce v kapli sv. Václava:
● 6. 10. v sobotu od 14.00 slavnostní dobrodince. Spolu s vámi, farníky,
ekumenická bohoslužba za Tho- chceme rovněž prosit za moudrost,
mayerovu nemocnici a vytrvalost v úsilí prozíravost, ducha služby a lásky pro
o celkové dobro nemocných u příleži- vedení a personál, za potřebné prostředky k umožnění komplexní péče
tosti 90. výročí jejího vzniku.
o nemocné, v nepoPřítomni budou duchovní, kteří slouží „Lidé v nouzi nepotřebují až slední řadě za všechv Thomayerově ne- tak moc peníze. Oni potřebují ny, kteří jsou a budou
mocnici, setkání do- naše oči, ruce, nohy, srdce…“ v této nemocnici ošetřováni. Jste všichni srprovodí smíšený pě(Matka Tereza)
dečně zváni ke spovecký sbor Gabriel.
V kapli sv. Václava se každoročně lečné modlitbě!
pořádá ekumenická bohoslužba, kde ● 11. 10. ve čtvrtek od 16.00 koncert
se duchovní navštěvující nemocnici žáků a pedagogů ZUŠ Křtinská Jižní
spolu se všemi příchozími a hosty při- Město. Vstup volný.
mlouvají jak za vedení a personál ne- ● 25. 10. ve čtvrtek od 16.00 „Ztišení“
mocnice, tak za její nemocné a umíra- – prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu,
jící. Letos v rámci oslav 90. výročí poslech hudby a žalmů. Setkání bez
založení chceme zvlášť děkovat za vše rozdílu vyznání.
dobré, co se v nemocnici podařilo – za
Doubravka Vokáčová,
ty, kterým bylo během těch devadesáti
P. Řehoř Žáček, nemocniční kaplani,
let pomoženo v jejich nemoci, i za ty,
tel: 261 083 519; 775 137 869;
kdo se o fungování nemocnice zaslouwww.ftn.cz/duchovni-sluzba-987

KRÁTCE
● Svátost křtu za uplynulé období přijali Lucie H., Stella Veronika P., Sofie O., Gaston Eduard B.
● Rozloučili jsme se Zdeňkem Marunou, Milanem Kopáčkem, Petrem Čiperou, Janou Soldánovou, Františkem
Martinkem, Etelou Síchovou, Arnoštem
Faltýnkem, Marií Graffovou, Jiřím Pěničkou, Věrou Pospíšilovou.
● Zahájili jsme přípravu na přijetí svátosti biřmování. Zájemců z řad mládeže se začalo připravovat 16, kdo by se
chtěl ještě přidat, hlaste se P. Kordovi,
4

farníci vyššího věku ať se ozvou
P. Šleichovi.
● Žehnání zvířat se uskuteční 7. 10.
v 15.00 před kostelem P. Marie Královny míru.
● Zveme rodiny s dětmi na podzimní
víkend v termínu 19.–21. 10. do Hrádku u Vlašimi. Přihlášky a další informace u Martina Koníčka nebo u P. Kordy.
● Misijní koláč připravuje společenství
maminek na misijní neděli 21. 10.
● Pastorační rada farnosti se sejde
3. října 2018 ve 20.00 v sále sv. Václava.
10/2018

ZPRÁVY Z FARNOSTI

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Církevní
mateřská
školka Studánka připravuje na podzim roku
2018 bohatý program.
Den hojnosti, nebo také
Den sv. Františka, proběhne na zahradě CMŠ
Studánka v pátek 5. 10.
od 15.45 hod. Děti a rodiče se seznámí
s legendou o sv. Františkovi, bude pro
ně připraveno výtvarné vyrábění.
V sobotu 6. 10. již tradičně půjdou
děti spolu s rodiči uklízet Kamýcký
les, kam nejčastěji chodí na vycházky.

Víkendový
pobyt
19.–21. října
2018. Ubytování v areálu školy v přírodě v Podhradí u Ledče nad Sázavou.
Na programu bude seznámení s novými rodinami, výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi, výprava do okolí, tvoření
z přírodních materiálů, hry v okolní přírodě apod.
V pátek 2. 11. děti z CMŠ společně
s panem kaplanem navštíví branický
hřbitov, aby si připomněly svátek
všech zemřelých.
Více naleznete na stránkách školky
www.cms-studanka.cz.
(red.)

PŘI ÚKLIDU SE NAŠEL
PAMĚTNÍ OBRÁZEK
Novým přírůstkem lhoteckého archivu se stal
pamětní obrázek (letáček), který ženy objevily při
úklidu kostela. Zřejmě pochází buď z roku 1937,
nebo byl vydán těsně po ukončení války. Je na
něm nápis Královno míru, oroduj za Československo. A tak je to milá připomínka k výročí vzniku
naší republiky.
Eva Kocmanová

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM
Děkujeme přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o rozsahu
maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události.
(red.)
10/2018
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VÝSTAVA OBRAZŮ LENKY MARUŠKOVÉ
Obrazy malující střelkyně budou v našem kostele k vidění od 3. do 25. listopadu 2018 a bude možné si je i zakoupit. Jedná se o v pořadí třetí autorčinu výstavu. Před pěti lety vystavovala Lenka Marušková svoje obrazy v Mladotově domě, letos v únoru v OC Novodvorská Plaza.
Lenka se narodila v Plzni 2. února
1985, od šesti let vyrůstala v Aši, kde
se roku 1999 pod vedením svého otce
začala věnovat sportovní střelbě a následně se stala reprezentantkou České
republiky. V roce 2004, ještě pod svým
dívčím jménem Hyková v Aténách na
svých prvních olympijských hrách vybojovala stříbrnou medaili ve střelbě
z malorážky v disciplíně sportovní pistole 30 + 30.
V roce 2006 se vdala a přestěhovala
do Prahy. Je držitelkou patnácti titulů
mistryně České republiky a mnoha
českých dosud nepřekonaných rekordů. Medailistka ze závodů mistrovství
světa, Evropy, Finále Světových pohárů a Světových pohárů. Účastnila se
dalších Olympijských her v Pekingu
(2008) a v Londýně (2012).
Dáma se slunečníkem,
inspirováno Claudem Monetem

Daleká cesta
6

Vztah k malování má již od dětství,
ovšem sen si splnila až v dospělosti.
Oslovilo ji malování „klasické“ olejomalby, techniky starých mistrů. Fascinuje ji pastózní technika malby
a malba špachtlí. Malování používala
jako prostředek k odreagování od sportovního shonu, jako arteterapii, ve které
pokračuje i po skončení své sportovní
kariéry. V současnosti volbu námětů
ovlivňuje také mateřství. Její obrazy
najdete i na www.lenkamaruskova.cz
a na https://www.facebook.com/lenka.
maruskova.cz.
(red.)
10/2018

Z HISTORIE

PRIMÁTOR ZENKL NA LHOTCE V R. 1945
ce země české. O půl desáté vycházel
průvod z farního kostela do ústavní
kaple v Masarykových domovech, nynější Thomayerově nemocnici, která je
zasvěcena sv. Václavu. V deset hodin
začala zpívaná mše svatá s kázáním.
Zpíval na ní lhotecký chrámový sbor
a byl přítomen primátor hlavního města
Prahy Petr Zenkl.

Ve lhoteckém archivu najdeme také
zprávu, jak se v naší farnosti slavil první svátek svatého Václava v osvobozené vlasti 28. října 1945.
O osmé hodině se konala ranní mše
svatá s kázáním k poctě svatého dědi-

PhDr. Petr Zenkl (*1884
Tábor, +1975 USA) byl
učitel (1907–1918), československý politik, primátor
města
Prahy
(1937–1939 a 1945–
1946), vězeň koncentračních táborů
Dachau a Buchenwald, předseda národně socialistické strany, místopředseda čs. vlády (1946–1948), po únoru
1948 exilový politik a předseda Rady
svobodného Československa.
cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Zenkl

Odpoledne v 15.00 byl vzdán hold
sv. Václavu na Václavském
náměstí u pomníku sv. Václava a odtud vyšel manifestační průvod svatováclavský ke hrobu sv. Václava.
Farníci ze Lhotky vycházeli
k odpolednímu setkání společně od farního kostela do
Braníku k tramvaji. Kroje byly vítány a podle fotografií je
také mnozí měli na sobě.
Oslavy jsou svědectvím
o úctě ke sv. Václavovi
i o vlastenectví našich předků, které by se neměly nikdy
vytratit.
Eva Kocmanová
Primátor Zenkl na Lhotce 28. října 1945

10/2018
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PRÁZDNINOVÉ CHALOUPKY
VZPOMÍNKY NA STARŠÍ
CHALOUPKU
Tak jako každý rok, i letos proběhly
chaloupky, opět rozdělené na mladší
a starší. Pojďme si společně zavzpomínat na tu starší.
Po týdnech očekávání se dvacet dva
mladších kamarádů, čtyři starší kamarádi a sestra Bernarda společně vydali
na krásnou Šumavu, konkrétně na
Kvildu. Kvilda je sice poměrně studené
místo, ale vzhledem k úmornému horku, které panovalo v Praze, nám to nevadilo, naopak. Na Šumavě bylo příjemně a až na pár chvilek prudkého
deště vyšlo počasí krásně. Kromě příjemného počasí a krásné přírody

v okolí si naše srdce získaly také borůvky, které rostly všude kolem, a bylo
jich opravdu hodně.
V průběhu chaloupek jsme hráli různé hry, z těch tradičních bych zmínila
například Piráty. Zároveň jsme v rámci
etapové hry po celých čtrnáct dní doprovázeli hobita Bilba Pytlíka a třináct
trpaslíků na cestě k Osamělé hoře.
Kromě hraní jsme také trávili čas s Bohem – téměř každý den jsme se zamýšleli nad úryvkem ze Starého zákona a nechyběly ani společné modlitby.
Myslím, že letošní chaloupky byly
krásné a každý z nás si odvezl domů
spoustu zážitků a pěkných vzpomínek.
Edita Danielová

Ještě společnou fotku a můžeme vyrazit na chaloupku
8
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CHALOUPKA Z POHLEDU
KUCHAŘKY
Tak máme zase jednu letní chaloupku za sebou. Zní to jako projev úlevy,
a z určitého úhlu pohledu i je, protože
vařit na chaloupce není zas tak jednoduchá záležitost, obzvláště pro kuchaře
– amatéra, jako jsem já. Představte si,
že jedete vařit do úplně cizí kuchyně,
kde naprosto nevíte, co obsahuje a lakonickou odpověď mládežníků: „je tam
všechno“ na dotaz jak je vybavená, berete raději s rezervou. Naprosto
chápu, že jejich
průzkumná akce
se týká vždy především okolí, terénu, případně
možností výletů, nikoliv kuchyně. Tak jsem
si pro jistotu některé pomůcky
přibalila. Realita byla ale naprosto
skvělá,
takže problém vybavení kuchyně
10/2018

už není třeba rozvádět. No
a teď, co vlastně vařit.
Z dřívějších
chaloupek
mám jednu jasnou zásadu:
vařit to, co se vaří ve školních jídelnách, žádné speciality!
Různé
rodinné
mňamky chutnají jen dané
rodině, nikdy všem dětem,
a když to náhodou uvaříte,
může se vám stát, že pak
nevíte, co s uvařenými
zbytky. Tedy klasická jídla!
Ale přichází další omezení: schopnosti
kuchaře samého. Tak se nám to pěkně
zužuje a vypadá to, že každý druhý
den bude rajská polévka a každý třetí
špagety s kečupem. Naštěstí máme
skvělé poradce na telefonu: maminka
je v pohotovosti a další dvě spolusestry
kuchařky také. K tomu nějaká ta moudrá kuchařská kniha např. od Ládi Hrušky a jde se na to!
A teď bych vám všem ráda popřála
ten pohled do jídelny! Fakt se občas
stalo, že tam bylo ticho, děti jedly a já
jen sledovala hrnec, zda na všechny
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vyjde, případně je i něco na přidání. To
je, prosím, taková sladká odměna kuchařky přímo na místě činu. Následuje,
již poněkud chaotičtější, proces umývání nádobí. Píšu proces, protože většina domácností, jak známo, vlastní
myčku, a umývat nádobí ručně se stává problémem. Obzvláště pokud se začne těmi nejmastnějšími věcmi a po
nich následují hrníčky... Ale i toto úskalí
se po krátké instruktáži dá překonat.
S úlevou odcházím z kuchyně a divte
se, nebo spíš ne, potkávám děti, které
se ptají, co bude k svačině a kdy že
bude večeře...

No a tak nám utíká den za dnem,
kdy se střídá vaření s mazáním rohlíků
či smažením řízků a balením svačin na
výlety. Je to vlastně moc krásný čas.
Letos s nedocenitelným bonusem polohy Kvildy v 1000 metrech nad mořem
s teplotami citelně nižšími než v Praze.
Takže jsme si to opravdu všichni užili.
Děkuji rodičům, že nám děti svěřili,
mládežníkům – starším kamarádům, že
pro ně připravili opravdu skvělý pro10

gram, lidem ve farnosti, kteří nás provázeli modlitbou, a především Bohu, že
nám dopřává tyto možnosti být společně v krásné přírodě a něco krásného
společně zažít.
Sestra Bernarda

BUDÍČEK TETY BĚTY
V létě jsem jel na letní chaloupky
a bylo to moc príma. Bavily mě různé
hry, třeba Piráti. To je hra, která mě
bavila úplně nejvíc. Ale hlavně vzpomínám na budíček pana faráře. Popíšu
ho celý.
První ráno po
příjezdu pana faráře kluci ještě spí.
Mně v tu ránu probudí holčičí řev od
vedle a už vidím
pana faráře, jak
k nám vlítne do
pokoje a začne
zpívat. Po chvíli
pan farář zjistí, že
kluci jsou ještě
rozespalí, zručně
vytáhne z hrnce
smeták a začne.
Já se přikryji spacákem a myslím si,
že mě přeskočí
a odejde. Ale po chvíli cítím, jak ze mě
někdo serve spacák a strčí mi do pusy
smeták. Ach ouvej! Nebyl to P. Korda,
ale teta Běta! A já si říkám: „Dneska si
zuby čistím.“ A málem bych zapomněl:
teta Běta se říká tomu smetáku. A ten
Kordův pokřik, no to byla katastrofa!
„Dej pusu fousaté tetě Bětě!“
Max Koníček
Fota: Martin Tůma a Edita Danielová
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POUŤ DO HÁJECKÉ LORETY
Nejstarší existující Loretánská kaple v ČR byla založena L. P. 1623 a její
osud byl složitý. Nejdříve o ni třicet let pečoval poustevník a později kolem
vznikl františkánský klášter. V 18. století byla postupně vybudována dvacítka poutních kaplí od Strahovského kláštera až do Hájku. Nejhůře zde bylo
v padesátých letech, kdy se přilehlý klášter stal internačním táborem pro
kněze. Klášter také sloužil jako objekt armády. Možná se některým farníkům
vybaví Hájek za Hostivicemi v souvislosti s absolvovanou vojenskou službou. Teď už je to naštěstí jinak.

Po vrácení kláštera řádu františkánů
se rozběhly práce na obnově, které až
do roku 2016 komplikovalo to, že přilehlý hájek, po kterém se lokalita jmenuje, měl jiného majitele. První byla
pochopitelně obnova Loretánské kaple.
V letošním roce se již uskutečnila
oprava střech a pracuje se na obnově
refektáře. Hlavní pouť se letos konala
v sobotu 8. 9.
na Slavnost
Narození Panny Marie.
Někteří poutníci vyrazili už
v 5.30 z Dlabačova směrem
na Bílou horu
ke klášteru
P. Marie Vítězné, dál do
Řep ke klášte10/2018

ru sester boromejek a potom směrem
na Hostivice. Od Litovické tvrze procesí
doprovázel soubor barokní hudby.
U brány kláštera v Hájku nás uvítal arciopat Petr Prokop Siostrzonek, který
potom sloužil mši svatou.
Poutě se letos zúčastnilo odhadem
asi tři sta poutníků. Potěšilo nás, že
jsme potkali známé z naší farnosti, ale
proti přesile poutníků z Brna, které dovezl zájezdový autobus, to bylo málo.
Hájecká Loreta se svou bohatou historií je krásné místo vhodné ke ztišení
a rozjímání. Je znát, že sem po staletí
putují poutníci se svými radostmi i starostmi. Přidejte se příště a přijďte do
Hájku.
Termíny a podrobnosti najdete na
www.ofm.cz nebo poutnicestahajek.cz.
Anděla a Milan Šárkovi

Prokop Siostrzonek vítá poutníky
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2. ROČNÍK LHOTECKÉHO BĚHU
Mílí přátelé, kamarádi,
rodiče a organizátoři!
Na
druhý
ročník Lhoteckého běhu dorazilo 117 běžců (včetně pana
faráře!), což je o patnáct běžců víc
než v minulém roce. Jsem velmi rád,
že mohu tuto akci brát jako velmi
vydařenou, a navíc celá akce proběhla za krásného počasí, v míru
a Božím požehnání.
Ještě pár slov k organizátorům. Vám
všem chci moc poděkovat za vaši po-

moc a nasazení ve druhém ročníku
Lhoteckého běhu. Vím, že bez vaší
pomoci by se tato akce nemohla konat,
proto vám všem patří velký dík. Děkuji
za vaše modlitby a spolupráci. Moc si vás vážím a ještě jednou děkuji.
Doufám, že na další
ročník Lhoteckého běhu
dorazí i ti, kterým to letos nevyšlo. Moc se na
vás všechny těším a nezapomeňte začít trénovat již na další rok.
Petr Burda,
hlavní organizátor

DĚKUJEME PANU STAROSTOVI
Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4 udělil Záštitu
starosty městské části Praha 4 nad akcí Lhotecký běh konanou
15. září 2018 na hřišti FC Tempo Praha.

Děkujeme panu starostovi za záštitu i za hodnotné ceny pro vítěze.
Pan starosta se také osobně zúčastnil běhu jako běžec.
(red.)
12
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Otec Jiří poté, co sám doběhl,
se ujal rozdávání diplomů
10/2018

Foto Zuzana Šulcová
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SVATÁ RODINA HLEDÁ NOCLEH!
Taky už jste si někdy říkali, že byste
rádi poznali více lidí z naší velké farnosti?
A napadlo vás někdy, že Josef s Marií a ještě nenarozeným Ježíšem na
cestě ke sčítání lidí v Betlémě nutně
potřebovali někde přespat?
A přemýšlíte teď horečnatě, jak spolu tyto dvě otázky
souvisí?!
Před
časem
jsem četla o farní
aktivitě pocházející
z Rakouska s názvem
Putování
Svaté rodiny. Během adventní doby
si rodiny i jednotlivci z farnosti mezi
sebou každý den
předají obraz Svaté rodiny jako symbol její cesty do
Betléma, kde nakonec marně hledali důstojné přístřeší. Zúčastnění
tak chtějí vyjádřit
ochotu nabídnout
místo
Josefovi
s Marií a Ježíšem
ve své domácnosti, aby se situace už
nikdy neopakovala.
Jak to prakticky probíhá?
První tři listopadové neděle bude po
každé mši svaté v sále sv. Václava
k dispozici tabulka, kam bude možné
se zapsat. Je možné se přihlásit i na
níže uvedených kontaktech. Posléze
se pomocí losování určí pořadí, v jakém bude obraz putovat. Rodinu či
14

jednotlivce, který bude mít obraz u sebe, zkontaktuje účastník zapsaný v tabulce den po něm a pozve ho, příp. rodinu na návštěvu, při níž proběhne
předání obrazu. Jeden den tedy půjdete na návštěvu, odkud si obraz přinesete, na druhý den pozvete dalšího
účastníka/účastníky k vám.
Co když nebudu
mít čas?
Datum, na které
bude vaše hostitelství a následné
předání obrazu připadat, se od nás
dozvíte minimálně
týden před začátkem Adventu, takže
bude možné zapracovat
případné
nutné úpravy. Také
se před losováním
budeme
modlit
o Ducha svatého,
aby zařídil pořadí
tak, jak to účastníci
potřebují. Na vámi
uvedený kontakt
vám kromě data
zároveň
sdělíme
i jméno rodiny či
jednotlivce, se kterými se navštívíte.
Věřím, že kromě vzájemného poznávání mezi námi farníky přinese tato aktivita i nové poznávání konkrétní Boží
přítomnosti v našich domovech. Těšíme se na viděnou s vámi a Svatou rodinou o adventu!
Jana Jirsová
e-mail ja.jirsova@gmail.com,
tel. 602 110 640
10/2018
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LETNÍ VÝPRODEJ
Snad mi bratři Ebenové odpustí, že názvem článku parafrázuji jednu z jejich
písní. Jmenuje se Zimní výprodej a dělá si legraci z české závislosti na slevách. Jednou ze služeb, které naše organizace nabízí, je pomoc s nákupem
nebo doprovod klienta na nákup.
Naše představa o průběhu
této služby je taková, že pečovatel převezme peníze
a seznam věcí, sedne do auta, dojede do nejbližší prodejny. Tam vše nakoupí, zaplatí a přiveze zpět do bytu klienta. Doprovod na
nákup znamená, že naloží klienta do
auta, doveze ho do nejbližší prodejny. Tam si za
asistence pečovatele
klient sám vybere zboží
a zaplatí. Pečovatel mu
potom pomůže věci dovézt domů. Představy
klientů se ale od těch našich často liší.
Nedávno jsme přijali do
péče paní Jarmilu. Objednala si právě doprovod na
nákup. Sociální pracovnice ji podrobně seznámily
s obvyklým průběhem
služby, sepsaly smlouvu a první nákup
mohl proběhnout. Kolegyně tam poslaly pečovatele Vítka. Pečovatel naložil
vozík do auta a rozjel se na Chodovec
pro klientku. Pomohl jí do vozu a podle
pokynu zamířil k nákupnímu centru
Chodov. Tam klientku usadil do vozíku,
chopil se otěží a vydali se za nakupovacími orgiemi. A ten den už ho v kancelářích nikdo neviděl. Auto vracel až
hluboko po pracovní době.
Druhý den ráno nám líčil, že paní
Jarmila měla přesný soupis slev a výprodejů. Vláčela toho nebožáka po ce10/2018

lém nákupním centru. Vozil ji nahoru,
dolů, pomáhal a podával. Celá akce trvala čtyři hodiny. Ještě štěstí, že si nákupu chtivou dámu nechal až jako poslední, protože jinak by měli ostatní
klienti asi smůlu. Vítek prohlásil, že už
ho tam nedostaneme.
Kolegyně diskutovaly o tom, jak se
k tomu postavit. Do toho
telefonovala paní Jarmila,
která netušila, jaký u nás
způsobila rozruch. Moc si
Vítka pochvalovala a vyprávěla kolegyni, jak si
nákup užila. Vůbec jí nevadilo, že za službu zaplatí pětistovku a k tomu parkovné v nákupním centru.
Na poradě o této službě
vypukla bouřlivá diskuse.
Nepopiratelně nebylo
možné službu kvalifikovat
jako pomoc s nákupem
podle našich pravidel. Navíc naši pánové, kteří nákupy obvykle zajišťují,
zásadně odmítali podobnou akci absolvovat znovu. Problém rozřešily naše
asistentky. Vymyslely, že službu překlasifikujeme jako asistenci. Naštěstí je
paní Jarmila drobounká, takže ji na malém vozíku snadno uveze žena. Střídají
se u ní dvě asistentky, které slevy hledají spolu s klientkou. Dělají nájezdy na
nákupní centra a už teď se těší na další výprodej.
Požehnaný říjen všem.
Eva Černá
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KALENDÁŘ – ŘÍJEN 2018
PONDĚLÍ
8.00
18.00

1. 10.

Pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učit. církve
Mše svatá
Společenství Alfa plus

ÚTERÝ
2. 10.
9.15–11. 00
9.15
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Památka sv. andělů strážných
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvlášť pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
3. 10.
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, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Společenství mládeže

ČTVRTEK 4. 10.
8.00
8.45
9.30
19.00

Památka sv. Františka z Assisi
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Biblické setkání

PÁTEK
5. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Faustýny Kowalské; 1. pátek v měsíci; volby
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 6. 10.
14.00 nemoc. kaple
16.15
17.00
17.45

1. sobota v měsíci; volby
Ekumenická bohoslužba a setkání v Thomayerově nem.
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
15.00
18.30

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Žehnání zvířat před kostelem
Mše svatá
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PONDĚLÍ
8.00
20.00

8. 10.
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
9. 10.
9.15–11.00
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 10. 10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Společenství mládeže

ČTVRTEK 11. 10.
8.00
8.45
15.00
19.00

Sv. Jana XXIII., papeže
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství Zacheus

PÁTEK
12. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Radima, biskupa
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 13. 10.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

14. 10.

PONDĚLÍ 15. 10.
8.00
18.00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Mše svatá
Společenství Alfa plus

ÚTERÝ
16. 10.
9.15–11.00
–
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Hedviky, řeholnice
Setkání maminek s dětmi
Pozor, výjimečně není mše sv. v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

10/2018
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STŘEDA 17. 10.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Společenství mládeže

ČTVRTEK 18. 10.
8.00
8.45
19.00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
19. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 20. 10.
17.00

Víkend pro rodiny
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, MISIJNÍ, víkend pro rodiny
Mše svatá
Mše svatá a po ní Misijní koláč
Mše svatá

21. 10.

PONDĚLÍ 22. 10.
8.00
20.00

Sv. Jana Pavla II., papeže
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
23. 10.
9.15–11.00
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Jana Kapistrána, kněze
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 24. 10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Společenství mládeže
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ČTVRTEK 25. 10.
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
26. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA 27. 10.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; změna času 3.00 -> 2.00
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

28. 10.

8.00
18.00

Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice;
podzimní prázdniny
Mše svatá
Společenství Alfa plus

ÚTERÝ
30. 10.
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Podzimní prázdniny
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 31. 10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Sv. Wolfganga
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Společenství mládeže

PONDĚLÍ 29. 10.

Změna programu je vyhrazena. Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat.
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PLÁNUJEME
28. 11., 28. 12. – v 16.15 modlitby za
národ v katedrále u hrobu sv. Václava
4. 11., 2. 12. – mše sv. v 10.00 upravená pro děti
10. 11. – velký úklid kostela
3.–25. 11. – výstava obrazů Lenky
Maruškové v kapli
11. 11. posvícení – oslava 81 let od
posvěcení našeho kostela

24. 11. – vigilie svátku Krista Krále, setkání nejen muzikantů,
1. 12. – adventní duchovní obnova,
7. 1.–18. 3. – Alfa kurz
26. 1. – ples farnosti
27. 1. – dětský karneval
12. 5. – biřmování v našem kostele
udělí Mons. Karel Herbst
2. 6. – pouť a zahradní slavnost

RŮŽENEC
Kdo neví nic o duchovním životě, vidí ve slově růženec synonymum pro upovídanou, bezduchou a neužitečnou modlitbu.
Kdo však už v duchovním životě a na cestě modlitby pokročil, nachází v růženci
nejjednodušší způsob, jak modlitbu konkrétně žít a jak v ní setrvávat.
Troufám si tvrdit, že ten, kdo má rád tento druh modlitby a cítí se při něm dobře,
je kontemplativním člověkem, nebo je alespoň na nejlepší cestě se jím stát.
Buďme tedy opatrní, než vyřkneme něco špatného o tom, co neznáme. Růženec je univerzální způsob modlitby; najdeme ho ve všech zjevených náboženstvích…
Carlo Carretto: Blahoslavená, která jsi uvěřila

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. Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu
farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Bankovní spojení pro finanční dary:
1. běžný provoz farnosti č. účtu 74 32 63 29 / 0800 (Česká spořitelna)
2. rozšíření kostela a výstavba farního centra č. účtu 53 23 72 03 39 / 0800
(Česká spořitelna) – při platbě ze zahraničí kód IBAN: CZ08 0800 0000 0053
2372 0339 a kód BIC: GIBACZPX
Redakce Věstníku: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana Šilhavá.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. Nisou www.tiskem.cz.
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 27. 9. 2018.
Uzávěrka příštího čísla je 5. října 2018. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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