ČÍSLO 11 – LISTOPAD 2018

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

www.lhoteckafarnost.cz

PANNA MARIA A ROŠŤÁK SAUER
Koncem října jsme si připomněli sto
let od zániku monarchie a vzniku republiky. Tento měsíc je ve znamení
oslav konce světové války. Skoro každá náves má pomníček padlým. Domněnka, že lidstvo se poučí, a udělá
vše pro to, aby se něco tak strašlivého
už neopakovalo, vzala brzy za své.
Vzájemné vraždění v různých lokálních
konfliktech nakonec znovu přerostlo ve
světovou válku. Důvod? Místo dlouhých analýz stačí
říct, absence víry
v Boha, nebo dokonce obrácení se
proti němu. Jedním
z velmi silných
symbolů tohoto
rouhačství je pro
nás, české katolíky,
svržení mariánského sloupu. Socha
ženy, Matky, symbol „mateřské tváře
Boha“, jak říká profesor Pospíšil, symbol záchrany před
krutými nepřáteli, se
najednou změnil
v očích rozlíceného

davu v hromosvod „spravedlivého“
hněvu, živeného snůškami lží a polopravd. Je tomu přesně sto let. Buřiči
jsou po smrti, Franta Sauer, jejich vůdce, je ale jistě u naší Nebeské Matky.
Protože ona není nějakou pomstychtivou bohyní, ale naší do krajnosti milující pomocnicí. A tak jistě i její přímluvy
měly podíl na tom, že se tento bohém
nakonec smířil s Bohem a církví a pár
dní před Velikonocemi 1947 zemřel posílen svátostmi
u sester boromejek.
Možná se i nám,
nebo někomu z našich blízkých, podařilo v životě něco
krásného pobořit
nebo dokonce zničit. Kéž příběh
Franty Sauera je
pro nás povzbuzením a nadějí, že
Pán Ježíš nás jako
ten milosrdný otec
z podobenství stále
trpělivě vyhlíží
a očekává.
+ P. Jiří Korda

Svržení mariánského sloupu je vyobrazeno na rubu lhoteckého praporce
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ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY
V říjnu se sešly obě rady na společném zasedání dvakrát. Druhé setkání
týkající se interiéru plánovaného Centra Lhotka bylo až po uzávěrce tohoto
čísla, proto o něm poreferuji až příště.
V rámci reflexe měsíce září jsme vyjádřili veliký dík Petrovi Burdovi a všem
jeho pomocníkům za zorganizování
druhého ročníku Lhoteckého běhu. Byly připraveny trasy od těch kratičkých
pro malé děti až po tu nejdelší, sedmikilometrovou. Letos se účastnilo 117
běžců, předškoláky počínaje a seniory
konče. Ale ještě důležitější než počet
účastníků byla skvělá atmosféra. Dovolím si osobní vsuvku, také jsem běžel,
dá-li se to nazývat během. Jsem ale
rád, že jsem porazil i pana starostu.
Tedy popravdě jen proto, že on se nechal v čele pelotonu strhnout davem
a kvůli nedodržení trasy byl s mnohými
diskvalifikován, takže jsem ani letos
nebyl poslední. Počítáme s akcí i příští
rok, konkrétně v sobotu 14. září.
Výuku náboženství z řad předškoláků a prvního stupně zahájilo letos oko-

lo sedmdesáti dětí, z toho více jak dvacet se připravuje na první svaté přijímání. Ve dvou společenstvích mládeže
je ale dětí méně než loni. Je to asi dáno tím, že jsme začali se 17 mládežníky každotýdenní přípravu na biřmování.
Ohledně plánované stavby jsme mimo
jiné řešili hledání fundraisera, viz s. 5.
Shánění prostředků stále pokračuje,
v polovině září jsme odeslali žádost
o příspěvek s dobrozdáním otce kardinála na Biskupskou konferenci USA.
Pokračujeme v přípravě dalších informačních materiálů. Hovořili jsme
o možnostech benefičních koncertů.
Odsouhlasili jsme také plán inzerce
v Katolickém týdeníku na období advent 2018 – podzim 2019. Květnová
příloha byla totiž úspěšná jak co do
získaných prostředků, tak ohledně šíření povědomí o našich plánech mezi
katolíky v celé naší zemi. Veliké díky
za Vaši podporu, jak finanční, tak modlitební!
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Svátost křtu přijalo jedno dítě, šest
dospělých se připravuje.
● Pohřby za uplynulé období nebyly
žádné.
● Začátek školního roku: Asi sedmdesát dětí participuje na výuce náboženství; přes dvacet dětí se připravuje
na 1. svaté přijímání; sedmnáct mladých lidí se připravuje na přijetí svátosti
biřmování v květnu 2019.
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● O slavnosti posvěcení chrámu
v neděli 11. listopadu bude mši sv.
v 10.00 sloužit novokněz RNDr. Mgr.
Pavel Křížek, bývalý ředitel Arcibiskupského gymnázia v Praze a na závěr
mše svaté udělí novokněžské požehnání.
● Pastorační rada farnosti se sejde
ve středu 14. listopadu ve 20 h v sále
sv. Václava.
11/2018
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KOLIK LIDÍ PŘIJDE DO NEBE?
Na otázku: „Pane, je málo těch, kdo
budou spaseni?“ Ježíš neodpověděl
ano/ne, ani počtem či procentem, ale
výzvou: „Usilujte, abyste vešli těsnými
dveřmi!“
Jinde v evangeliu čteme: „To je vůle
mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna
a věří v něho, měl život věčný“, „Váš
nebeský Otec nechce, aby zahynul jediný z těchto nepatrných“ nebo „V domě mého Otce je mnoho příbytků“
apod. Přesvědčení, že milosrdný Bůh
nás spasí šmahem všechny, je dnes
v módě.
Ale Pán také říká: „Kdo svého bratra
zatracuje, propadne ohnivému peklu“,
vícekrát varuje: „tam bude pláč
a skřípění zubů“, „prostorná je brána
a široká cesta, která vede do záhuby;
a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí“
a při líčení Posledního soudu zjevně

nežertuje. Připomínání pekla moderní
není.
Citovaná Ježíšova slova platí současně. Ano, Bůh je Láska a chce zachránit všechny, ale naše svoboda
nám umožňuje i přidat se k Luciferově
vzpouře. Ohledně počtu spasených se
církev vždy moudře držela Ježíšova
vzoru: nemáme spekulovat, ani malomyslnět, ani si být zcela jisti spásou.
Bůh se jistě snaží zachraňovat i ze široké cesty. Já jsem však bytostně přesvědčen, že ta úzká, byť namáhavější,
je mnohem krásnější a že v očistci nejvíc bolí nevyužité příležitosti po ní
s Pánem jít.
Prosme nejen za naše zemřelé, ale
i za sebe, abychom došli na místo společného shledání.
Jiří Vavřík

JAK ZÍSKAT ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším
v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu,
a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu
Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné
jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze
při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších
dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce
jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.
www.pastorace.cz
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SVATÁ RODINA HLEDÁ NOCLEH
Pro ty, kdo nečetli článek
v říjnovém Věstníku na s. 10,
připomínáme výzvu a nabízíme
možnost zapojit se do adventního putování ikony Svaté rodiny
v naší farnosti. První tři listopadové neděle bude po každé mši
svaté v sále sv. Václava k dispozici tabulka, kam bude možné

se zapsat. Posléze se pomocí
losování určí pořadí, v jakém
bude obraz v adventu putovat.
Je možné se přihlásit na tel.
602 110 640 nebo na e-mailu
ja.jirsova@gmail.com. Informace najdete také na farním webu
www.lhoteckafarnost.cz. (red.)

BENEFIČNÍ BAZÁREK PRO NAŠE CENTRUM
Lhotecké společenství maminek srdečně zve na dobročinný bazárek dětského oblečení a vybavení!
KDY: 18. 11. po mši svaté v 10 h.
KDE: v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně
CO SE ZDE DÁ POŘÍDIT: oblečení
a boty pro děti všeho věku, hračky,
knížky a další dětské vybavení.
JAK SE MOHU ZAPOJIT: Pokud máte
věci vhodné k darování do prodeje,
přineste je do sálu sv. Václava. V blízkosti věšáku je umístěna krabice
s nápisem BAZÁREK. Prosíme, noste
věci jen v hezkém stavu, bez děr a fle-

ků, vhodné k dalšímu užívání. Zabalte
je do pytle či jinak zajistěte proti vlhkosti. V případě objemnějších věcí (kočárky, kola, jídelní židličky) nás předem
zkontaktujte. Příjem končí 17. listopdu
v 16.00 hodin. A pak si přijďte nakoupit
pro děti, kmotřence nebo vnoučátka!
CO S UTRŽENÝMI PENĚZI: Veškerý
výtěžek bude věnován na stavbu našeho farního centra a rozšíření kostela.
Těšíme se na spolupráci!
Za společenství maminek
Jana Jirsová
tel. 602 110 640, ja.jirsova@gmail.com

POZVÁNÍ PRO MINISTRANTY
V sobotu 10. listopadu se uskuteční
v Praze Arcidiecézní setkání pro ministranty. Zahájení bude v 9.00 h v budově Arcibiskupského paláce, vyvrcholení mší sv. v 10.00 h v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude
celebrovat kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský. Srdečně zváni jsou
především ministranti (kluci cca od
6 do 30 let), pro které je program kon4

cipován. Tentokrát se ministrantům,
dá-li Bůh, otevře možnost poznat hradní hasiče. Ukončení v 16.00 h v budově AP. Rádi bychom při tomto setkání
opět pamatovali v modlitbě především
na nová kněžská a řeholní povolání.
Předem děkuji za vaše modlitby
i vaši podporu.
P. Benedikt Hudema,
zodpovědný za péči o ministranty
11/2018
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HLEDÁ SE FUNDRAISER
Římskokatolická farnost Praha – Lhotka
hledá pro podporu vlastního projektu CENTRA LHOTKA

fundraisera nebo fundraiserku
pro samostatný výkon fundraisingu,
koordinaci fundraisingových aktivit farnosti a souvisejících PR aktivit
požadujeme:
● orientaci v církevním
i businessovém prostředí
● komunikační schopnosti
● intenzivní pracovní nasazení

nabízíme:
● smlouvu s OSVČ
● motivační odměňování
● flexibilní pracovní dobu

Vážení zájemci nechť se obrací na P. Mgr. MUDr. Jiřího Kordu
(e-mail jmkorda@seznam.cz; lhotecka.farnost@seznam.cz)

PODZIMNÍ TAMMÍM 2018
Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají duchovní
víkend TAMMÍM pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let. Tentokrát na téma „Totální nasazení pro Boha“. Nejedná se o „nábor do semináře“, ale o hezkou duchovní obnovu a možnost hledání vlastní mužské spirituality. TAMMÍM se bude
konat v termínu 23.–25. listopadu 2018. Více informací na http://www.seminarpraha.cz. E-mail: tammim@signaly.cz.
Matěj Jirsa, seminarista

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. Ke 30. 9. 2018 se podařilo vybrat
8.278 959 Kč; arcibiskupství přislíbilo 30 mil. Kč, aktuálně je
v jednání grant za 15 mil. Kč. Všem dárcům děkujeme.
11/2018
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AKTUALITY ZE STUDÁNKY
Sportovní projekt CMŠ
Studánka běží ve školce
již 4. školní rok. Letos
jsme zahájili projekt spoluúčastí na Lhoteckém
běhu, kde některé děti
i rodiče získali v běhu
pěkná umístění. Další
setkání proběhlo již klasicky ve školce.
Navštívil nás opět pan Karel Kesl,
dvojnásobný mistr světa v karate. Pokud by měl někdo z farnosti tip na sportovce, který by byl ochotný navštívit
naši MŠ v rámci tohoto projektu, budeme rádi, pokud nás kontaktujete,
nejlépe e-mailem. Koordinátorem projektu je paní Sylva Hurajtová.
V pátek 9. 11. proběhne na zahradě
CMŠ Studánka tradiční Svatomartinský lampionový průvod. Akce začíná
v 16.00. Hlavní program pak v 17.00,
vydáme se na lampionový průvod po
okolí. Za dobrého počasí po návratu
ještě posedíme na zahradě školky společně u ohýnku. Srdečně zveme!
V úterý 27. 11. v 11.30 uvítáme pana biskupa Václava Malého. Nejprve

se s ním setkají děti, pak bude probíhat
setkání s pedagogy, se zástupci farností a s rodiči (cca od 12.00). Už teď
se na něj s dětmi těšíme.
● Přijmeme asistenta pedagoga na
částečný úvazek, nástup možný
ihned. Zájemce prosíme, aby zasílali
své životopisy na náš e-mail. Bude se
jednat o nejvýše 0,5 úvazku. Místo je
vhodné i pro studenty pedagogických
oborů, lze na dlouhodobý pracovní
poměr a jen na některý den v týdnu.
● Nyní máme ve školce ještě dvě volná místa pro mladší děti 2,5–4 roky.
Pokud by měl někdo z rodičů o tato
místa zájem, napište nám e-mail. Nástup dítěte je možný dle dohody. Naše
MŠ vám nabízí ve svém vzdělávacím
programu prvky programu Začít spolu,
individuální přístup pro děti se speciálními potřebami, ekologickou výchovu
a program Setkání se sportem. Dále
naše MŠ nabízí snížené počty dětí ve
třídě. Naše MŠ disponuje velkou zařízenou zahradou s venkovní učebnou.
Magda Vlčková
cms.studanka@seznam.cz

MIMOŘÁDNÉ AKCE V KAPLI SV. VÁCLAVA
V kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice se v listopadu 2018 budou konat kromě pravidelných akcí také tyto mimořádné akce.
● 1. 11. v 17.00 – koncert Requiem od
W. A. Mozarta jako vzpomínka na
všechny zemřelé v Thomayerově nemocnici a na poděkování personálu.
Zpívá Piccolo coro a hraje Piccola orchestra, řídí Marek Valášek.
● 15. 11. od 16.00 – Koncert žáků
a pedagogů ZUŠ Křtinská. Vstup volný.
6

● 29. 11. od 16.00 – „Ztišení“, prostor
pro ztišení, zpěv, modlitbu, poslech
hudby a žalmů. Setkání bez rozdílu vyznání.
Na všechny akce vás zve
Mgr. Doubravka Vokáčová
koordinátorka duchovní péče
a nemocniční kaplanka
11/2018
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ZÁZRAKY SE DĚJÍ
V říjnu 2016 jste se mohli ve Věstníku dočíst, že kaplička sv. Bartoloměje
v Hodkovičkách přes veškeré úsilí stále chátrá a nikdo se nemá k její opravě.
Manželé Bažantovi se rozhodli pořádat v kapličce pravidelné modlitby nešpor na
úmysl její opravy. A síla modliteb se ukázala. Letos koncem října budou tříměsíční
opravy ukončeny a zrestaurovaná kaplička bude otevřena slavnostní bohoslužbou. Přesné datum do uzávěrky Věstníku nebylo známé, sledujte nástěnky.
Modleme se také za naše CENTRUM LHOTKA, zázraky se opravdu dějí.
Jan Šilhavý

Povodeň 2002

Cedulka ukazuje hladinu vody

Opravy spějí do finále
11/2018
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RELIKVIE SV. VÁCLAVA
V neděli 30. září jsme mohli uctít relikvii
sv. Václava. Měla jsem radost, protože jsem ji již
dlouho neviděla. Na relikviáři je nápis Nedej zahynouti nám ni budoucím. Varhaník ing. Vladimír
Turek mi jednou sdělil „historii“: Relikviář
sv. Václava na Lhotku instaloval děkan Vladimír
Rudolf po opravě kaple sv. Václava (dnes sál
sv. Václava). V tomto sále se po vybudování
farní budovy až do roku 1951 hrávalo loutkové
divadlo pro děti. P. Rudolf měl sv. Václava jako
svého patrona a relikvii dostal za komunistů od
kardinála Františka Tomáška. Relikviář nechal
V. Rudolf zhotovit v pasířství v Holešovicích ze
známosti a tajně pro tuto naši kapli. Byl umístěn
na čelní zdi kaple. Tehdy tam byl ještě také velký dřevěný kříž a v zimě ve všední dny tam někdy bývaly ranní mše.
Když jsme tam jako děti chodily na výuku náboženství v roce 1968–69, pamatuji si, že nám
P. Vladimír Rudolf s úctou relikvii ukazoval.
Eva Kocmanová

POUŤ KE SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI
V neděli 30. září jsme se vydali na Svatomichalskou pouť, kterou pořádala
farnost sv. Archanděla Michaela v Podolí.
Pokud projíždíte kolem podolského
sanatoria, kostel ani nezahlédnete, jak
je skryt zástavbou. Stojí ve svahu kopce Vyšehradu již dlouho. Poprvé byl
zmíněn roku 1222. Původní románskou
dispozici malé kaple s novějšími přístavbami dnes vidíme v podobě pseudorománské úpravy z konce 19. stol.
Dřevěná barokní zvonice na zděné
podezdívce ze 17. století se třemi zvony stojí kousek dál u silnice. Tento typ
zvonice je v Čechách ojedinělý. Nejstarší zvon ulitý LP 1482 „ke cti Matky
Boží a Všech svatých“ přežil útrapy vá8

lek a ničení. Dva nové zvony, Michael
a Jan Nepomucký, jsou z roku 1993.
Nad bočním vstupem do kostela se
klene nápis „Pane, zůstaň s námi.“
Kostel je jednolodní a nad barokním oltářem je obraz bojujícího archanděla
Michaela. Nádherná vitrážová okna
(rajský strom, strom života s ukřižovaným Kristem a monstrance s eucharistií) jsou podle návrhu Antonína Kloudy
z roku 1988.
Život a dílo Antonína Kloudy je velkým osudovým příběhem. Rodák
z poutního místa Dobrá voda u Českých Budějovic začal studovat teologii
11/2018
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v r. 1947, ale za tři roky mu komunisté
další studium znemožnili. Byl přijat na
sklářskou školu v Železném Brodě
a opět mu nebylo dovoleno studium
dokončit. Vše se opakovalo, když se
pokoušel o studium na VŠUP v Praze.
Přes všechna protivenství se mu podařilo v r. 1969 studovat v italské Ravenně techniku mozaiky. Nejznámější je
jeho skleněná mozaika v bazilice Zvěstování Panny Marie v Nazaretě ve Svaté zemi. Byl knězem skryté církve a jeho umělecká tvorba byla určena předepředevším pro sakrální prostory.

Od roku 2006 zajišťují duchovní
správu kostela řeholníci – kněží Mariáni. Mši během poutní slavnosti vedl
P. Eduard, který v Podolí sloužil dva
roky právě v období posledních rekonstrukcí kostela. Jeho domovskou farností je část Varšavy zvaná Praga.
Na přiložené fotografii uvidíte jen
jedno okno s vitráží. Na další doporučujeme se podívat. Není to tak daleko.
Informace o farnosti najdete na
https://farnost-podoli.webnode.cz.
Anděla a Milan Šárkovi

Interiér kostela sv. archanděla Michaela v Praze – Podolí

ZASTAVENÍ NAD MANŽELSKÝM SLIBEM
Srdečně zveme manželské páry 1. prosince 2018 od 15.00 do 18.00 hodin do
Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice (Sv. Vojtěch). Zastavení je
přípravou na obnovu manželského slibu ve svátek Svaté rodiny 30. 12. 2018.
Duchovní obnovou bude provázet ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR
Na programu jsou dvě přednášky, možnost ztišení, svátost smíření a adorace
se závěrečným požehnáním. Přihlašování elektronicky na http://www.apha.cz/cpradventni-zastaveni-aktualni-nabidka.
(red.)
11/2018
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JAK DOSTAT RODINU DO NEBE
Ve dnech 21.–26. srpna 2018 se naše rodina zúčastnila Světového setkání
rodin v irském Dublinu. Rádi bychom se s vámi podělili o svoji zkušenost.
Světové setkání rodin patří mezi pravidelná setkání, která se konají jedenkrát za tři roky pod záštitou Svatého otce, který také toto setkání osobně
navštíví. Připodobnit jej můžeme k Světovému setkání mládeže.
Vlastní návštěvě Svatého otce předcházel třídenní Pastorační kongres.
Společně se Svatým otcem rodiny slavily na sobotním Festivalu rodin. Vyvrcholením setkání byla nedělní mše
svatá slavená v Phoenix parku. Hlavní
téma 9. světového setkání znělo Rodina jako radostná zvěst a radost pro
svět.
Kardinál Kevin Farrell v úvodním
pozdravu řekl: „Toto setkání je příležitostí udělat něco pozitivního pro rodiny.
V dnešním světě rodiny čelí mnoha výzvám. Papež František nepřestává připomínat, že rodina je Božím ano světu.
Je to stálé Boží ano životu a lásce. Toto je důvod, proč se rodiny shromáždily
v Dublinu, aby svědčily o důležitosti
manželství a rodiny, aby společně slavily a aby se sdílely nejen spolu navzájem, ale i s celým světem. Je to také
příležitost znovuobjevit radost z křesťanského pojetí manželství a rodiny.”
Světové setkání rodin bylo také momentem, ve kterém jsme mohli víc re-

flektovat učení apoštolské exhortace
papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky).
Vlastní pastorační kongres nabízel
program plný workshopů, panelových
diskusí, přednášek, modlitební aktivity
individuální i rodinné. Program byl přizpůsobený pro děti (4–12 let) a teenagery (13–17 let). Vrcholem programu
bylo slavení společné mše svaté v Rodinné Aréně.
Hlavní tematické okruhy byly:
● Role technologií v rodinném životě
● Vliv konfliktu na rodinu a děti
● Rozvoj trvale udržitelného přístupu
k ekonomice, práci a životnímu prostředí
● Víra a rodina
● Vedoucí role ženy na globální i lokální úrovni
● Vzdělání jako boj proti chudobě rodin.
My jsme měli možnost vyslechnout
přednášku amerického kněze Jak dostat rodinu do nebe a panelovou disku-

Stadion Croke Park v irském Dublinu hostil Festival rodin
10
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si na téma Rodina, která se společně
modlí – jak najít čas na modlitbu v digitální době. Sdělení kardinála Maria
Zenariho, papežského nuncia ze Sýrie,
nás velmi zasáhlo. Jeho přednáška
Rodina jako nástroj míru ve světě turbulencí byla dojemným svědectvím
o rodinách, které si jsou přes enormně
nepříznivé podmínky navzájem oporou,
zdrojem solidarity, lásky a pokoje. Tímto malým vhledem do témat prvního
dne chceme ilustrovat aktuálnost rodinných témat.

Bielikovi na Světovém setkání rodin
Katechismus pro děti
Díky tomuto setkání jsme také měli
příležitost seznámit se s novým vydáním Youcat for kids, který byl dárkem
papeže Františka pro všechny účastníky setkání. Youcat (Youth Catechism of
the Catholic Church) byl poprvé představen na Světovém setkání mládeže
11/2018

v Madridu v roce 2011. V Madridu se
jednalo o katechismus pro teenagery.
V Dublinu šlo o světovou premiéru
katechismu pro děti. Jedná se o současné vyjádření katolické nauky v dětsky přístupném jazyce, který umožňuje
dětem i rodičům její společné objevování. Doufáme, že brzký překlad do
češtiny umožní vstup této jedinečné
knihy i do našich rodin!
Festival rodin
V sobotu jsme se zúčastnili dlouho
očekávaného Festivalu rodin na dublinském stadionu Croke Park. Jedná se
o jeden z největších evropských stadionů, který pojme 80 000 účastníků.
Tento večer se stadion téměř celý zaplnil.
Přes 2000 zpěváků, tanečníků, hudebníků a rodin připravilo tříhodinový
festival hudby, písní a tance. Hudební
show byla v pravidelných intervalech
přerušována svědectvím rodin. Vyslechli jsme osobní příběhy rodin o žití
lásky a naděje v důležitých momentech
jejich života. Téměř v polovině programu jsme přivítali Svatého otce. Po
úvodním pozdravení zúčastněných ze
svého papamobilu usedl Svatý otec
před obrovské jeviště a všichni společně jsme sledovali pokračování programu. Celý večer vrcholil projevem Svatého otce.
Celý Festival rodin byl nádherným
a jedinečným vystoupením, v němž
vystupující ztvárnili pomocí hudby, tance a choreografie chvíle radosti, lásky
a pozitivních emocí.
Závěrem papežské návštěvy byla
mše svatá ve Phoenix parku, kde se
očekávalo 500 tis. účastníků. Zejména
díky nepřízni počasí se mše svaté nakonec zúčastnilo kolem 130 000 pout11
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níků. Hned v úvodu Petrův nástupce
vzýval Boží odpuštění za selhání církevních institucí a církevní hierarchie
ve skandálech, které postihly irskou
církev. Myslíme, že na tato slova se
dlouho čekalo a že po jejich vyřčení
může začít pro zdejší církev proces
odpuštění.
Na závěr eucharistické slavnosti
kardinál Kevin Farrell oznámil místo
konání příštího Světového setkání rodin. Uskuteční se v Římě v roce 2021!
Festival rodin i závěrečnou mši svatou přenášela v přímém přenosu televize Noe. Projevy papeže Františka jsou
dohledatelné na www.radiovaticana.cz.

Papež František v Croke Park
Papežská návštěva a předcházející
pastorační kongres byl nepochybně
velkou výzvou nejen pro celou irskou
církev. Přípravy trvaly více než 1,5 roku. Vše bylo velmi dobře organizováno
a pozitivně nás překvapilo velké
množství dobrovolníků, především
z řad starších občanů, kteří se do příprav i realizací aktivně zapojili. Velmi
pěkný byl i doprovodný program. Například speciálně díky mezinárodnímu
setkání rodin byly do Dublinu převeze12

ny relikvie sv. Terezie z Lisieux a jejích
rodičů Louise a Zélie Martinových, které poutníci mohli uctít. Martinovi byli
svatořečeni v roce 2015, pro svoji vzájemnou lásku a posvěcující manželský
život založený na hodnotách evangelia.
Jsou patrony manželských párů.
Další nabídkou doprovodného programu bylo putování po sedmi určených dublinských kostelech, s cílem
modlit se zde na speciální úmysl vztahující se k životu rodiny. Poutníci tak
mohli děkovat, kontemplovat a prosit
za dar rodičovství, dar prarodičovství,
dar dětí, dar odpuštění a lásky v rodinách, za obohacující učitele našich dětí
a za Boží doprovod rodin
v každém životním okamžiku.
Bylo na každém poutníkovi, jak intenzivně toto setkání prožije a co si z bohaté nabídky vybere.
Celý týden v Irsku jsme
prožili s komunitou Hnutí
fokoláre. Část našeho času
zde jsme věnovali pomoci
této komunitě s péčí o rumunské rodiny, které na toto setkání přijely.
Závěrem – co jsme si odvezli, co
nás oslovilo a pár důvodů proč se zúčastnit Světového setkání rodin:
● Význam rodiny. Znovu si uvědomíte,
jak vzácný dar rodina je, že to není nic
samozřejmého, že jde o poklad. A takto máme touhu ji prožívat, to co zevšednělo, jsme znovuobjevili v plnosti
krásy.
● Prožitek církve jako rodiny rodin.
Uvědomili jsme si, že církev je naší rodinou, neboť jako v rodině mluvíme
stejnou řečí, vyznáváme stejné hodno11/2018
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ty, učíme se od sebe navzájem, potřebujeme se, a to napříč kulturami a národnostmi.
● Poslání Svatého otce zde na Zemi.
Více jsme měli možnost prožít toto jedinečné poslání. Uvědomili jsme si tíhu, kterou nese, pokoru s kterou to nese, a to vedlo k většímu propojení
v modlitbě.
● Obnovení sil ve snaze vést rodinný
život v digitální době. Získali jsme zde
sílu bojovat proti digitálnímu proudu,
proti permanentnímu online stavu našich dospívajících dětí. Zavádíme mobil free víkendy a dovolené.
● Svědectví pro děti. Věříme, že celá
cesta byla velkým svědectvím o víře,
církvi, osobnosti Svatého otce, dobrovolné práci pro druhé, významu rodiny
pro naše děti.
● Význam širší rodiny. Oslovil nás
Františkem zdůrazňovaný význam prarodičů a laskavých mezigeneračních

vztahů. Prarodiče jako pokladnice zkušeností, moudrosti a paměti, od nichž
dostáváme identitu, hodnoty a víru,
a to zejména pro naše děti.
● Význam společného stolování rodiny. Velmi zdůrazňované téma Svatého
otce. Vzali jsme si za své společné stolování jako dobu požehnaného času
sdílení, jako svatý čas plný rodinné
jednoty. Nejde jen o společnou modlitbu, ale právě důležitá je doba sdílení,
kdy je každý člen rodiny vyzván k tomu, aby řekl něco pozitivního, co přes
den zažil. V dnešní době, zejména během pracovního týdne cítíme, že je
velmi těžké společné stolování udržet.
Milé rodiny! Světové setkání rodin
vám vřele doporučujeme! Záleží na
každém z nás, jak využije nabídky
z pokladnice církve!
Jitka Bieliková s rodinou
Fota z archivu rodiny Bielikových

Komunita Hnutí fokoláre s rumunskými účastníky Světového setkání
11/2018
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SBÍRKA PRO INDONÉSII
Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem tsunami v Indonésii.
V pátek 28. září postihlo indonéský ostrov
Sulawesi (Celebes) zatím nejsilnější ze série zemětřesení, a to o síle
7,4 stupně Richterovy škály. Následná
vlna tsunami si vyžádala stovky lidských životů, celkový počet postižených obyvatel může dosáhnout několika set tisíc, podle některých odhadů až
dva miliony. Charita Česká republika
proto vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem a obnovu země.
Vlna tsunami způsobila obrovské
materiální škody, v oblasti jsou stovky
zbořených domů. Na místě je nyní
akutně důležité zabezpečit základní
hygienu a dodávky nezávadné vody
a potravin. Oblast přitom cyklicky sužují silná zemětřesení již od konce července. Dosavadní snahy o obnovu
země byly vždy smeteny dalšími otřesy. I to umocňuje vážnost situace.
„Charita Česká republika se proto
společně s partnerskými Charitami zapojila do mezinárodní pomoci, o kterou
požádala indonéská vláda. Konkrétní
forma české pomoci bude dohodnuta
ve spolupráci s naší partnerskou organizací Caritas Indonesia,“ říká Lukáš
Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Konto pro Indonésii
Sbírkový účet Charity Česká republika, číslo účtu 55660022/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol 115.
Přispět je možné rovněž prostřednictvím dárcovské SMS na číslo 87 777:
DMS CHARITASVET 30
DMS CHARITASVET 60
DMS CHARITASVET 90
Cena jedné DMS je 30, 60, resp.
90 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.
Charita Česká republika je největším
nestátním poskytovatelem sociálních
a zdravotních služeb. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.
Poskytuje rovněž humanitární pomoc, resp. rozvojovou spolupráci v 29
zemích světa, zejména v Asii, Africe
a postsovětských republikách.
V Indonésii česká Charita působila
řadu let po úderu vln tsunami v roce
2004. Charita Česká republika v Indonésii řídila projekty na obnovu bydlení a zemědělství, dobře zná místní
prostředí.
Kontakt pro média:
Jan Oulík,
tiskový mluvčí,
e-mail: jan.oulik@charita.cz,
tel.: +420 603 895 984

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.)
14
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PÁTRÁNÍ V LESOPARKU
Většina událostí v našich službách začíná zvoněním telefonu. Stejně začal
i příběh toho čtvrtečního odpoledne. Telefonovala pečovatelka Jarka, její
vyděšený hlas se z mobilního telefonu koordinátorky sociálních služeb
Mirky rozléhal po celé kanceláři. Takže jsme to slyšeli všichni.
„Mirko, průšvih! Já se nechala ukecat a vzala jsem
Sašu na procházku. On se
mi ztratil! Zazvonil mi telefon,
já ho zvedla, jen na chvilku
jsem z něj spustila oči… A on je pryč!
Co si počnu! Paní Milena z toho bude
mít smrt. Ona ho strašně miluje. Musíme ho najít! Co když se mu něco stane? Třeba se zraní. Co si počnu!“ vyrážela ze sebe mezi hlasitými nádechy
Jarka, jak rychle šla nebo běžela po
ulici. Mirka se nechápavě podívala do
rozpisu služeb a podivila se. Ta pečovatelka totiž měla být
u paní Mileny a pomáhat jí s osobní hygienou. Navíc, ani
jedna z nás nevěděla, o jakého Sašu jde
a proč s ním Jarka
běhá po ulici. Ptaly
jsme se Jarky, kde se
jí ten Saša ztratil,
a kde teď je ona sama. Odpověděla, že pobíhá po Hostivařském lesoparku a hledá ztraceného
Sašu.
Navrhovala jsem, abychom zatelefonovali paní Mileně a zeptali se jí, jestli
se ten tulák náhodou nevrátil domů
sám. O tom ale pečovatelka nechtěla
ani slyšet. Nemohla připustit, aby si klientka dělala starosti. Tak se všichni
přítomní zaměstnanci zvedli a jeli jí
pomoct s hledáním. V kanceláři jsem
zůstala jen já, jako služba u telefonu.
11/2018

Na kraji parku čekala rozklepaná pečovatelka. Cestou kolegům malovala
hrůzné scénáře, co všechno se mohlo
Sašovi stát. Pádem do nějaké prohlubně a zlomenou končetinou počínaje,
utopením v blízké přehradě konče.
Rozdělili se a prošli notný kus lesoparku. Naštěstí bylo hezké počasí, tak nikomu změna pracovní náplně ani moc
nevadila. Hledali a volali marně, po Sašovi nikde ani stopa. Jarce už tekly slzy
po tvářích, všichni se jí snažili uklidňovat.
Nakonec jsem musela zavelet a po
telefonu je z lesa odvolat. Blížil se konec
pracovní doby a všichni potřebovali jít
domů. Jarku kolegové
z lesa vysloveně odtáhli. Teď ale musela
jít sdělit klientce, že
se vrací bez jejího miláčka. Kolegyně chtěly Jarku podpořit,
a proto šly s ní.
Zazvonily, odemkly si dveře a připravovaly se, jak paní Mileně sdělí smutnou zprávu. Ta nevzrušeně seděla
u televize. Překvapeně koukala na tu
delegaci a zjevně nechápala, co v jejím
bytě dělají. A pohled na malého pudlíka Sašu, který spokojeně chrupkal
v pelíšku u nohou své paničky, celé to
bláznivé odpoledne korunoval.
Přeji Vám krásně barevný listopad.
Eva Černá
15

KALENDÁŘ – LISTOPAD 2018
ČTVRTEK 1. 11.
8.00
8.45
9.30
18.30
19.15

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Mše svatá
Biblické setkání

15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
První pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 3. 11.
16.00
17.00
18.00

První sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: L. Novosad a Mgr. A. Kříž (Společnost
přátel Lužice): Lužičtí Srbové včera, dnes a...???
Mše svatá

PONDĚLÍ 5. 11.
8.00
20.00

Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
6. 11.
9.15–11.00
9.15
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

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

STŘEDA 7. 11.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
18.00
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava na křest dospělých
Společenství mládeže

PÁTEK

2. 11.

4. 11.

16.30

16
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ČTVRTEK 8. 11.
8.00
8.45
15.00
19.00

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

PÁTEK
9. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 10. 11.
17.00
kaple

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Mše svatá z vigilie slavnosti
začíná výstava obrazů Lenky Maruškové (bez vernisáže)

NEDĚLE 11. 11.
8.00
10.00
po mši sv.
18.30

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
Mše svatá
Mše svatá, celebruje Mgr. Pavel Křížek, novokněz
Posvícenské sdílení
Mše svatá

PONDĚLÍ 12. 11.
8.00
18.30

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Společenství Alfa Plus

ÚTERÝ
13. 11.
9.15–11.00
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Památka sv. Anežky České, panny
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 14. 11.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.00
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Příprava na křest dospělých
Zasedání PRF

ČTVRTEK 15. 11.
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
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PÁTEK
16. 11.
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 17. 11.
17.00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

18. 11.

PONDĚLÍ 19. 11.
8.00
20.00

Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
20. 11.
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 21. 11.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
18.00
18.45–20.00

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava na křest dospělých
Společenství mládeže

ČTVRTEK 22. 11.
8.00
8.45
15.00
19.00
20.00

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství Zacheus
Modlitba Taizé

PÁTEK
23. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA 24. 11.
17.00
18.00
NEDĚLE
8.00
10.00
15.00
18.30

25. 11.

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Vigilie slavnosti Krista Krále
Mše svatá ze slavnosti. Doprovází farní sbory.
Přátelské posezení (nejen) muzikantů naší farnosti
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše svatá
Mše svatá
Benefiční koncert pro hospic Duha
Mše svatá

PONDĚLÍ 26. 11.
8.00
18.30

Mše svatá
Společenství Alfa Plus

ÚTERÝ
27. 11.
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 28. 11.
8.00
8.40–9.10
16.15 katedrála
16.30–17.15
17.30
17.30
18.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby za národ
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Příprava na křest dospělých

ČTVRTEK 29. 11.
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
30. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

Změna programu je vyhrazena. Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat.
11/2018
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PLÁNUJEME
28. 12. 2018 – v 16.15 modlitby za
národ v katedrále u hrobu sv. Václava
1. 12. – od 9.00 do 12.00 adventní
duchovní obnova, PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D., jáhen t. č. v Kunraticích, kandidát kněžství, původní profesí výpravčí a archivář; kněžský servis
(zpovídání, mši sv.) zajistí P. Jiří Korda
2. 12. – mše sv. v 10.00 upr. pro děti
2. 12. – tradiční adventní farní akademie v 15.00 tentokrát v kostele Panny
Marie před Týnem pod vedením
P. Vladimíra Kelnara

3.–20. 12. – programy pro školy
11. 12. – ve 14.00 adventní koncert
pro seniory z MČ Praha 4
13. 1. 2019 – farní akademie o víně
a vinařství s Esterkovými
7. 1.–18. 3. – Alfa kurz
26. 1. – ples farnosti
27. 1. – karneval pro děti
12. 5. – biřmování v našem kostele
udělí Mons. Karel Herbst
2. 6. – pouť a zahradní slavnost
14. 9. 2019 – Lhotecký běh

JSME STVOŘENI K BOŽÍMU OBRAZU
Když jsem začal skutečně věřit, že jsem byl stvořen k Božímu obrazu – když
jsem poznal, jaký Bůh je, že je to milující Otec, a ne rozhněvaný Bůh –, v tu chvíli
jsem se Bohu začal připodobňovat. Mým životním stylem se stala láska, v jeho
lásce jsem byl každý den trochu více obnovován. Můj duch začal čím dál více
přebírat vládu nad mými myšlenkami, emocemi i touhami, které byly v rozporu
s Boží bezpodmínečnou láskou.
Jsem Otcem stvořen k tomu, aby skrze mě do světa volně proudila láska. Každý den jsem vždy o trochu více přetvářen v člověka, který byl stvořen, aby skrze
něj mohli druzí zakoušet Boží lásku.
Jack Frost: Zakusit Otcovo objetí,
Karmelitánské nakladatelství 2018
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 26. 10. 2018.
Uzávěrka příštího čísla je 5. listopadu 2018. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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