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TICHO SE ZÁRUKOU
Je tu únor, prostě studeno a nevlídno. Alespoň v Praze. Tak jako se děti
rády ptají: „Kdy už tam budem?“ nebo
„Kdy už to skončí?“ my, dospělí Pražáci, podobně netrpělivě vyhlížíme jaro.
Ani liturgický kalendář nám nenabízí příliš mimořádných dní, doba
postní začne letos
až v březnu. Tedy
pro ty, co nepojedou nikam na hory,
možná šedá nuda.
Nebo konečně klid.
Jak se to vezme.
V posledních
dnech se ve chvílích volna prokousávám knížkou
kardinála Saraha
Síla ticha. Jak oblažující čtení! Jenže podobně jako
studium receptů
člověka nenasytí,
ani úvahy o tichu
nejsou totéž jako
jeho žití. Ano,
pojďme žít ticho.
Nemyslím teď tichem a priori ab-

senci zvuků, ta může být i zlovolná,
například v „tiché domácnosti“. Myslím
ztišení, nebo alespoň tišení srdce
a mysli.
Skupina Team před třiceti roky zpívala o „výberovém
tichu“, které „môžete zohnať len
pod rukou“. Tuhle
písničku mám rád,
ale popravdě, ticha
jsou ve skutečnosti
nepřeberné zásoby. Válí se kolem
nás, jen ho sebrat.
A v tom může být
problém. Zastavit
se a začít krotit
hukot,
v ně j š í
i vnitřní, mobilem
počínaje a myšlenkami
konče.
Máme, nebo můžeme mít velkou
motivaci. Že v tom
tichu se konečně
potkáme se samotným Pánem.
+ P. Jiří Korda
Foto Jan Čermák,
Člověk a víra
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Z PASTORAČNÍ RADY
Sešli jsme se ve středu 9. ledna.
V rámci reflexe posledního měsíce
jsme vyjádřili poděkování mimo jiné
dobrovolníkům, kteří vedli program pro
školy. Letos přišlo 34 tříd základních
škol a několik tříd z mateřských škol.
Dále jsme se dohodli, že pokud to
bude možné, i příští advent by provedl
náš chrámový sbor Českou mši vánoční v OC Novodvorská Plaza.
Živé ovečky u betléma před kostelem byly velkou atrakcí, je dobře, že
mohly zůstat déle, než bylo avizováno.
Příští rok určitě chceme zopakovat, ale
kvůli petardám bychom je nechali odvést nejpozději 30. 12. Letošní víkend
pro rodiny plánujeme v Jiřetíně pod

Jedlovou, pouť otců a dětí pak v jižních
Čechách. Také jsme řešili hosta na
Noc kostelů, kdo nakonec přijde, je zatím tajemstvím, pro vás i pro nás. Přípravy letní chaloupky jsou ve fázi ladění míst konání. Pravděpodobně se obě,
pro mladší i starší děti, uskuteční na
Liberecku.
Ohledně stavby jsme byli informováni o aktuální podobě administrativní fáze přípravy a o dokončení návrhu interiérů, tak jak jsme je projednávali na
společném setkání obou farních rad
koncem října. Petr Burda již pracuje
velmi svědomitě na přípravě 3. ročníku
Lhoteckého běhu plánovaného v polovině září.
P. Jiří Korda

MOHU BÝT POKŘTĚNÝ? MOHU K PŘIJÍMÁNÍ?
Zveme nepokřtěné dospělé, kteří uvažují o křtu,
nebo se chtějí jen nezávazně začít seznamovat s
křesťanstvím, na společná
setkání, která začneme pro
nové zájemce v dubnu. Pokud někdo z vás byl pokřtěn jako dítě, ale též se
chce něco o víře víc
dozvědět nebo se dokonce

připravit na svaté přijímání, rádi mu věnujeme potřebný čas. Opět zdůrazňuji, nikoho k ničemu
nenutíme! Prosím nebojte
se mne kontaktovat.
P. Jiří Korda
tel. 725 797 561
jmkorda@seznam.cz

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Milí farníci, rády bychom Vás pozvaly dne 24. února 2019 po mši v 10 hod.
do sálu sv. Václava na kávu, čaj
a domácí koláče. Chtěly bychom zavést tradici nepravidelného setkávání
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po nedělní mši pro všechny, kteří nespěchají hned domů a chtějí se na
chvíli zastavit a popovídat si. Příspěvky
ve formě koláčů vítány!
Společenství Máta
2/2019
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ARCIDIECÉZNÍ LITURGICKÁ KOMISE
K NAVRHOVANÉ ÚPRAVĚ KOSTELA
Vážený pane faráři, milý Jiří,
zasílám vyjádření Arcidiecézní
liturgické komise k návrhu úpravy kostela Panny Marie Královny míru
v Praze - Lhotce, který byl projednáván
na našem setkání 13. 11. 2018. Především děkuji za účast na jednání a mimořádně pečlivě a zdařile připravený
a prezentovaný projekt.
Arcidiecézní
liturgická
komise
schvaluje předložený návrh na
úpravu kostela Panny Marie Královny
míru v Praze - Lhotce.

Přeji všem zainteresovaným, aby se
přípravy i samotná úprava liturgického
prostoru dařily úspěšně a s Božím požehnáním. Vzhledem k rozsahu úprav
bude třeba po jejich skončení kostel
znovu zasvětit obřadem uvedeným
v Římském pontifikále. Toto zasvěcení,
jehož součástí bude též zasvěcení nového oltáře, je vyhrazeno biskupovi.
Starý oltář ať je zlikvidován důstojným
způsobem.
S úctou
P. Radek Tichý,
sekretář Arcidiecézní liturgické komise

KRÁTCE
● V uplynulém období byli pokřtěni
Lukáš M. a Matúš M., Markéta Jana S.
● Rozloučili jsme se s RNDr. Martou
Nedvědovou.
● Tříkrálová sbírka v naší farnosti
opět proběhla s nemalým úsilím dospě-

lých i malých koledníků. Výsledky uveřejníme v březnovém Věstníku.
● Pastorační rada farnosti se sejdou
24. 2. na výjezdním zasedání a 6. 3. ve
20.00 v sále sv. Václava.

MIMOŘÁDNÉ AKCE V KAPLI THOMAYEROVY NEMOCNICE
● V pondělí 11. 2. v 15:00 – mše svatá v rámci oslavy Světového dne nemocných. Hostem bude Mons. Karel
Herbst, SDB, emeritní biskup pražský.
Při bohoslužbě nemocní i senioři mohou přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni ať se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se
Mgr. Doubravce Vokáčové.
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● Ve čtvrtek 21. 2. od 16:00 – koncert
žáků a pedagogů ZUŠ Křtinská, Jižní
Město. Vstup volný.
● Ve čtvrtek 28. 2. od 16:00 – „Ztišení“, prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu,
poslech hudby a žalmů. Setkání je otevřené všem, bez rozdílu vyznání.
Mgr. Doubravka Vokáčová
775 137 869, duchovnipece@ftn.cz
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OVEČKY NAČICHLY ZBOŽNOSTÍ
Už loni přišel kdosi s nápadem, že
by bylo hezké mít jako doplněk k venkovnímu betlému živé ovečky. Nápad
se už tehdy nestihl realizovat, ale letos
dozrál, a tak měla farní zahrada mezi
svátky dvě dočasné a nadmíru roztomilé obyvatelky.
Jejich majitel Jan Löffelmann je dovezl už před Štědrým dnem, a tak měli
chlapi, kteří se účastnili předvánočního
úklidu a stavění stromků v presbytáři,
úkol navíc: postavit rychle pro ovce
ohradu a přístřešek. Jak jste mohli vidět, stavba se jim opravdu povedla.
Kromě toho byli muži, v práci sedící
převážně u počítačů, určitě vděčni za
příležitost vyrobit něco bytelného vlastníma rukama!
Před Silvestrem měl otec Jiří obavy,
zda nebudou mít ovce šok z hlasitých

ohňostrojů. Podle majitele to zvládají
dobře, ale pro příští rok se rozhodlo, že
ovečky raději silvestrovské zábavy
ušetříme a majiteli je vrátíme už před
koncem roku – jedna z nich letos přeskočila ohradu nejspíš právě proto, že
nějaký výtečník hodil do ohrady dělbuch.
Mám tušení, že během pobytu před
kostelem načichly ovce dokonce jistou
zbožností. Když nám jednou ujel autobus a vcházeli jsme do kostela na bohoslužbu ve chvíli, kdy kněz říkal: „Ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého,“
jedna z nich v dokonalém načasování
zabečela (v překladu): „Amen.“ Ne nadarmo byly ovečky už u prvního zvěstování pastýřům!
Lenka Kapsová

Lhotecký venkovní betlém tentokrát s živými ovcemi. Foto Jan Šilhavý
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KASIČKY U BETLÉMA
Stalo se již tradicí, že penězi z kasiček andělíčka a černouška, umístěných
u betléma, podporujeme ty, kteří se
nemají po materiální stránce tak dobře
jako my. Navazujeme tak na původní
smysl kasiček – vždyť „černoušek“ byl
určen právě na podporu misijní činnosti
církve. Tyto Vánoce jste do obou kasiček dali celkem 21 128 Kč. Děkujeme.
Peníze jsme rozdělili následovně:
● 9 728 Kč dar pro jídelnu a centrum
pro děti v ekvádorském Ventanasu
a San José de Raranga

● 6 500 Kč české obecně prospěšné
společnosti SIRIRI, která se snaží pomáhat Středoafričanům postavit se na
vlastní nohy
● 4 900 Kč podpora „na dálku adoptovaného“ indického chlapce
K poděkování malým i velkým dárcům se připojuje také pater Pavel Budský, který organizuje výše uvedenou
pomoc v Ekvádoru, i zástupci společnosti SIRIRI. Dopis od indického chlapce jste si mohli přečíst v lednovém
Věstníku.
P. Jiří Korda

MYSLÍTE SI, ŽE VAŠE MANŽELSTVÍ JE NANIC?
Ve svátek Svaté Rodiny 30. prosince v ranním vysílání ČRo mě oslovil příběh z vyprávění P. Prokopa Sziostrzonka. Poprosila jsem ho a on mi poslal
celý text. Třeba povzbudí i další manželské páry.
Ve starém Rusku přišla jednoho dne
k rabímu Mose žena a stěžovala si trpce na svého muže: „Naše
manželství je nanic. On už mě
nemiluje. Už ani nevím, kdy mi
naposledy projevil svou lásku.“
„Pošli ke mně svého muže,“
odpověděl rabín.
Muž přišel a říká: „Naše
manželství je nanic. Ona už
mě nemá ráda. Už ani nevím,
kdy mi naposledy dala najevo
svou lásku.“ „Přijďte zítra oba spolu ke
mně,“ odpověděl rabín.
Když druhého dne oba před ním seděli, obrátil se rabín nejprve k ženě:
„Nepracoval tvůj muž těžce po všechna
ta léta, aby tvoje děti měly co jíst? Neutíkal před léty uprostřed noci několik
hodin, aby ti přivedl včas lékaře, když
2/2019

jsi byla nemocná? Nebyl vždy s vámi
doma, zatímco druzí vysedávali v hospodě? Nespravil ti řetízek na
krk, když se ti roztrhl? Neseděl
sám před domem a neplakal
sám pro sebe, když byl bez
práce a nevěděl, jak to bude
dál? Neutíral ti s něhou a soucitem slzy, když vám umřela
pětiletá Aňuška na zápal plic?
A co snad o tom nevíš, že se
za tebe modlí každý den?“
Pak se obrátil rabín k muži: „Neporodila ti tvoje žena v bolestech všechny
tvoje děti? Nestarala se ve dne v noci
o tvoji rodinu? Nemá ohnutá záda od
vší té namáhavé práce? Nekoupila na
trhu novou dýmku, když se ti ta tvoje
zlámala? Nezastala se tě, když zlí lidé
o tobě špatně mluvili? Nesnášela celá
5
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léta tvoje hněvy a mrzutost a nebyla
vždy ochotná ke smíření? Nemá ty
hluboké vrásky v obličeji od starostí
o vás všechny? Nezapálila o výročí vaší svatby svíčku před Černou Madonou
v Kyjevě? Nezahrnuje tě den co den do
svých modliteb?“
Muž i žena mlčky sklonili hlavy. „Podívejte se,“ pokračoval rabín „láska se
skrývá za spoustou drobných každodenních věcí, o kterých si myslíte, že
jsou samozřejmé. Děkujte Bohu, že
máte jeden druhého. A děkujte mu
společně. A najednou bude vaše láska
viditelnější a obdaruje vaši rodinu pokojem a bezpečím.“
Muž a žena seděli dále mlčky vedle
sebe. Najednou je jako blesk proniklo
poznání. Podívali se do očí jeden dru-

hému a ve světle toho poznání viděli
jeden druhému do hloubi duše, jak se
navzájem potřebují. Mlčky vstali a odešli. Rabín se díval za nimi. Viděl ještě,
jak žena s něžností upravila manželovi
kabát a on vzal pozorně její ruku a stiskl ji ve svých dlaních…
PS: Velmi děkuji P. Jiřímu, že k obnově manželského slibu pozval i ty,
kdo byli v kostele sami, aby svůj slib
obnovili také, i když jejich partner nebyl
přítomný. Manžel měl zase službu na
dráze, a tak jsem myslela, že se budu
jen dívat na ostatní dvojice. Děkuji
i těm, kdo s láskou připravili malou
upomínku v podobě keramického
srdíčka.
Eva Kocmanová

VENČENÍ PSA A MODLITBA
– CO TO MÁ SPOLEČNÉHO?
Ve vývěsce uvnitř kostela už delší čas visí mapa farnosti s množstvím zapíchaných barevných špendlíků. Pokud někdo neví, oč jde, tak každý špendlík
označuje místo, kde se někdo z nás modlí za tamější obyvatele.
Projekt adopce ulic, který vznikl před
pár lety, může působit trochu odtažitě.
Rozporcujeme mapu, každému přidělíme jeden dílek a modlitební mašinerie
může začít… Píšu to schválně takto
vyhroceně, protože nějak podobně,
uměle na mě tento nápad zpočátku
působil. Mám se modlit za virtuální
obyvatele nějakého místa, které neznám, natož abych znala jejich potřeby? To sice nebyla dobrá úvaha, protože Hospodin na rozdíl ode mě naše
srdce a potřeby zná, ale i tak se mi nápad modlit se „za lidi na té a té adrese“
zdál dost neuchopitelný.
6

Možností, která se nabízela jako
nejpřirozenější, bylo modlit se za své
vlastní sousedy, za obyvatele domu či
ulice, kde bydlím. Tak jsem si i já řekla,
že se zkusím modlit za ty, kdo bydlí kolem nás. Mám to jednodušší v tom, že
jsem se v naší čtvrti narodila, a tak většinu lidí v okolních ulicích znám buď
z dětství, nebo z novější doby.
Jako mnoho dalších předsevzetí
i tohle časem dost uvadlo, ale nedávno
jsem si našla nový způsob, jak si ho
připomenout – při venčení psa! Když
s ním jdu do nedalekého lesa, míjím
desítky domů ať v tom, či onom směru,
a občas si přitom na modlitbu za sou2/2019

OHLASY
sedy vzpomenu. Začnu v duchu projíždět jeden dům po druhém a představuju si (někdy i vím), co tam existuje za
potřeby, dávná i nová trápení. A tak
každou rodinu svěřuju Pánu jednou větou, intuitivně prosím u každého za určitou věc – dej, Pane, téhle rodině usmíření mezi dcerou a rodiči. Prosím tě
za dobrý odchod ze světa pro těžce
nemocného pana X. Kde nevím, říkám
– daruj, Bože, těmto lidem radost a po-

koj. A někdy prosím dokonce za prázdnou parcelu vedle nás, aby se tam přistěhovali lidé, s kterými si budeme rozumět…
Nedovedu říct, „jaký to má smysl“,
ale věřím, že žádné upřímné modlitby
se neztrácejí ve vzduchoprázdnu, a tak
někde, v Božím čase a jemným Božím
způsobem, přinášejí požehnání.
Lenka Kapsová

DALŠÍ AKOLYTA V NAŠÍ FARNOSTI

Před přijetím jáhenství kandidáti přijímají nejprve službu lektora, později službu
akolyty s cílem být lépe připraveni na budoucí službu slova a oltáře. Dne 10. ledna
2019 přijal náš bohoslovec Tomáš Sixta z rukou biskupa Zdenka Wasserbauera
akolytát.
(red.), foto: www.cirkev.cz

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.)
2/2019
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PÍSEŇ NA KONCI ROKU
Při mši svaté na poděkování za uplynulý rok mi chyběla píseň Rok jeden života. Píseň se hrávala na melodii koledy Chtíc, aby spal od Adama Václava
Michny z Otradovic. V kancionále je pod číslem 220.
Slova se vždy zpívala z letáčku, který má dole poznámku – Majetek Kostelního spolku Praha XV – Lhotka.
Z toho plyne, že píseň měla na Lhotce osmdesátiletou tradici. Letáček
máme v kronice a lístky s textem nejspíš někde budou namnožené. Podle
mého je to bilance uplynulého roku
a prosba do roku nového. Můžete si
zde pěkná slova písně alespoň přečíst.
Eva Kocmanová
Rok jeden života opět / uplynul nám, /
spěcháme s díkem radostným / ve svatý chrám. / Na věky chválen budiž Bůh
/ dobrotivý, / Otec, Syn i svatý Duch /
milostivý!
Láska tvá Pane, otcovská, / v minulých
dnech, / sílila nás a chránila /
v starostech všech, / jaký to vzácný
pro nás byl / milosti čas, / na cestu
spásy volal nás / vlídně tvůj hlas.

Do knihy věčné život psal / dobro
i hřích, / ó jak je šťastno srdce všech /
spravedlivých. / Hříchů všech, Bože litujem, / milost nám dej, / od sebe duše
kající / nezamítej.
Kéž by nám tvoje dobrota / neskonalá,
/ nový rok ještě života / darovala /
chceme vždy dbáti upřímně / zákona
cest, račiž jen, Bože, milost tvá, /
k spáse nás vést,
Čeká-li nás snad v roce tom / zármutku
tíž, / k pomoci přispěj, síly dej, / nésti
ten kříž! / Z ruky tvé přijmem, co jest
nám / souzeno, / za vše buď jméno tvé
svaté / velebeno!
Račiž nám, Pane, žehnati / v milosti
své, / živnost i role chrániti / dobrotivě.
Dej ať se / s láskou bratrskou / milujeme, / na věky s tvými / svatými / radujeme.

POZVÁNKA NA PROJEKCI FILMU A BETTER MAN
Zveme do sálu Pastoračního střediska 28. února 2019 od 19.00 na promítání
filmu A Better Man – Lepším člověkem s následnou diskuzí. Hosty večera budou
PhDr. Anna Stodolová, Mgr. Barbora Kočíková a Mgr. Iva Průšková z SOS Centra, které mají bohaté zkušenosti s programy zaměřenými na zvládání vlastní agrese ve vztazích. Více viz http://www.apha.cz/2019/cpr-novinky.
(red.)

ZVEME ČESKO NA RANDE
Máte chuť investovat do budování svého vztahu nebo byste v něm rádi oživili
jiskru? Nechte se v únoru 2019 pozvat na rande! Během Týdne manželství 2019
bude v Praze a okolí začínat hned devět kurzů Manželské večery. Více viz
http://www.apha.cz/2019/cpr-novinky/pozvanka-na-manzelske-vecery.
(red.)
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FARNÍ AKADEMIE

O VÍNU A VINAŘSTVÍ SLOVEM I KOŠTEM
Lednová farní akademie (13. 1. 2019) byla zvláštní ze dvou důvodů, jednak
hodinou zahájení již v 15 hodin, a jednak svým tématem: Vinařství Esterka.
Povánoční navštívení ze slunné Moravěnky.
Navštívili nás majitelé rodinného vinařství Esterka, manželé Pavel a Pavla
Esterkovi, s nejmladším, asi třináctiletým synem Šimonem (celkem mají čtyři
děti). Žijí v Mutěnicích, vinohrady mají
v katastru obce Hovorany, odkud pochází pan Esterka. Víno pěstují na celkové výměře pět hektarů, pečují cca
o 25 tisíc tzv. hlaviček (keříků) vinné
révy různých odrůd. I když mají mechanizaci, bez lidské práce, náročné na
čas i na tělesnou zdatnost, se vinařství
neobejde. Filozofií firmy je láska
k práci, půdě i k přírodě jako celku – to
vše založené na víře v Boha. S tím koresponduje i to, že jsou stoupenci tzv.
Schönstattského hnutí.
Konkrétně se zvláštnost této farní
akademie projevila především v tom,
že v průběhu přednášky byly přítomným postupně nabízeny „na okošt“
jednotlivé druhy vín (každý z účastníků
dostal vinnou sklenku) produkované
vinařstvím Esterka a k tomu byly podávány zákusky typu klobáska a chléb,
slané pečivo, sladké pečivo aj. Různých druhů vín byla skutečně pěkná
řádka, např. Modrý Portugal, Cabernet
Moravia, Rulandské šedé, MüllerThurgau, Veltlín, Polaris (nový druh),
Rýnský ryzlink, Pálava, Rulandské
modré a na závěr Vermut. Nutno podotknout, že kvalitou byly vynikající.
Manželé Esterkovi jednoznačně
konstatovali, že víno je třeba pít ve
vhodnou chvíli a střídmě, aby byl splněn účel pití vína, kterým je obveselení
duše i těla. Je také nutné volit takový
2/2019

druh a odrůdu vína, které souzní
s atmosférou dané chvíle. Správný vinař může nabídnout tzv. vína „žehlicí“,
tj. podporující usmíření, dále vína svatební, narozeninová a další podle přání. Specialitou vinařství Esterka je tzv.
„rozhovorové“ víno. Podstatné je, aby
se víno pilo s mírou, aby se člověk neopíjel, což vede potom k rozpolcenosti,
příp. i k násilí, ke ztrátě sebeovládání,
k umenšení studu, k neschopnosti vykonávání úřadu, k proradným řečem,
eventuálně až ke ztrátě vědomí.
To, že konzumace vína má svoje
dobré stránky, dokládá i řada míst
v Bibli, jak ve Starém, tak v Novém zákoně. Vzpomeňme na podobenství vinice – izraelský národ, vinný keř a ratolesti, dále na svatbu v Káni Galilejské,
kde Pán Ježíš učinil první zázrak přeměnou vody ve víno (je nutno dodat,
že vína bylo asi 700 litrů). Byla zmíněna i rada sv. Pavla: Nepij jen vodu, ale
kvůli svému zdraví i víno. A nelze nezmínit nejdůležitější chvíli pro celé
křesťanstvo, kdy při poslední večeři
Ježíš proměňuje plody lidské práce
a révy, chléb a víno, ve své tělo a krev.
Po skončení hojně navštívené přednášky setrvali účastníci při dalším „koštu“ ve vzájemných rozhovorech. Manželé Esterkovi nás také pozvali na Dny
otevřených sklepů Hovorany (v červenci), Dny otevřených sklepů Mutěnice (v dubnu) a Pochod slováckými vinohrady (v říjnu).
www.vinarstviesterka.cz
Karel Štamberg
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OHLASY

NÁŠ BŮH JE BLÍZKO A PŘEJE NÁM
V únoru – 11. 2. 2019 – budeme slavit svátek P. Marie Lurdské. Od roku 2016
ho mám spojený se vzpomínkou na výjimečné setkání. Tehdy jsme začínali
další etapu pouti do Santiaga de Compostela ve francouzských Lurdech.
S pořádnými batohy na zádech spě- pocit čehosi nenaplněného a neprožicháme po rušné hlavní třídě lemované tého. Přitom vím. Lidé se tu uzdravují
hotely, restauracemi a nesčetnými ob- i dnes, vždyť hned několik mých přátel
chůdky se suvenýry. Míříme ke skalní mi před cestou vyprávělo o svém
jeskyni Massabielle, kde se roku 1858 uzdravení nebo výrazném ulehčení
zjevila Panna Maria dívce Bernadettě. v Lurdech. Jenomže v tuhle chvíli mi to
Zde je konečně ticho. Pokládáme ba- nestačí. Cítím zklamání a trochu se na
tohy – náš jediný majetek – na hroma- to místo zlobím.
Náhle se v zákrutu cesty před námi
du a chceme se nechat oslovit tím místem a událostmi, které se tu staly, omýt objeví modré pojízdné nemocniční lese uzdravující vodou a poprosit Matku hátko. Na něm leží žena středních let
ledabyle přikrytá bílým prostěradlem,
Boží o pomoc na nadcházející cestě.
vedle ní berle. Leží na
Jedním z charaktebřiše, hledí dopředu
ristických znaků pouta hlasitě se směje,
níka je spěch. A tak za
přímo září štěstím.
necelou
půlhodinku
Vpředu a vzadu lehátnahazujeme
batohy
ko tlačí dva mladí
a pokračujeme dál proošetřovatelé a smějí
ti proudu řeky Gávy.
se s ní. Projeli rychle
Její břehy jsou dnes
kolem nás směrem do
spoutané kamennými
lázně, snad opozdilci,
zídkami a dlážděnými
nevím, byl to pouze
chodníky. Vůbec neokamžik. Ta rozesmávypadá tak divoce, jak
Socha P. Marie v Lurdech
tá paní jiskřila radostí.
jsme si představovali.
Míjíme nízké budovy, kam se přicházejí Aniž by to tušila, připomněla mi, co
nemocní ponořit do léčivé vody skalní- jsem (já slepá) pro samou kritiku neviho pramene. Je tu klid, koupele jsou děla. Totiž, že jsem to v první řadě já,
dnes už zavřeny a my budeme mít co kdo má důvod k radosti.
nevidět Lurdy za zády.
Můj Bůh je blízko, přeje mi a je zcela
Jsem tu už podruhé a stále ještě ne- nezávislý na tom, jestli je v Lurdech
vím, co si o tomto slavném poutním hodně turistů. Jestli se mi v nich líbí,
místě myslet. Turistického ruchu je tu nebo ne. Tehdy jsem ještě nevěděla,
nějak moc. Nesčetné množství troubí- že právě tato chvíle bude určující na
cích aut a autobusů, chodníky přeplně- mé pouti k hrobu svatého Jakuba.
né lidmi i zbožím, prodavači hlasitě naRenata Černá
bízející zmrzlinu, palačinky, kebab.
Foto: www.christnet.eu
Schází mi tu ticho a klid. Zaplavuje mě
10
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CHARITA

SPOJILA NÁS VÍRA A CHUŤ POMOCI DOBRÉ VĚCI
Dovolte mi vzpomenout na hezký zážitek z letošní Tříkrálové sbírky. Obvykle
se na koledování také aktivně podílím. I v letošním roce jsme 6. ledna v 7.30
naložili se starším synem kolednické vybavení a vydali se na koledu.
Během dne jsme ve spo- nakonec věnovali dohromady tisícovku.
lupráci s dalšími přáteli Nejen že jsme doplnili pátou kasičku,
a kamarády naplnili čtyři ale hlavně jsme se všichni obohatili
kasičky. Večer, krátce před o úžasný zážitek. Takový spontánní
devátou hodinou, jsme se už okamžik, kdy se dala dohromady parta
celí ukoledovaní vraceli k autu. Já měla lidí, kteří se vlastně ani pořádně navzána krku další téměř plnou kasičku, Fili- jem neznali. Spojovalo nás křesťanství,
povi se na krku bimbala kytara. Oba víra, chuť pomoci dobré věci a možná
jsme v kostýmu obcházeli kostel
i stejný smysl pro humor. Sbírka je
sv. Františčasto hodROK
2018
V
ČÍSLECH
ka z Assisi
nocena podOšetřovatelská
služba:
125
klientů,
5.181
návštěv
na Chodově
le množství
Pečovatelská
sužba:
164
klientů,
7.012
výkonů
se slastnou
vybraných
Osobní
asistence:
86
klientů,
8.933
hodin.
vidinou horfinančních
Půjčovna
zdravotnických
pomůcek:
63
klientů
kého čaje
prostředků.
Celkový
počet
klientů:
284
a sprchy
Pokud by to
u nás doma. V tom nás zastavili dva ale záleželo na mně, oceňovala bych ji
mladí chlapi, kteří tam venčili pejsky. právě pro podobné nezapomenutelné
Pánové si přáli, abychom jim zazpívali okamžiky souznění, ekumeny a zvěstříkrálovou koledu.
tování. Děkuji všem koledníkům a koNám se moc nechtělo. Už jsme tu ledníčkům, kteří se na sbírce podíleli.
píseň toho dne pěli mnohokrát. NakoPřidávám pro zajímavost statistiku
nec jsem pánům s úsměza rok 2018. Chtěla bych
vem řekla, že pokud dají
upozornit, že součet podar, my jim zazpíváme.
čtu klientů na jednotliJeden z nich vytáhl
vých službách nesouhlaz kapsy hrst drobných, Fisí s celkovým počtem.
lip hrábnul do strun a zaNěkteří uživatelé od nás
čali jsme zpívat. Jako na
využívají více než jednu
povel se otevřely dveře
službu. Tito klienti jsou
kostela a z nich vykoukly
potom započítáni ve stakamarádky ze skauta.
tistice každé služby, kteHolky se k nám přidaly,
rou u nás využili. V celz kostela potom vycházeli další lidé kovém součtu uživatelů služeb jsou ale
a za chvíli nás tam zpíval celý sbor. započteni pouze jednou.
Střídali jsme se o kytaru a improvizoPřeji vám požehnaný únor.
vaný koncert přilákal další posluchače.
Eva Černá
Ti dva pejskaři, kteří to celé způsobili,
2/2019
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KALENDÁŘ – ÚNOR 2019
PÁTEK
1. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

1. pátek v měsíci, pololetní prázdniny
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 2. 2.
16.00
17.00
18.00

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE
Mariánské večeřadlo
Mše svatá s žehnáním svící
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti oltářní

NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akad. CK Aleš Kučera: Poutní místo Lurdy a tradice...
Mše svatá

3. 2.

PONDĚLÍ 4. 2.
8.00
18.15
18.30
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
5. 2.
9.15
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.15
20.00–22.00

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

STŘEDA 6. 2.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.00
18.45–20.00

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Příprava dospělých na křest
Společné společenství mládeže

ČTVRTEK 7. 2.
8.00
8.45
9.30 Zárubova
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Biblické setkání
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PÁTEK
8. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Úmrtní den ct. Mlady
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

9. 2.
Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

10. 2.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 11. 2.
8.00
15.00 Thom. nem.;
výjimečně pondělí!
19.00
20.00

Panny Marie Lurdské. Jarní prázdniny
Mše svatá
Mše svatá v Thomayerově nem. s udílením svátosti pomazání nemocných, host Mons. Karel Herbst, SDB
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
12. 2.
18.30
20.00–22.00

Jarní prázdniny
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 13. 2.
8.00
8.40–9.10
18.00

Jarní prázdniny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Příprava dospělých na křest

ČTVRTEK 14. 2.
8.00
8.45
15.00 Sulická
19.00

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

15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Bl. Bedřicha a druhů (14 pražských mučedníků).
Jarní prázdniny
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 16. 2.
17.00

Jarní prázdniny
Mše svatá

PÁTEK
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NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

17. 2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 18. 2.
8.00
18.15
18.30
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
19. 2.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
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 20. 2.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
17.30–18.15
18.00
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání společenství mládeže „S“ a „M“

ČTVRTEK 21. 2.
8.00
8.45
16.00 Thom. nem.
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Koncert ZUŠ Křtinská Jižní Město
Biblické setkání

PÁTEK
22. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 23. 2.
17.00

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
19.30

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Výjezdní zasedání PRF a ERF
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PONDĚLÍ 25. 2.
8.00
18.15
19.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
26. 2.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
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 27. 2.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.00

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

ČTVRTEK 28. 2.
8.00
8.45
15.00 Sulická
16.00 Thom. nem.
16.15 katedrála
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů;
setkání otevřené všem bez rozdílu vyznání
Modlitby za národ v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Biblické setkání
Modlitba Taizé

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

POZVÁNKA NA POUŤ KE SV. VALENTINU
Tradiční Pouť ke sv. Valentinu v rámci Národního týdne manželství se uskuteční v sobotu 16. února 2019 v Praze na Vyšehradě. Program má dvě části: Valentinské zastavení pro snoubence i všechny, kdo uvažují o manželství a chtějí navzájem i před Bohem prohloubit svůj vztah, se bude konat od 10.00 v prostorách
Vyšehradské kolegiátní kapituly (K rotundě 100/10, Praha 2). Duchovním programem bude provázet Mons. Aleš Opatrný, vyšehradský kanovník. Vzhledem
k omezené kapacitě sálu je třeba se předem přihlásit viz http://www.apha.cz/cprvalentin-aktualni-nabidka. Od 15.30 začíná poutní mše svatá, kterou celebruje
P. Ing. Michal Němeček, děkan Kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. Při poutní
mši budou již tradičně vystaveny ostatky sv. Valentina.
Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách přijďte i vy,
kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat.
(red.)
2/2019
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PLÁNUJEME
7. 1.–18. 3. – Alfa kurzy
3. 3., 7. 4. – mše svaté upravené
pro děti
9. 3.
– Postní duchovní obnova,
povede 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
28. 7.–10. 8. – letní chaloupky
14. 9. – Lhotecký běh

ZE ZKUŠENOSTI VĚZNĚNÉHO BISKUPA
Nebudu jen čekat. Budu prožívat přítomný okamžik a snažit se jej naplňovat až
po okraj láskou...
Jak ale žít tuto intenzitu lásky v přítomném okamžiku? Domnívám se, že každý
den, každou hodinu i každou minutu svého života musím prožívat tak, jako kdyby
se jednalo o poslední chvíli mého pobytu na této zemi. Je třeba zanechat všeho,
co je druhořadé, a zaměřovat se na to, co je opravdu důležité. Každé slovo, každé
gesto, každý telefonický rozhovor, každé rozhodnutí musí být tím hlavním a rovněž nejkrásnějším v mém životě. Všem chci prokazovat lásku, všem chci darovat
povzbuzující úsměv. Bojím se, že bych mohl promarnit nadcházející okamžik,
kdybych ho neprožíval v lásce...
F. X. Nguyen van Thuan: Svoboden ve víře, Paulínky 2017
Služebník Boží F. X. Nguyen van Thuan (1928–2002), vietnamský římskokatolický kněz a kardinál, byl vězněn komunistickým režimem 13 let, z toho 9 let
v naprosté izolaci.
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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
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Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 25. 1. 2019.
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