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IKONA SVATÉ RODINY  

 

 Ikona není pouhý předmět, je svého 
druhu zpřítomněním zobrazené osoby. 
Umožňuje člověku setkat se prostřed-
nictvím zraku s Kristem nebo světcem, 
kterého představuje, a setrvat v jeho 
blízkosti. 
 Na naší ikoně je 
z  našeho pohledu 
vpravo znázorněna  
Panenská Bohorodič-
ka. V objetí se svým 
manželem Josefem dr-
ží v náručí Božské Dítě 
a druhou rukou na ně 
ukazuje jako na toho, 
který je cesta, pravda 
a  život. Maria je tak 
představena jako naše 
průvodkyně na cestě. 
 Červenohnědá barva 
Mariina oblečení při-
pomíná její pozem-
skost, lidství, to, že je 
Ježíšovou tělesnou  
matkou. Nebeská modř vrchního šatu 
připomíná milost Nejvyššího, která ji 
v  jejím panenství, připomenutém  
hvězdami na rameni a na čele, zastíni-
la mocí Ducha svatého a učinila mat-
kou Božího syna. Nebeská milost v ní 
trvá a ona sama je nebem pro svého 
syna i pro celou lidskou rodinu. 

 Životodárnou zelenou barvou je oz-
doben i Josef. Adoptivní rodič pečující 
o dítě od narození spoluutváří život dí-
těte i jeho tělesné bytí, především ro-
zum, který je funkcí těla, mozku. Stává 

se fyzickým otcem více 
než ten, kdo by dítě jen 
zplodil. Josef drží dítě 
ve svých rukou. Na-
vzdory chudobě, na-
značené sandály, s Bo-
ží pomocí zajišťuje ži-
vot a živobytí rodiny. 
Plný Ducha svatého, 
nese v sobě sílu i ně-
hu, pokoru i obětavou 
lásku. 
 Středem ikony je Je-
žíš Kristus, Emanuel, 
„Bůh s námi“. Je držen 
otcem a s důvěrou se 
obrací ke své milující 
matce, chytá se ručkou 
jejího pláště a hledá 

u ní bezpečí. Jako Beránek drží v ruce 
svitek mající řadu významů. Je to kniha 
života se jmény spasených, kniha 
evangelia, nová smlouva a návod k ži-
votu, jakož i svitek knihy Zjevení, ob-
sahující tajemství osudu člověka 
i  celého světa. Zlatý šátek, na němž 
dítě spočívá, zdůrazňuje jeho vzácnost. 
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Bílá barva košilky pak zdůrazňuje čisto-
tu toho, který je oděný světlem. 
 Postavy se vztahují jedna ke druhé. 
Jsou tu spolu, tvoří společenství života. 
Matka i dítě se usmívají, všichni tři 
k sobě cítí důvěru, z obrazu se na nás 
přenáší láska a radost. Lavice ozdobe-
ná vázou a džbánem naznačuje pro-
středí domova, v němž se scéna ode-
hrává. Kříže namalované na lavici 

připomínají, že jde o náš vlastní křes-
ťanský domov, v němž jsou Ježíšek, 
Maria i Josef s námi.  

+ P. Petr Šleich 
 
 Tato ikona putovala po rodinách naší 
farnosti v rámci adventní akce „Svatá 
rodina hledá nocleh“. Viz říjnový Věst-
ník a také zde na str. 19.      (red.) 

 
 

K R Á T C E 
 

 

● Rozloučili jsme se s Karlem Ko-
houtkem. 
● Adventního programu Proč křesťa-
né slaví Vánoce se v našem kostele 
zúčastnilo 34 tříd ZŠ. 
● Dětský karneval – proběhne v nedě-
li 27. 1. 2019 v ZŠ Zárubova od 15 do 

17 hod. Téma karnevalu je Vzhůru do 
oblak. Masky všeho, co lítá, jsou vítá-
ny. Prosíme, vezměte si s sebou pře-
zůvky.  
● Pastorační rada farnosti se sejde 
ve středu 9. ledna ve 20 h v sále 
sv. Václava. 

 
 

 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. Ke dni 31. 11. 2018 se nám podařilo  
vybrat 8.512.511 Kč. Všem dárcům děkujeme.  

 
 

POZVÁNKA NA KURZY ALFA 
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POUŤ ZA OCEÁN K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU 
Pokud jste sledovali poslední setkání mládeže s papežem Františkem 
v Krakově 2016, možná víte, že následující sekání se bude konat ve středo-
americké Panamě, a to právě letos ve druhé polovině ledna, 22.–27. 1. 2019. 
 

 Přestože je Panama 
poněkud vzdálená desti-
nace, i z České republiky 
se chystá skupina pout-

níků. Na předprogram v diecézích 
(14.–21. 1.) by nás měla přijmout far-
nost Pražského Jezulátka v obci Buena 
Vista z diecéze Colón – Kuna Yala. 
 Když se dívám nazpět, jaké různé 
náhody nenáhody a rozhodnutí mě do-
vedly až k tomu, že mám koupené le-
tenky a chystám se vyrazit na cestu 
mnohem dál, než kam jsem se dopo-
sud kdy odvážila podívat, mám dojem, 
že je v tom nějak přítomný ten, který mi 
klade do cesty různé příležitosti, oteví-
rá možnosti, posouvá hranice a ve spo-
lupráci se mnou utváří můj život. 
 Ráda bych vás pozvala k duchovní 
účasti na tomhle dobrodružství , 
k modlitbě za účastníky i za ty, kdo se 
připravují na jejich přijetí. Pokud budete 
mít zájem, můžete sledovat papežovy 
promluvy na stránkách Vatikánského 
rozhlasu, informace v dalších křesťan-
ských médiích nebo na webu   
panama2019.signaly.cz. A vězte, že já 
vás jako farnost také ponesu s sebou 
ve svém srdci.    Terezie Šilhavá 

MODLITBA ZA SVĚTOVÝ DEN 
MLÁDEŽE 2019 V PANAMĚ 

 Milosrdný Otče, ty nás voláš k tomu, 
abychom svůj život prožívali jako cestu 
spásy. Pomoz nám hledět s vděčností 
na minulost, osvojovat si s odvahou 
přítomnost a zakládat s nadějí budouc-
nost.  
 Pane Ježíši, příteli a bratře, děkuje-
me ti, že na nás hledíš s láskou. Dej, ať 
nasloucháme tvému hlasu, který silou 
a světlem Ducha Svatého zní v kaž-
dém srdci. Dej nám milost být církví 
vycházející ze sebe, která s živou vírou 
a mladou tváří hlásá radost evangelia 
a  přispívá k vytváření spravedlivější 
a  bratrštější společnosti, o které všich-
ni sníme. 
 Prosíme za Svatého otce a za bis-
kupy, za mládež a všechny ty, kdo se 
zúčastní Světového dne mládeže 
v  Panamě, i za ty, kteří se připravují 
na jejich přijetí.  
 Panno Maria, odvěká patronko Pa-
namy, dej, ať se dovedeme modlit a žít 
velkoryse jako ty:  
 „Jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). 

 Amen. 

Význam jednotlivých částí loga 

https://panama2019.signaly.cz/
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ADOPCE NA DÁLKU 
Sdružení Shimoga Multipurpose Social Service Society (SMSSS, víceúčelo-
vá společnost sociálních služeb Shimoga ), zajišťující Adopci na dálku 
v Indii, nám poslalo informaci o velkých povodních, které postihly oblast, 
kde naše farnost podporuje chlapce Prabhu.       Vendula Svobodová 
 

 Drazí přátelé, je 
zimní období a  věřící 
z celého světa se při-
pravují na oslavu na-
rození spasitele lid-
stva Pána Ježíše 
Krista. Zvu každého 
z  vás, abyste se ra-

dovali s námi a modlili se k všemohou-
címu Bohu o požehnání pro všechny. 
Rozšiřuji svoje přání plné modliteb na 
každého z vás a prezentuji informace  

o naší organizaci a vývoji, který jsme 
udělali během posledního roku. 
 Tento rok byl velice plodný až na po-
vodně a sesuvy půdy z důvodů velkých 
dešťů v Kodagu District v Karnatace 
a v celém státě Kerala. Několik lidí při-
šlo o život a byla poničena spousta ma-
jetku. Jeden milion lidí byl zasažen. 
Abychom ukázali solidaritu s oběťmi, 
mobilizovali jsme sbírku oblečení, hy-
gienických potřeb, potravin apod. a dis-
tribuovali jsme je 65 rodinám z vesnice 
Hattihole v Kodagu, která je jednou 
z nejvíce zasažených oblastí v Karna-
tace. Vedle toho jsme vybrali 625 000 
rupií na rehabilitaci obětí záplav. Bude 

trvat několik let, než se dostane v těch-
to oblastech život do normálu.  
 S potěšením sděluji, že Dětský 
sponzorský program v Chaitanya  
SMSSS pokračuje velmi dobře. Na 
prvním místě bych chtěl poděkovat 
Charitě Praha za spolupráci. Díky ní 
úspěšně řídíme program ve všech 
třech oblastech naší diecéze pro chudé 
a děti a rodiče na okraji společnosti. 
 V minulém roce proběhlo několik 
kempů, osm mítinků s rodiči.  
 Děkujeme programu Adopce na dál-
ku. Pozdravujeme k Vánocům a No-
vému roku 2019. Kéž vám nově naro-
zený Ježíš nadělí dobré zdraví, mír 
a radost v životě, prosperitu každý den 
v roce 2019. Děkujeme za podporu.  
 S pozdravem 

Fr Clifford Roshan Pinto, 
ředitel SMSSS; www.smsss.org 

 

 

SMSSS je sekulární, dobrovolná, nezi-
sková organizace. Vznikla v r. 1989 
a snaží se podporovat pozitivní změny 
v životě lidí diecéze. Jejím posláním je 
obnovit důstojnost chudých a utlače-
ných, posilovat a propagovat jejich ak-
tivity, vzdělávání a animaci. 

http://www.smsss.org/
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PRABHU 
V roce 2018 jsme dostali od našeho adoptivního syna Prabhu A. dva dopisy. 
První je z července 2018 a druhý přišel v listopadu 2018. S prvním dopisem 
přišlo i vysvědčení.                   Vendula Svobodová 
 

DOPIS Z 15. 7. 2018 
 Moji milovaní. 
 Je milé, že vám opět píši dopis. 
V  naší zemi končí léto a brzy začne 
monzun a udělá zemi chladnou a pří-
jemnou. Jsem šťastný a zdravý. Členo-
vé rodiny se také mají dobře. 
 

 
Prabhu 

 

 Pokud se týče mého studia, psal 
jsem v březnu 2018 opravné zkoušky. 
Jsem velmi šťastný a uvolněný z mého 
úspěchu u zkoušek a rozhodl jsem se 
přerušit odborný vzdělávací kurz na 
pracovníka obchodu v Institutu průmys-
lového výcviku a nastoupil jsem na uni-
verzitu. Nastoupil jsem do tříletého  
bakalářského oboru obchodní adminis-
trativy (BBA) a navštěvuji první se-

mestr. Jsem si jist, že ze mne máte ra-
dost. Děkuji vám za podporu celých 
mých studií. Prosím, modlete se za 
moje zkoušky.  
 V létě jsem se účastnil dvoudenního 
letního tábora residentů. Účastnili se 
ho i moji přátelé. Měli jsme mnoho akti-
vit. Sešli jsme se a debatovali o svých 
cílech a očekáváních. Měli jsme lekce, 
jak přistupovat k sobě a ke společnosti, 
jak budovat vztahy, lásku a přátelství, 
jak řešit konflikty a jak prospět společ-
nosti. Vše jsem dělal rád, získal jsem 
nové znalosti a informace. Vím, že vám 
skončila dovolená a opět jste nastoupili 
do práce. Pozdravujte ode mne všech-
ny vaše drahé. Od nás z domova vám 
všichni společně posíláme mnoho lás-
ky a přejeme vše dobré.  

Váš  Prabhu A. 
 

VYSVĚDČENÍ 
Prabhu A., narozen 24. dubna 2000 
 Všichni členové rodiny jsou zdraví. 
Sestra studuje dobře. Všichni vám vy-
jadřují lásku a přání všeho dobrého.  
 
Vysvědčení za školní rok 2017–18, 
škola Government College, 12. třída. 
 
Kannada (rodný jazyk) 57 bodů ze 100 
Angličtina  40 bodů ze 100 
Fyzika 49 bodů ze 100 
Chemie 70 bodů ze 100 
Matematika 35 bodů ze 100 
Biologie 44 bodů ze 100 
Celkem 295 bodů ze 600 
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● Příští školní rok 2018–2019: Govern-
ment First Grade College, následující 
třída: IBBA 
● Nejoblíbenější předmět: Kannada 
● Ambice dítěte: dobré zaměstnání 
● Očekávané ukončení studia: 3 roky 
● Detaily o pokroku dítěte: 
Prabhu A. neuspěl v matematice i v ji-
ných předmětech. Přerušil pracovní 
kurz a nastupuje do Bachelor of 
Business Administration, doba tohoto 
studia je tři roky. Přejeme mu vše nej-
lepší.  
 

DRUHÝ DOPIS OD PRABHU 
Listopad 2018 
 Moji milovaní, 
nejdříve vám spolu s rodiči a sestrou 
Monikou posíláme gratulaci k Vánocům 
a k Novému roku 2019. Ředitel a ve-
dení sdružení vám také vyjadřují přání 
k svátkům. Jsem rád, že se k vám mo-
hu dostat dopisem v souvislosti s touto 
sváteční událostí.  
 Tento rok jsem nastoupil na studium 
Bachelor of Business Administration 
(BBA). Jedná se o tříleté studium. 

Přednášející jsou nám oporou, kdykoliv 
jsou ochotni řešit naše problémy vzta-
hující se ke studiu. Jsem šťastný, že 
máme na koleji takové možnosti. V říj-
nu se chystám na moje první semest-
rální zkoušky z matematiky. Držte mě 
ve svých modlitbách. Jsem šťastný, že 
vás mám za sponzorské rodiče a jsem 
členem vaší rodiny.  
 V poslední době jsem absolvoval 
jednodenní kemp pořádaný naším 
sdružením. Zpívali jsme, hráli, soutěžili 
a dobře se bavili. Měli jsme skvělý 
oběd a po něm debatovali o národních 
kalamitách. Dostali jsme rady, jak se 
starat o naši přírodu a pěstovat stromy. 
Téma se mi líbilo a byl jsem potěšen 
z pobytu s přáteli.  
 Myslím, že jste měli krásné léto. 
Prosím, pošlete foto vaší rodiny. Těším 
se na odpověď. Jsem vděčný za vaši 
podporu a lásku.  
 Na závěr dopisu mně dovolte, abych 
poděkoval za vánoční dárek, který 
jsem dostal od sdružení.  
       Váš syn 

Prabhu A. 
 
 

MIMOŘÁDNÉ AKCE V KAPLI SV. VÁCLAVA 
V kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice se v lednu 2019 budou konat 
kromě pravidelných akcí také tyto programy: 
 

● V sobotu 5. 1. od 17.30 – tradiční 
Tříkrálový koncert smíšeného pěvec-
kého sboru Gabriel. Vstupné dobrovol-
né. 
● Ve čtvrtek 17. 1. od 16.00 – Koncert 
žáků a pedagogů ZUŠ Křtinská Jižní 
Město. Vstup volný. 
● Ve čtvrtek 31. 1. od 16.00 – „Ztiše-
ní“ – prostor pro ztišení, zpěv, modlit-

bu, poslech hudby a žalmů. Setkání 
otevřené všem bez rozdílu vyznání. 

Mgr. Doubravka Vokáčová 
koordinátorka duchovní péče  

a nemocniční kaplanka 
 

Lékořice – Centrum podpůrné péče 
Thomayerova nemocnice 

Tel: 261 083 519; 775 137 869 
www.ftn.cz/duchovni-sluzba-987  

http://www.ftn.cz/duchovni-sluzba-987
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PŘIŠEL SV. MIKULÁŠ 
Ve středu 5. prosince navštívil lhotecké děti v rámci výuky náboženství sv. Miku-
láš v režii společenství chlapů a za hudební podpory Boženky, Petra a Mirky 
a moderátora Tomáše. Andělé dětem rozdělili více než 120 balíčků. Čertovy 
„bonbony“ (nakrájené mýdlo) dětem nechutnaly. 
 

 
 

   
 

  
 

Foto Martin Bouda 
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ADVENTNÍ KLÍČENÍ 2018 
Tradiční benefiční výstava obrazů uživatelů Modrého klíče v kostele Panny 
Marie Královny Míru byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 6. prosince. 
 

 
 

 
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Adolfa Voborského pod vedením Pavla Poláška 

 

 Program uváděl Radovan Netušil, 
vystoupil také folkař a básník Pavel 
Volodkovič, přítomné hosty pozdravi-
la paní ředitelka Modrého klíče Mila-
na Remarová a zástupce zdejší řím-
skokatolické farnosti pan farář Jiří 
Korda. Mezi významnými hosty byli 
představitelé radnice Prahy 12 v čele 
se starostou panem Janem Adam-
cem...       www.modry-klic.cz

http://www.modry-klic.cz/
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MOJE ZKUŠENOST S TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU  
Tištěné slovo má nevídanou moc. Loni před Vánoci jsem si přečetla ve 
Věstníku příspěvek Jany Jirsové na toto téma. Inspirovalo mě to a říkala 
jsem si, že to taky zkusím.  
 

 Občas hraju na kyta-
ru a ráda zpívám, tak 
by to mohla možná být 
i příjemná záležitost. 
Motivovala jsem tehdy 
čtyřletou dceru, že bu-

de mít krásný plášť a královskou koru-
nu, kasičku a bude rozdávat cukříky 
a drobné kartičky – kalendáře charity. 
Do skupiny jsme byli přiděleni k počet-
nější rodině Závodských a naším sta-
novištěm byla Plaza Novodvorská. 
Plášť pro dítě nám zapůjčil Tomáš 
Hrouda. Počáteční obavy (Nebude to 
trapné, když budu v obchodním domě 
hrát na kytaru? Vydrží tam dcera dvě 
hodiny? Nemám radši být v práci? Jak 
to ladíme s další rodinou?) ze mě rych-
le spadly, děti to společně bavilo, byly 
hrdé na to, že mají krásné oblečení 
a  že jsou důležité, že vybírají na chari- 

tu, lidé jim hází penízky do kasičky a že 
mohou rozdávat materiály. S rodinou, 
která zpívala s námi, jsme se více se-
známili. Při cestě autobusem z koledo- 

 

vání se dcera ptala: „Mami, půjdeme 
zase koledovat? Já bych šla zítra!“ Ji-
nými slovy, dalo nám to více, než vza-
lo. Takže mohu doporučit! Fotky najde-
te na https://photos.app.goo.gl.  

Lenka Procházková 

 
 

STUDÁNKA HLEDÁ PEDAGOGA A ASISTENTA 
 

 Hledáme do naší školky 
na částečný úvazek (max. 
0,8 úv.) učitelku/učitele 
MŠ. Jednalo by se o běž-
nou práci předškolního 
pedagoga v MŠ. Odborné 
vzdělání, praxe a znalost 

církevního prostředí výhodou. Nástup 
možný ihned. Prosíme zájemce, aby 
zaslali své životopisy s průvodním do-
pisem co nejdříve na náš e-mail.  
 Přijmeme také asistenta pedagoga 
na zkrácený úvazek, DPČ nebo i na 

DPP. Vhodné i pro studenty pedago-
gických a příbuzných oborů. Nejlépe na 
dopoledne, cca od 8 do 13 h, ale po 
dohodě lze i jinak. Nástup možný  
ihned. Praxe s dětmi výhodou. Životo-
pisy zasílejte na naši e-mailovou  
adresu.  

M. Vlčková 
cms.studanka@seznam.cz 

 
CMŠ Studánka, Ke Kamýku 686, 
142 00 Praha 4, tel: 261 710 676;  

www.cms-studanka.cz 

https://photos.app.goo.gl/FoEs7cmca8bLWEQD2
mailto:cms.studanka@seznam.cz
http://www.cms-studanka.cz/
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SOCHA PANNY MARIE V NAŠEM KOSTELE 
26. ledna 1936 bylo zadáno sochaři Břetislavu Bendovi vytvořit sochu P. Ma-
rie podle zachovaných trosek v pražském Lapidáriu a fotografií z Archivu hl. 
m. Prahy. Model byl vysoký 73 cm, třetinou velikosti originálu. 

 
 

 Mistr Benda se zhostil úkolu velice 
úspěšně, jak bylo uznáno znalci i pa-
mětníky. 24. června 1936 model kon-
sistoř schválila jako návrh na sochu na 
hlavní oltář (sloup) v našem kostele. 
6. září byla kopie sochy slavnostně po-
svěcena na staveništi kostela za velké 
účasti katolíků z celé Velké Prahy 
J. M. vsdp. kanovníkem vyšehradským 
Msgre. Bohumilem Staškem a dána do 
Prozatímní kaple v domě stavitele Ber-
náta v ulici Ve Lhotce 63. Tento třeti-
nový model sochy P. Marie byl pak do-
dán řezbáři Bohuslavu Bekovi do 
Kutné Hory, který vlastnil „Odborný zá-
vod sochařsko-řezbářský pro umělecké 
práce kostelní“. Práce na soše tam za-
čala 1. října a za čtyři týdny byla hoto-
va. Byla zvětšená na výšku 210 cm, 
včetně 10 cm podstavce. Socha je dře-
věná, pozlacená. Byla osazena na hla-
vici sloupu, který provedla firma  
„Kamenické závody“, dříve ing. Jiří Ví-
šek, a. s., v Praze. Barevné vitráže 

v  oknech za sochou tvoří pohledovou 
kulisu věží Týnského chrámu. V kraj-
ních oknech jsou postavy sv. Václava 
a  sv. Anežky. Kostel je dlouhý 31 m, 
široký 10 m a vysoký také 10 m.  
 

CHVALOZPĚV 
Zdráva buď Panno čistá, 

Královno milosti, jež jsi korunována 
hvězdami světlosti. 

Nade všechny anděly 
jsi nejdůstojnější, stojíc v zlatém oděvu, 

Panno nejsvětější, zdrávas Maria! 
Ty jsi Matka milosti, 

naděje všech hříšných, 
hvězda mořské světlosti, 

lékařství nemocných, 
brána jsi otevřená k nebeské radosti, 

skrz tebe ať projdeme, 
popřej své milosti, milosti plná! 

Malý kancionál, Olomouc 1921.  
 

Eva Kocmanová 
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ŽÁDNÝ SVATÝ TÝN NENÍ 
Letošní adventní farní akademie se konala v chrámu Matky Boží před Týnem 
a končila ve sklípku šedých sester v Bartolomějské ulici. 
 

 Přes sedmdesát účastníků usedlo do 
chrámových lavic a s obdivem naslou-
chalo poutavému výkladu P. Vladimíra 
Kelnara, který se nám stal průvodcem. 
Farářem u Panny Marie před Týnem je 
od roku 2003 a jeho 
historii zná do nej-
menších detailů. 
Chrám dostal své 
jméno podle otýně-
ného, tj. ohrazeného 
místa, Týnského dvo-
ra, kterému se také 
říkalo Ungelt. Dvůr 
sloužil kupcům, kteří 
sem přicházeli pře-
nocovat a později 
platit clo. Nejstarší 
zmínka o kostelíku, 
kapli zasvěcené Pan-
ně Marii, pochází 
z roku 1135. Postup-
ně se proměňoval ve 
chrám, který měl re-
prezentovat Staré Město. S klenbou ve 
37–40 metrech byl nejvyšším pražským 
chrámem. Po velkém požáru půdy roku 
1709 byla klenba obnovena ve výšce 
30,5 metru. (Katedrála je vysoká 31 m 
a chrám Panny Marie Sněžné 33 me-
trů.) Nejznámějším a nejdéle působí-
cím farářem u Matky Boží před Týnem 
byl P. Jiří Reinsberg, mnozí z farníků 
ho pamatují. Působil zde 41 let. Oprava 
chrámu, která byla zahájena roku 
1969, ještě neskončila.  
 Chrám ukrývá mnoho vzácných pa-
mátek, např. Týnskou madonu z dubo-
vého dřeva a Týnskou kalvárii z let 

1410–1419. Chrám je také velkým po-
hřebištěm, nachází se zde na 120 ná-
hrobních kamenů. Mimořádným pozd-
ně gotickým dílem Matěje Rejska je 
kamenný polychromovaný baldachýn 

nad hrobem biskupa 
Augustina Luciana 
z  Mirandoly (+1493). 
Turisty nejvyhledá-
vanější je místo od-
počinku Tycha de 
Brahe.  
 Neslyšeli jsme hrát 
nejstarší pražské 
varhany, ale zazpívali 
jsme si adventní pí-
seň Ejhle, Hospodin 
přijde… a společnou 
modlitbou jsme za-
končili první část naší 
farní akademie. Byla 
pořádná zima, P. Kel-
nar se trochu podivo-
val, proč nechodíme 

po kostelích v letním čase, kdy je teple-
ji a déle vidět.  
 Někteří se nechali zlákat osvětleným 
Staroměstským náměstím s předvá-
nočními trhy, jiní pospíchali domů 
a přes třicet farníků dorazilo do sklípku 
pod kostelem sv. Bartoloměje, který byl 
krásně provoněný svařeným vínem 
a sladkými dobrotami.  
 Děkujeme všem organizátorům, 
zvlášť sestře Bernardě, která lehkou 
rukou dokáže vykouzlit domácí pro-
středí pro předem nejasný počet hostů. 

Jana Šilhavá 
Foto Jiří Rýpar  

Na svou dobu neobvyklý výraz 
v Mariině tváři vyjadřuje před-

zvěst budoucího utrpení 
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SPOLEČNĚ PRO EVROPU 
Ve dnech 15.–17. 11. 2018 se konal v Praze kongres Společně pro Evropu. 
Tato iniciativa se už více než 20 let snaží o vzájemné pochopení a přijetí 
různých kulturních a politických identit. Letos se v Praze, v sídle Mariapoli, 
setkalo 170 zástupců z 21 národů.  
 

 
 

 Někdy začátkem roku nám zavolali 
manželé Lavičkovi, že toto setkání bu-
de letos v Praze. Protože to máme blíž 
než oni z Brna, požádali nás, jestli by-
chom byli ochotní se na tomto setkání 
podílet. První přípravné setkání s ko-
misí této iniciativy se konalo v březnu. 
Bylo zajímavé setkat se s představiteli 
různých hnutí – nejen katolických. Sdě-
lili jsme si navzájem své představy. 
 Další přípravná setkání byla v užším 
kroužku, bylo nás šest z hnutí Schön-
statt a šest z Hnutí fokoláre. Samozře-
jmě jsme mailem a pomocí skype byli 
v kontaktu s komisí.  
 Všechny přípravy vyvrcholily ve čtvr-
tek 15. 11. příjezdem účastníků. Po ve-
čeři začal program. Po úvodních slo-
vech jsme účastníkům nabídli dvě 
svědectví. Nejdříve P. Jiří Kratochvíl 
mluvil o Hnutí fokoláre v době totality 
a manželé Múčkovi o Schönstattském 
hnutí okolo revoluce. V sobotu zazněly 
tři přednášky zajímavých hostů – Jaro-
slava Šebka, Pavla Fischera a Tomáše 
Halíka. Večer jsme strávili v Hoffman-
nově dvoře, kde po vynikající večeři by-

la ochutnávka vína a moravského 
folklóru, kterou měli připravenu manže-
lé Přidalovi z Mutěnic. V sobotu po 
ukončení programu jsme měli připra-
vené pro účastníky perníčky ve tvaru 
majáku (světlo, Krista, které maják 
ukazuje jako cíl), kormidlo (za Kristem 
chceme řídit cestu našeho života) 
a kotvy (v Kristu chceme být ukotveni), 
převázané trikolórou (odkaz na pro nás 
významné datum 17. listopadu). Per-
níčky byly zároveň symbolem spolu-
práce hnutí Schönstatt a fokoláre, pro-
tože i tímto způsobem vytváříme 
společnou Evropu, jak řekl Gerhard 
Pross (člen komise). 
 Odpoledne přišel náš čas. Setkání 
českých hnutí a komunit s komisí ini-
ciativy Společně pro Evropu. Ačkoliv 
členové komise byli nedočkaví a toužili 
vyrazit do pražských ulic, věnovali nám 
ještě více než hodinu.  

 Byli jsme šťastní, že jsme se mohli 
této mimořádné události zúčastnit. Že 
jsme poznali osobně tolik skvělých lidí, 
ať už členů této komise, tak různá hnu-
tí. A největším zážitkem z celé té akce 
bylo poznání, jak blízko k sobě má 
Schönstatt a fokoláre, jak velké věci 
mohou vzniknout ze spolupráce a hle-
dání toho společného. 

Jaroslava a Josef Danielovi

Konference je aktivitou komise, kte-
rou tvoří zástupci různých křesťan-
ských hnutí a komunit. Začalo to roku 
1999 v Ottmaringu.  
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ZIŠTNÁ, ČI NEZIŠTNÁ POMOC? 
O pana Josefa se staráme už několik let. Žije sám, nikdy se neoženil, nemá 
životní partnerku, ani děti. Umělec, který celý život zasvětil své profesi. Po-
máhají mu dvě mladší kamarádky, spravují i jeho finanční záležitosti. Právě 
tyto dámy se na nás obrátily s žádostí o pomoc při zajištění stravy. 
 

 Nejprve jsme panu Jose-
fovi pouze dováželi obědy 
a nákupy. Potom se přidala 
pomoc s ranní hygienou 
a startem do nového dne. Po 

několika dalších měsících jsme přidali 
návštěvu v poledne a rozšířili služby 
i na víkend. Asi před rokem jsme zjistili, 
že k němu večer dochází ještě další 
služba. Překvapilo nás, že si pan Josef 
najal jinou organizaci a nepožádal 
o rozšíření služeb u nás. Ukázalo se, 
že ta druhá firma pánovi zajišťuje úklid 
již od roku 1990 
a   nyní rozšířili 
spektrum služeb 
i  o péči o seniory. 
Nabídli panu Jose-
fovi večerní ná-
vštěvy a ten se 
rozhodl jejich 
služby vyzkoušet. 
 První měsíce 
probíhal souběh našich služeb bez 
komplikací. Naši pracovníci si předávali 
informace pomocí sešitu v obývacím 
pokoji. Neshody začaly v okamžiku, 
kdy došlo k výměně pracovnice té dru-
hé firmy. Nová pečovatelka začala pa-
na Josefa přesvědčovat, aby se pře-
stěhoval k ní domů, že se o něj 
postará. Nepohodla se s jeho kama-
rádkami, které obvinila, že se nestarají 
a jde jim jen o dědictví. Zkoušeli jsme 
kontaktovat vedení té druhé organiza-
ce, ale telefon nikdo nezvedal a na  
e-mail jsme nedostali odpověď. 

 Zdravotní stav klienta se zhoršil, už 
nevstával z lůžka. Důrazně však odmí-
tal lékařskou pomoc, natožpak převoz 
do nemocnice. My jsme najednou do-
stali e-mail z té druhé služby, kde nám 
sdělili, že ruší naše služby a péči přebí-
rají výhradně oni. My už jsme mezitím 
zjistili, že jde o komerční subjekt, pů-
vodně úklidovou firmu, která nemá re-
gistraci na poskytování sociálních slu-
žeb, a jejich ceny jsou oproti našim 
dvojnásobné. Kolegyně ihned ke klien-
tovi jely, aby informaci ověřily. Zjistily, 

že na pána je vy-
tvářen nátlak, aby 
se našich služeb 
zřekl. Ten je již 
slaboučký a nemá 
moc sil odolávat. 
Kontaktovali jsme 
jeho přítelkyně, 
které se do toho 
vložily. Ukázalo 

se, že ta druhá společnost nemá s pá-
nem uzavřenou smlouvu. Dámy pohro-
zily, že vše ohlásí na policii, a dotyčná 
společnost své služby okamžitě ukonči-
la. 
 O pana Josefa se staráme opět je-
nom my. Doufáme, že ho v klidu a po-
koji dochováme doma až do konce. 
Jen si klademe otázku, kolik osamělých 
seniorů je v naší republice vystaveno 
podobnému zacházení a třeba nemají 
nikoho, kdo by se jich zastal? 
 Přeji klidný začátek nového roku.  

Eva Černá 
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POZVÁNKY DO PANSKÉHO DOMU 
Penzion Panský dům na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem, jehož zřizova-
telem je Arcibiskupství pražské, nabízí kromě ubytovacích kapacit také růz-
né zajímavé programy. V prvním pololetí 2019 jsou to např. tyto akce.  
 

● 25.–27. 1. Společenské tance 
Víkend pro milovníky společenských 
tanců pod vedením taneční mistryně 
Mgr. Michaely Wallenfelsové. 
● 1.–3. 2. Druhý kostelnický kurz 
● 3.–5. 2. Třetí kostelnický kurz 
Kurz pro kostelníky pro zlepšení do-
vedností kostelnických pod vedením 
P. Jana Kotase, P. Michala Němečka, 
P. Vladimíra Kelnara a P. Radka Ti-
chého. 
● 15.–17. 2. Květinový kurz 
Kurz vazby květinových dekorací pro 
liturgický prostor se zaměřením nejen 
na Velikonoce pod vedením floristky 
Elišky Černé. Součástí bude přednáška 
o liturgickém prostoru. 
● 1.–3. 3. Postní duchovní obnova 

Rekolekce pro všechny s P. RNDr. 
Matúšem Kocianem, Ph.D., kanovní-
kem Kolegiátní kapituly Všech svatých 
na Pražském hradě. 
● 22.–24. 3. Kurz zpěvu žalmů 
Víkendový kurz zpěvu žalmů: otevření 
se hudebnosti nejen pro zpěv během 
liturgie s P. Mgr. Mag. Ch. M. Pšenič-
kou, Dipl. um., O. Praem., a dalšími. 
● 5.–7. 4. Jak naplnit prázdné hnízdo 
Víkendové setkání pro rodiče, kterým 
odešly nebo odcházejí děti z domova, 
pod vedením manželů Poláčkových 
z Českých Budějovic. 
● 26.–28. 4. Fotokurz Hledání světla 
Workshop pod vedením fotografa Petra 
Janžury pro vážné zájemce o fotografii. 

www.panskydumrozmital.cz 
 
 

PROSBA O PODPORU 
Před pár dny se obrátilo Hnutí pro život s naléhavou prosbou na své přátele 
a spolupracovníky. Protože mezi ně patří i náš pan farář, který má v rámci 
Hnutí na starosti Modlitby za nejmenší, rozhodl se prosbu předat i nám. 
 

 Vážení přátelé, společnost JCDe-
caux nám nečekaně nabídla v prosinci 
a lednu bezplatné využití 180 velko-
plošných reklam v Praze pro kampaň 
„Nesoudíme. Pomáháme.“ Musíme 
však dodat do deseti dnů vytištěné pla-
káty. Jejich tisk stojí 58 tisíc Kč. 
 Zároveň nám po půlročním usilov-
ném jednání vyšly vstříc zdravotní po-
jišťovny a umožní všem gynekologům 
nasmlouvání konzultačního výkonu pro 
ženy zvažující umělý potrat (viz 
https://hnutiprozivot.cz/zpravy). Mimo-

řádně proto obesíláme všechny gyne-
kology, abychom jim v této souvislosti 
nabídli možnost odkazovat těhotné na 
naši Linku pomoci. Náklady na tisk 
a poštovné vycházejí na 25 tisíc. Sami 
nedokážeme nic. Máte-li možnost nám 
jakoukoliv částkou s těmito mimořád-
nými výdaji pomoci, budeme rádi.  
  Číslo účtu: 2900089089/2010,  
  specifický symbol: 14879,  
  variabilní symbol: 6084. 
Děkujeme a přejeme krásný advent. 

Radim Ucháč, http://hnutiprozivot.cz 
 

http://www.panskydumrozmital.cz/
https://hnutiprozivot.cz/zpravy/2759-vetsi-sance-pro-deti-pri-necekanem-tehotenstvi
http://hnutiprozivot.cz/
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KALENDÁŘ – LEDEN 2019 
 

ÚTERÝ   1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá 

13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 

18.30 Mše svatá 
  

STŘEDA  2. 1. 
Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 
a učitelů církve, prázdniny 

  8.00 Mše svatá 

  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
  

ČTVRTEK  3. 1. Nejsvětějšího Jména Ježíš 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.  

15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 

19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   4. 1. První pátek v měsíci 

15.00 Mše svatá  

15.45 Modlitby proseb  

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá  

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA 5. 1. První sobota v měsíci 

13.00–17.00 Možnost návštěvy Betlémů 

16.00 Mariánské večeřadlo 

17.00 
Mše svatá z vigilie Zjevení Páně s žehnáním vody, kadidla 
a křídy 

18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE  6. 1. ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST 

  8.00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 

10.00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 

13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 

18.30 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 
  

PONDĚLÍ 7. 1.  

  8.00 Mše svatá 

18.00 Společenství Alfa plus 

18.15 Nejstarší společenství mládeže 

19.00  Začíná kurz Alfa  
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ÚTERÝ    8. 1.  

  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi  

  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 

15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

19.15 Příprava na biřmování – mládež 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  

  
STŘEDA   9. 1.  

  8.00 Mše svatá 

  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 

17.30 Ministrantská schůzka 

18.00 Příprava dospělých na křest 

18.45–20.00 Společenství mládeže „S“, „M“  

  
ČTVRTEK  10. 1.  

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

19.00 Biblické setkání 

  
PÁTEK   11. 1. Úmrtní den ct. Matky Elekty 

15.00 Mše svatá 

15.45 Modlitby proseb  

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  
SOBOTA  12. 1.  

17.00 Mše svatá 

  
NEDĚLE  13. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, končí doba vánoční 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá upravená pro děti 

15.00 
Farní akademie: Vinařství Esterka: Povánoční navštívení 
ze slunné Moravěnky. O víně a vinařství slovem i koštem. 

18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ  14. 1.  

  8.00 Mše svatá 

18.15 Nejstarší společenství mládeže 

19.00 Kurz Alfa  

20.00 Společenství mužů a otců 
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ÚTERÝ   15. 1.  

  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 

15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá  

19.15 Příprava na biřmování – mládež 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  16. 1.   

  8.00 Mše svatá  

  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 

16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 

17.30 Zpívání s dětmi 

18.00 Příprava dospělých na křest 
  

ČTVRTEK  17. 1. Sv. Antonína, opata 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 

19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

15.00 Mše svatá  

15.45 Modlitby proseb  

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  19. 1.  

17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  20. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá  

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  21. 1. Sv. Anežka Římská 

  8.00 Mše svatá 

18.00 Společenství Alfa plus 

18.15 Nejstarší společenství mládeže 

19.00 Kurz Alfa  
  

ÚTERÝ   22. 1.  

  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 

15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

19.15 Příprava na biřmování – mládež 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
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STŘEDA  23. 1.  

  8.00 Mše svatá  

  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 

17.30 Ministrantská schůzka 

18.00 Příprava dospělých na křest 

18.45–20.00 Společenství mládeže „S“, „M“  
  

ČTVRTEK  24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

18.00 Ekumenická bohoslužba, koná se ve sboru ČCE Prahy 12 

19.00 Biblické setkání 

20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK   25. 1. Obrácení sv. Pavla 

15.00 Mše svatá  

15.45 Modlitby proseb  

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

17.00–18.00 Triduum společenství Modlitby matek 

18.30 Mše svatá 

19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  26. 1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů 

17.00 Mše svatá 

18.00–19.00 Triduum společenství Modlitby matek 

20.00–1.00 20. farní ples 
  

NEDĚLE  27. 1.  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá  

15.00, ZŠ Zárubova Dětský karneval 

17.00–18.00 Triduum společenství Modlitby matek  

18.30 Mše svatá 
  

PONDĚLÍ  28. 1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

  8.00 Mše svatá 

18.15 Nejstarší společenství mládeže 

19.00 Kurz Alfa  

20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   29. 1.  

  9.15–11. 00 Setkání maminek s dětmi 

15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

19.15 Příprava na biřmování – mládež 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
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STŘEDA  30. 1.   

  8.00 Mše svatá  

  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 

17.30 Zpívání s dětmi 

18.00 Příprava dospělých na křest 

  

ČTVRTEK  31. 1. Sv. Jana Boska, kněze 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 

19.00 Společenství Zacheus 
 

Změna programu je vyhrazena. Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. 
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat. 

 
 
 
 

SVATÁ RODINA NAŠLA U NÁS NOCLEH. 
 Když jsme se přihlásili, že toužíme nabídnout Svaté rodině, že u nás může 
přespat, vlastně jsem ani nevěděla, co nás čeká. Samozřejmě panika, jaká rodina 
bude vylosována před námi, která po nás. Jestli já stihnu všechno připravit? Co 
když k nám přijde někdo, kdo bude protivný? Co se vlastně od nás očekává? Čaj, 
večeře, nebo snad večírek?  
 Nakonec jsem se uklidnila, že to „nějak“ dopadne. A pak už jsem se jen těšila. 
Potěšily mě první zprávy. Svatou rodinu k nám přivede rodina, kterou trochu zná-
me, a my ji předáme rodině, kterou známe ještě méně, jen se vídáme v kostele. 
První rodina přišla, přinesla ikonu, která našla své čestné místo v naší domácí 
kapličce. Druhý večer jsme ji odnesli do další rodiny, opět to bylo krásné setkání. 
A Josef, Maria i Ježíš byli s námi. Představuji si jejich pouť naší farností a mám 
pocit, jako bychom advent letos skutečně prožívali společně. 
 Děkujeme Janě Jirsové, že tuto myšlenku přinesla do farnosti a že to tak krásně 
připravila. 

Jaroslava a Josef Danielovi 
 
 
 
 

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 pře-
dávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události. 

 (red.) 
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PLÁNUJEME 
 

7. 1.–18. 3. – Alfa kurzy 
 

3. 2., 3. 3., 7. 4. – mše sv. upravené  
     pro děti 
 

9. 3.  – Postní duchovní obnova, po-
vede P. Aleš Opatrný 

 

28. 4. – první svaté přijímání 
 

3.–5. 5. – víkend pro rodiny s dětmi 

12. 5. – biřmování v našem kostele   
     udělí Mons. Karel Herbst 
 

24. 5. – Noc kostelů 
 

2. 6.   – pouť a zahradní slavnost 
 

15.–16. 6. – pěší pouť otců s dětmi  
 

14. 9. – Lhotecký běh 
 

 
 

 

VTĚLENÉ SLOVO JE POHORŠENÍM 
6. ledna 
 Kolikrát jen můžeme slyšet: „Vy křesťané, buďte trochu normální! Jako druzí li-
dé – rozumní.“ Je to výrok jako od zaklínačů hadů: „Buďte trochu normální, ne-
buďte tak rigidní,“ ale skrývá se za tím: „Nechte si ty své příběhy o tom, že se Bůh 
stal člověkem!“ Vtělené Slovo je pohoršením, které stojí v pozadí. Když se pustí-
me do jakéhokoli sociálního díla, řeknou nám: „Církev je dobrá, dělá sociálně pro-
spěšné věci.“ Řekneme-li ale, že je děláme pro lidi, kteří jsou Kristovým tělem, 
nastupuje pohoršení. Ale právě to je pravda, právě to je Ježíšovo zjevení, přítom-
nost vtěleného Ježíše. 

365 dní s papežem Františkem 
Promluvy od Svaté Marty; Karmelitánské nakladatelství 
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