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SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

www.lhoteckafarnost.cz

BOŽÍ OSTRŮVKY
Když jsem se přestěhovala do Prahy, zapadla jsem poměrně brzy do kolotoče tohoto města. Zvykla jsem si na
davy lidí, dlouhé fronty, přeplněné regály v obchodech, tlačenici v MHD.
Čas zde utíká rychle a většinu ho
strávíte čekáním. To, co bylo na vsi vyřízeno během patnácti minut (např.
velký nákup v samoobsluze), zde zabere i s hledáním parkování u supermarketu bezmála dvě hodiny. Asi by se daly dlouze popisovat i další „radosti“
velkoměsta, ale to by bylo opravdu nošením dříví do lesa. Nicméně se mi to
po určité době začalo zdát naprosto
normální. Až do doby, kdy jsem odjela
na duchovní cvičení na Mendryku na
Vysočině. Tam se čas najednou zastavil a já jsem celé hodiny chodila po
blízkém lese a silně si uvědomovala,
jak moc mi les a příroda chybí. Něco
podobného ale můžeme zažít i v du-

chovním životě. Jedeme na plné obrátky, občas nějaká modlitba, v neděli
mše, občas zpráva z katolického světa,
a to vše do kolotoče každodenního života. Možná stíháme „plnit“ své povinnosti, ale to podstatné může tam někde
v hloubi strádat.
Máme před sebou postní dobu. A to
je výzva. Výzva uvědomit si, že on, který je tím nejdůležitějším v našem životě
(vždyť přece v něm se pohybujeme,
dýcháme a jsme, jak říká svatý Pavel),
čeká, až si uvědomíme, že nám opravdu chybí, a aby tak mohl náš den prostoupit, jako bude i jaro prostupovat ostrůvky stromů a zeleně v Praze. Možná
právě tyto pučící a kvetoucí stromy
a keře mohou být tím momentem, kdy
si na Boha vzpomeneme a setkáme se
s ním.
Přeji krásné jaro prostoupené Boží
přítomností.
+ sr. Bernarda
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí koledníci a všichni podporovatelé, výsledky Tříkrálové sbírky jsou na
www.trikralovasbirka.cz/vysledky. Z výsledků vyplývá, že jsme za oba
subjekty vykoledovali o 640 korun více než vloni a celkem to
dělá 91.089 korun:
● za CMŠ Studánku a šest
kasiček je částka 21.748 korun
(vloni 25.782),
● za farnost a deset kasiček 69.341
korun (vloni 64.658,50).
Tím je také zodpovězena otázka
z mého článku v prosincovém Věstníku, zda se nám letos podaří překonat
jeden milion vykoledovaných korun
v součtu od roku 2004. Podařilo se
o celých 2.825 Kč!

kách. Moc vám všem děkuji za pomoc
a za podporu.
Využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2019:
Diecézní záměry Arcidiecézní
charity Praha:
● materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR,
● poradna Magdala – pomoc
obětem násilí,
● vybudování centra sociálních služeb
Farní charity Vlašim.

Koledníci v Novodvorská Plaza

Koledníci v terénu
Výsledky po jednotlivých kasičkách
naleznete na farních webových strán2

Humanitární záměry:
● ozdravný pobyt běloruských dětí
v Praze, podpora nemocnic v Ugandě.
Využití finančních prostředků do výše
65 % z částky vykoledované farností:
● podpora projektu a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov
Modrý klíč školy SPMP Modrý klíč,
3/2019
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● podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní charity Chodov,
● podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a pro děti z neúplných nebo nefunkčních rodin v CMŠ Studánka.
Tomáš Hrouda
Celkem se v naší farnosti vybíralo do
deseti kasiček. Odkaz na fotky a videa
z koledování je ve Věstníku na farním
webu.

Koledníci v Novodvorská Plaza

KRÁTCE
● V uplynulém období byli pokřtěni
Natálie M., Kryštof T.
● Svátost manželství uzavřeli Tomáš
Penk a Eliška Bartoňová.
● Rozloučili jsme se s Miluší Kuchyňkovou a Věrou Fexovou.
● Svátost pomazání nemocných při
sobotní mši svaté 9. února v souvislosti
s památkou Panny Marie Lurdské přijalo 74 farníků.

● Na přijetí svátosti křtu se připravuje
pět katechumenů, ale z různých důvodů budou o Velikonocích pokřtěni jen
dva, ostatní v jiných termínech.
● K první svátosti smíření a svatému
přijímání se připravuje 21 dětí.
● K biřmování se připravuje 16 mladých a dva dospělí.
● Pastorační rada farnosti se sejde
13. 3. ve 20.00 v sále sv. Václava.

NA PROJEKT CENTRUM LHOTKA se v lednu vybralo 83.050 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
3/2019
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CÍRKEV NENÍ SEBRANKOU LÉČITELŮ
P. Jiří Korda je farářem v Praze – Lhotce, živé farnosti uprostřed sídlišť. Je
mu čtyřicet tři let, ale knězem je teprve deset let. Jak sám říká, je sice Pražák, ale maturoval „v kravíně na zemědělce v Českých Budějicích“. Věřícím
se stal až ve dvaceti letech. Vystudoval lékařskou a teologickou fakultu. Byl
na vojně, před svou kněžskou službou pracoval jako sanitář, hlídač a lékař.
Ze své farnosti a farníků je nadšený, v semináři mají čtyři bohoslovce.
Jaký je podle vás smysl Světového uzdravit. Modlím se s důvěrou za uzdravení? Nebojím se poprosit svého fadne nemocných?
Tento den ustanovil pro celou církev ráře, přátele o modlitbu, o návštěvu?
svatý Jan Pavel II. Učinil tak v krátkém Nebojím se přijímat svátost pomazání
dopise prefektovi Papežské rady pro nemocných nebo ji zprostředkovat jipastoraci zdravotníků 13. května 1992. ným? Nebo jsem plný pověrčivého
Těch pár řádků o smyslu nemoci strachu, že když už mě přišel farář poa přístupu k nemocným dostává svou mazat, to už je se mnou amen? Na
hloubku ve světle toho, co následovalo druhou stranu, jednoho dne bude poo deset let později. Těžce nemocný mazání nemocných skutečně naším
a umírající papež, „podívaná pro svět, posledním pomazáním. To by nás neanděly a lidi“, praktická lekce z předtím mělo naplňovat hrůzou, ale naopak
hlásané teorie. Pro mne je Jan Pavel II. očekáváním věcí příštích. Jak to říká
tím, kdo nás učil přijímat nemoc jako církevní právo? Nejvyšším zákonem
kříž. Ten má dvě ramena. Horizontálu církve je spása nesmrtelných duší.
– máme někoho nemocného, je třeba Takže v církvi se nesetkáváme s Pámu zajistit léčbu, péči, lidskou podporu nem Ježíšem jen jako s Lékařem, ale
– a vertikálu, tedy to rameno, co ční hlavně jako se Spasitelem.
k nebi a které podle mne často Jak vy sám prožíváte kontakt s neignorujeme i my katolíci. Jan Pavel II. mocnými? Může být takové setkání
se nebál otevřeně mluvit o spásonos- i obohacující?
ném významu přijatého a Bohu obětoOd narození až do svých třiatřiceti
vaného utrpení a nemoci. V tomto du- jsem měl vždy ve svém nejbližším okolí
chu se dívejme na Světový den někoho těžce nemocného, posledních
nemocných. A to, že se slaví v den za- pár měsíců je tomu opět tak. Člověk si
čátku zjevení Panny Marie v Lurdech, mnohdy sáhne na dno svých sil, zvlášjenom podtrhuje jeho duchovní přesah. tě ve chvílích, kdy by tak rád druhému
Vždyť žádné vymodlené, zázračné alespoň ulehčil, ale ono se to moc neuzdravení nebylo samoúčelné.
daří. Čím dál víc si uvědomuji význam
V čem spočívá léčivá moc církve?
Církev není nějakou sebrankou léčitelů nebo studnicí magických návodů či
rituálů k uzdravení. Je ale místem, kde
se můžu setkat s Lékařem par excellence. On mě i druhé může skutečně
4

a současně veliký dar modlitby a odevzdávání i těch nejobyčejnějších věcí
do Ježíšových rukou. „Pane, už nikdo
z nás nemůže… Pane, zase je mu
blbě z léků… Pane, ať je ošetřovatelka
dneska víc trpělivá… Pane, ať to vyšet3/2019
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ření nějak zvládneme… Pane, Matko
Boží, svatí přátelé, až přijde čas, i kdybychom my u něho zrovna nebyli, buďte tam rozhodně vy!“ Myslím, že nepopisuji nic, co by nemalá část čtenářů
neznala z osobní zkušenosti. Je toto
obohacující? Rozhodně. Protože nás
to očišťuje, vede k pravdě o sobě i druhých, k trpělivosti a k většímu pochopení. A pokud nezahořkneme, k Bohu.
Přiznávám, že i dnes jsou pro mne
některá
setkání
s nemocnými
či
umírajícími zvláště
náročná. Například
když se jedná
o děti nebo rodiče
malých dětí. Někdy
se ale stane, že
přístup, víra jejich
nejbližších mě zahanbuje a je pro
mne samotného
velkou školou.
Co říkáte nemocným, kteří se
ptají: „Proč já?“
nebo „Proč moje
dítě?“
Nedokážu odpovědět nějak obecně. To je případ od
případu. Někdy je
nejlepší neříkat
nic, jen být na blízku, prostě tam být,
naslouchat, pomodlit se. Něco těm lidem, jak se říká, tlačit do hlavy nebo
na ně valit, může být velmi necitlivé.
Mnohdy oni sami po čase začnou nacházet a formulovat odpovědi na své
otázky. Zde možná víc než kde jinde
platí „odpovídej, jsi-li tázán“. Kněz navíc musí vědět, že není vševěd. Je tře3/2019

ba umět v případě potřeby nasměrovat
lidi na další odborníky.
Souhlasíte s psychosomaticky orientovanými lékaři, kteří se ptají pacientů: „Jaké poselství vám vaše
nemoc sděluje?“, případně drsněji:
„V čem je vaše nemoc pro vás výhodná?“
Je skvělé, že se postupně daří
z medicíny odstraňovat přístup à la „ten
žlučník, co leží
na čtyřce vlevo“.
I když současná
personální krize ve
zdravotnictví velmi
ztěžuje
rozvíjení
osobního a celostního přístupu ke
klientovi. Na druhou stranu, mnoho
lékařů se ve snaze
najít alternativu
uchyluje k ezoterice. Naštěstí se
s tím mnohdy chlubí i na svých internetových
stránkách, takže to lze
odhalit. Je smutné,
kolik praktických
lékařů, pediatrů,
psychoterapeutů
i psychiatrů
se
nestydí používat
homeopatii, různé „zázračné“ přístroje,
které vám měří vaše „energie“ a zjistí
všechny možné nemoci, a další
nevědecké metody. Co je na těchto
přístupech děsivé, je, že nemocným
mnohdy vsugerují následující: „K vyléčení je třeba uvést tělo do harmonie.
Pokud nejsi v harmonii, jsi nemocný.“
Mě se pak člověk s leukemií ptá, kde
5
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dělá chybu, že se pořád nevyléčil. On
ale neudělal žádnou chybu, jeho nemoc je jeho kříž.
Jakou byste metaforicky určil diagnózu naší doby? Jaké byste navrhl
léčení?
Napadají mě slova zpívajícího právníka, pana doktora Jahelky, „to máte
z toho, že se nemodlíte!“ Řeknu to tvrdě, bezbožný relativismus. Ten pod
rouškou svobody a tolerance připravil
lidi o jistoty, pevnost vztahů, o ideály,
víru. Místo, aby spojoval, přispívá jen
k nárůstu rozdělení. Kolik lidí, tolik
pravd. Nemělo by to být jinak? Ne „jak
to cítíš, bráško“, ale jak to je, co je

pravda? Jistě, hledání pravdy je celoživotní úkol. My ale máme ten veliký dar,
že víme, kdo je „cesta, pravda a život“.
Jaká je léčba bezbřehého relativismu
a rozdělení? Nejdříve musíme začít léčit sami sebe. Tedy přesněji, nejdříve
musíme nechat uzdravovat sami sebe.
Kým? No tím, který je „cesta, pravda
a život“. Církev nepotřebuje armádu
diskutérů, ale světců. Přiznávám, sám
jsem nemocný, a tak Pána Ježíše prosím, ať si mě vezme do parády.
Stanislav Zeman
Rozhovor vyšel ve Zpravodaji pražské
arcidiecéze 2/2019.

„ZLATÝ PLES“
Letošní 20. farní ples ve zlaté barvě se uskutečnil v sobotu 26. ledna 2019
a kdo by si rád prohlédl fotografie, jsou již k dispozici ve fotogalerii na
webu naší farnosti. Hodnocení plesu bychom jako organizátoři rádi
ponechali jiným, nás osobně vždy potěší vidět, že se na farních plesech
dobře bavíte.
Letos jsme měli navíc i možnost
ujistit se ve skutečnosti, že máme pana
„faráře nad zlato“. A tak, aniž bych
chtěl zlehčovat tuto seriózními čísly
podloženou skutečnost , myslím, že
nad zlato byla také příjemná a přátelská atmosféra po celý večer.
Díky moc všem, kdo jste se podíleli
na organizaci či jakýmkoliv způsobem
pomohli. Jedná se o mnoho věcí: pomoc s přípravou a úklidem sálu, moderování večera, předtančení, díky za
vedení společného tance, díky také
půlnočnímu kouzelníkovi, službě v šatně a jistě i všem dárcům do tomboly
z řad farníků i sponzorů, a v neposlední
řadě i za podporu od pana faráře.
6

Touto cestou také děkujeme neznámému dárci za krásnou kytici růží
pro organizátory, která byla zejména
pro naše dámy velmi milou pozorností
nejen večer, ale ještě po několik dní
i u nás doma.
Zlatá barva je tedy minulostí a my
brzy začneme připravovat ples příští.
Účastníci letošního plesu si jistě
pamatují téma vyhlášené na příští rok.
A pokud někdo stále váhá s účastí na
této tradiční masopustní akci, třeba se
nechá příští rok už konečně zlákat. Již
jednadvacátý farní ples v příštím roce
bude totiž KVĚTINOVÝ.
Petr a Lenka Pollákovi

3/2019
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DVACÁTÝ FARNÍ PLES OBRAZEM

„Farář nad zlato“

Moderátoři ve zlatém

Rozdávání tomboly

Předtančení zajistily „Tančící matky“

Další fotky Jakuba Šerých najdete na farním webu a na webu Člověk a víra (red.)
3/2019
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POZNÁVEJME KATOLICKOU CÍRKEV!
Ve Věstníku 3/2016 najdete článek nazvaný „Pro jednotu křesťanů musíme
pracovat“. Myslím, že je stále aktuální; velmi nesměle doporučuji si jej na
webu znovu přečíst. Letos se ekumenická bohoslužba konala ve čtvrtek
24. ledna v téže modlitebně ČCE v Modřanech, za skromné účasti čtyř duchovních ze tří církví a nejvýše pětadvaceti věřících.
Přivítal nás domácí farář Zvonimír
Šorm. Otec Jiří četl z Písma. Kázal
P. Josef Pecinovský z Modřan, na
Mt 5,20: „Říkám vám: Nebude-li vaše
spravedlnost mnohem dokonalejší než
spravedlnost učitelů Zákona a farizeů,
do nebeského království nevejdete.“
Nejprve rozebral vztah mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností. Pak mluvil o prvním aktu spravedlnosti v dějinách, kterým bylo vyhnání Adama
a Evy z ráje. Závěrem na podobenstvích o marnotratném synu a o dělnících na vinici ukázal, že Boží spravedlnost je jiná než naše, což je ale naše
štěstí.

P. Josef Pecinovský při promluvě
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Přímluvy vykonala nová farářka
Církve československé husitské Eva
Buttová. Po bohoslužbě pokračovalo
setkání u občerstvení. Mně se promluva i celá akce líbily, bohužel mám však
pocit, že většinu z nás rozdělení Kristovy církve nejspíš moc nebolí. Nerad
přiznávám, že sám pro jednotu téměř
nic nedělám a i v modlitbě na ni vzpomenu jen málokdy.
Teď jsem ale dostal silný impuls,
když jsem přečetl knihu Velký objev,
kterou napsali Ulf a Birgitta Ekmanovi;
kniha má podtitul Naše cesta do katolické církve. Tito Švédové v roce 1983
založili církev Slovo života (v protestantismu je prý takové štěpení běžné), katolická církev je nezajímala a neměli ji
rádi. Hodně se však modlili, četli Písmo
aj., vzývali Ducha svatého a hledali
pravdu; časem začali studovat církevní
dějiny, katolickou církev a její nauku,
obdivovat světce. Poznali, že papež
opravdu vykonává Petrovu službu a že
Maria nezastiňuje svého Syna. Spřátelili se s mnoha katolíky a začali pracovat pro jednotu křesťanů. Po 30 letech
předali řízení sboru nástupcům a o rok
později byli přijati do katolické církve.
To, jak manželé Ekmanovi s láskou
opouštějí sbor, který sami založili, nikoho neodsuzují, nikoho nepřemlouvají, jen jemně ukazují, kde našli pravdu –
to je úchvatné.
Kniha má nádhernou předmluvu od
stockholmského biskupa (nyní již kar3/2019
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dinála) Arboreliuse a určitě je užitečná
jak pro protestanty, tak pro katolíky.
Protestantům pomůže zbavit se běžných předsudků vůči katolické církvi
a pochopit cestu Ekmanových. My zjistíme, že mezi protestanty je mnoho
dobrých a svatodušních křesťanů,
a poznáme lépe jejich situaci a názory.
Největším přínosem však je uvědomění
si identity naší Matky církve – je to skutečně ta církev, kterou Ježíš založil,
která zvěstuje jeho slovo, která vysluhuje jeho svátosti a ve které on je stále
fyzicky přítomný – přes všechny problémy a naše hříchy.
Občas se i u katolíků setkávám
s názorem, že je jedno, v které církvi
někdo je. Tato kniha dokládá, že to
jedno není. Dovolte mi citovat Ulfa
Ekmana, když ve sboru Slovo života
v Uppsale 9. 3. 2014 oznamoval odchod: „To nejpodstatnější je, že jsme
v katolické církvi našli kontinuitu sahající až k apoštolům a k samotnému Ježíši, stejně jako sílu a stabilitu, díky
nimž brány pekla nemohou být mocnější než on. Věříme, že tuto sílu budeme v budoucnosti nezbytně potřebovat a že je darem pro všechny

křesťany k jejich přežití ve světě, který
bude vůči křesťanství krutý a nepřátelský.“
Tuto knihu doporučuji už směle.
Jiří Vavřík

Přímluvy vykonala nová farářka Církve
československé husitské Eva Buttová

RODINY PRO RODINY
Milí čtenáři Věstníku,
rádi bychom vás, manželské (a snoubenecké) páry, pozvali v sobotu 16. 3.
2019 ve 13.30 na zamyšlení nad tím,
jak spolu v manželství mluvíme, jestli
spolu umíme mluvit a jak bychom mohli
naši komunikaci zlepšit.
Na téma Manželský rozhovor budou přednášet manželé Vyplašilovi
a poté bychom se v menších skupin3/2019

kách mohli bavit o tom, co nás na
přednášce zaujalo, co se nám v životě
osvědčilo, v čem děláme chyby...
Hlídání dětí a malé občerstvení bude
zajištěno.
Z organizačních důvodů prosíme
o nezávazné přihlášení na e-mail:
mila.jerie@seznam.cz nebo SMS na
tel. 728770994. Děkujeme!
Jeriovi a Danielovi
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CMŠ STUDÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří
proběhne v CMŠ Studánka,
Ke Kamýku 686, Praha 4 –
Kamýk, v úterý 2. dubna
2019 od 15 hodin. Zveme
všechny rodiče se zájmem
o menší kolektiv dětí ve třídě, o křesťanskou a ekologickou výchovu a mož-

nost konzultací se speciálním pedagogem. Máte možnost si odnést přihlášku
a získat další informace. Naše MŠ je
schopna uspokojit všechny zájemce
o místo. Zápis do MŠ proběhne podle
zákona začátkem května. Informace
o MŠ naleznete na internetových
stránkách www.cms-studanka.cz.

CO STUDÁNKA NABÍZÍ
● Nižší počet dětí ve třídě, asi dvacet.
● Program s prvky Začít spolu – volba

zaměstnání (centra aktivit), podnětné
prostředí tříd. Individuální přístup k dětem, k jejich potřebám, tempu. Individuální přístup k rodičům, přátelské
vztahy, integrace dětí s problémy.
● Křesťanskou náboženskou výchovu,
rozhodnutí se pro kladné hodnoty,
svobodné a zodpovědné jednání.
● Ekologickou
výchovu
spojenou
s péčí o živá zvířata přímo v MŠ, velkou zahradu s možností pěstování
drobné zeleniny a ovoce.
● Za každého počasí chodíme ven, nejen na zahradu, ale i do nedalekého lesa. Máme vlastní projekt, díky kterému
mají děti možnost se postupně seznamovat s různými sporty díky setkáním
s úspěšnými sportovci.
● Kvalifikovaný pedagogický sbor, který si je vědom toho, že pro děti je důležité hledat správný vzor a nalézt důvěru. Pedagogy, mezi nimiž jsou tradičně
dobré vztahy. Součástí sboru jsou
i speciální pedagogové, kteří pracují

i u dětí v běžných třídách. Nabízíme
rodičům pravidelné konzultace. Snažíme se o logopedickou prevenci. Spolupracujeme s křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou.
● Různorodé školní akce – návštěva
divadel, výstav, dalších kulturních
a sportovních akcí, některé akce probíhají přímo v MŠ, děti mají také možnost podívat se do okolí MŠ, ale i do
historického centra Prahy, učí se pohybovat v prostředí MHD, seznamují se
s městem, kde žijí, a s jeho kulturou.
● Vysoká míra komunikace mezi pedagogy a rodiči a přátelské vztahy tvoří
zázemí školky. Rodiče mají možnost se
aktivně podílet na chodu školky díky
spolku rodičů OS Studánka. Rodiny
mohou využít společné aktivity jako:
sportovní odpoledne, svatomartinský
průvod, výroba adventních věnců, velikonoční jarmark, úklid Kamýckého lesa. Rodiče mohou pobýt s dětmi v MŠ.
Mohou se aktivně zapojit do práce
v centrech.
Magda Vlčková, ředitelka

STUDÁNKA HLEDÁ ASISTENTA PEDAGOGA – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Přijmeme asistenta pedagoga na zkrácený úvazek, DPČ nebo i na DPP. Vhodné
i pro studenty pedagogických a příbuzných oborů. Nejlépe na dopoledne asi od
8 do 13 h, ale po dohodě lze i jinak. Praxe s dětmi výhodou.
Životopisy zasílejte na: cms.studanka@seznam.cz
10
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FARNÍ AKADEMIE

VLAKOVÉ POUTĚ DO LURD
Na začátku února, 3. 2., nám představil pan Aleš Kučera ze Zlína svou cestovní kancelář. Býval nadšeným poutníkem do Lurd a to ho podnítilo, že nakonec sám založil cestovní kancelář, začal pátrat po historii českých vlakových poutí do Lurd a navázal na ně.
S nadšením se ponořil do hledání informací a dokumentů o historii těchto
českých poutí. Nacházel staré dokumenty a fotografie. Jeho úsilí bylo
téměř detektivní, ale přinášelo mu

Česká kaple v Lurdech
radost a výsledky, které do sebe „obdivuhodně zapadaly“.
V roce 1873 český kněz Method Jelínek doputoval do Lurd a přivezl do
svého rodiště sochu P. Marie. V 19.
století v Protivanově žila rodina Kolískových, která měla šest synů – všichni
se stali kněžími a P. Leopold Kolísek
se stal zakladatelem vlakových poutí
do Lurd. První „vlaková pouť“ se konala
3/2019

v roce 1903. Ale Češi jako poutníci do
Lurd cestovali vlakem už před tím.
Spolky poutníků také s sebou mívaly
vyšívané prapory a poutnické kapely.
Jeden prapor byl dokonce nalezen
v archivu v Lurdech. Byl zrestaurován
v Paříži a má být uložen ve vzduchotěsné schránce s nápisem: Zdráv buď
svatý Kříži. V Růžencové bazilice
v Lurdech máme také českou kapli,
která vznikla z podnětu jedné české
poutnice v 19. století. Byla uspořádána
sbírka a kaple nese název Česká kaple
Nanebevzetí P. Marie v Lurdech. Dar
národa československého.
Před několika lety byla uspořádána
sbírka a poutníci do Lurd přivezli také
sochu Pražského Jezulátka. V současnosti jsou vypravovány poutě vlakem
z Břeclavi do Lurd a zpět.
Z historie poutí se také zachovaly
poutní odznaky, které budou obnoveny. V roce 2017 poutníci Jezulátku přivezli vyšívané šatičky a v kapli byla
sloužena děkovná mše k výročí 110 let.
Kaple byla vysvěcena 8. 9. 1907 při
druhé české vlakové pouti.
Panu Kučerovi se také podařilo sbírat a získat různé staré pohledy posílané z Lurd. Má i pohled z 9. 9. 1907,
který poslal z Lurd pan farář Kolísek.
Uvažuje se o zhotovení novodobého
poutnického praporu, ve kterém dojde
k propojení historie a současnosti – zatím to vypadá, že z jedné strany bude
sv. Anežka a z druhé mariánský znak.
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POZVÁNKY
Vyprávění o poutích do Lurd bylo
velmi zajímavé, doplněné prezentací
fotografií a dokumentů. Cesta vlakem
je pohodlná, příjemná, poutníci mají
možnost občerstvení a mše svaté ve
společenském vagoně. Podrobné informace o historii i současnosti poutí
najdete na adrese: www.ck-kucera.cz.
Letošní pouť bude 20.–27. 9. 2019.
Domnívám se, že Lurdy patří
k nejvýznamnějším mariánským pout-

ním místům a věřící lidé mají P. Marii
Lurdskou ve velké úctě a oblibě a často ji prosí a děkují jí v modlitbách.
V mnoha kostelích jsou vidět různé
kopie lurdských jeskyň. I já se často
obracím v prosbách k P. Marii Lurdské.
Cestou do práce jsem se skoro každý
den ráno stavovala v kostele u sv. Ignáce, kde je krásná lurdská jeskyně,
velmi promodlené místo.
Eva Kocmanová

„KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ...“
Možná již dlouho čekáte na své první
či druhé dítě a to stále nepřichází…
Srdečně zveme páry i jednotlivce na
pravidelná večerní setkávání do
Salesiánského střediska mládeže
v Kobylisích.
A co bude náplní?
Hlavně vzájemné sdílení! Dále pak
povídání s odborníky, diskuze, hledání
odpovědí na nesnadné otázky…
Kdy a kde: Salesiánské středisko
mládeže v Kobylisích – klubovna
U Hrocha, vždy od 18.30 hodin
7. 3. 2019 setkání s hostem – manželé
Šmehilovi: „Co můžeme dělat, když

dítě nepřichází? aneb Praktické rady
z pohledu věřících lékařů“
4. 4. 2019
setkání
2. 5. 2019
setkání s hostem –
Mgr. Ondřej Kolář, ThD.: „Neplodnou
usazuje v domě jako šťastnou matku
synů. (Žalm 113,9) Lidská neplodnost
a Boží požehnání“
6. 6. 2019
setkání
Bližší informace a přihlašování:
Salesiánské středisko mládeže
Kobyliské náměstí 1, Praha 8,
tel. 733 143 069,
Barbora Kubisková
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

KURZ LEKTORŮ
V sobotu 6. dubna 2019 od 14.00 do
18.00 nabízí Pastorační středisko Arcibiskupství pražského možnost absolvovat školení lektorů v prostorách kostela sv. Vojtěcha v Kolejní 4, Praha 6,
které povedou Mgr. Ing. Michal Němeček a MgA Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických
12

předpisů pro přednášení Božího slova
při liturgii a ve společenství. Zváni jsou
všichni, kdo se svou lektorskou službou
podílí na slavení mše svaté, i všichni,
kdo ve společenstvích, ale i soukromě
pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné.
Mgr. Ing. Michal Němeček,
ředitel Pastoračního střediska AP
3/2019

POZVÁNKY

POSTNÍ TAMMÍM
TAMMÍM znamená hebrejsky bezúhonný, totální, dokonalý. Bohoslovci si zvolili
toto heslo pro setkání, na které zvou jednou za půl roku muže od 15 do 30 let na
tři dny mezi sebe do kněžského semináře.
Jedná se o víkend v tichu, kdy je možno hledat svůj vlastní vztah k Bohu, modlit
se, relaxovat, připravit se na blížící se Velikonoce. Opustit každodenní ruch a ponořit se do ticha a do modlitby. Na programu bývají tematické skupinky, workshopy, zajímavý host či fotbal! K rozhovoru jsou k dispozici představení semináře.
Postní TAMMÍM se uskuteční 29.–31. března. Letošní téma je úderné a zbožné:
„Věřím.“ Přihlášky na www.arcs.cuni.cz.
(red.)

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6, vždy druhou středu v měsíci; 9.30–11.00
● 13. 3. Miloš Doležal: Životní příběh kněze Josefa Toufara a tajemství
číhošťského zázraku
● 10. 4. Duchovní obnova – doprovází P. Jiří Neliba.
(red.)

JAK NAPLNIT PRÁZDNÉ HNÍZDO
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu ve spolupráci s Diecézním centrem pro
rodinu v Českých Budějovicích připravuje opět setkání manželů 50+ v termínu
5.–7. dubna. Zveme zejména rodiče, kterým odcházejí, nebo už odešly, děti
z domova a kteří se ocitají uprostřed další proměny
svého života. Víkendem budou provázet manželé
PhDr. Alena Poláčková, pedagožka a psychoterapeutka, a Pavel Poláček, trvalý jáhen. Na
programu jsou přednášky, čas pro pár i vzájemné
sdílení účastníků. A to všechno v prostorách
penzionu Panský dům v malebném městečku
Rožmitál pod Třemšínem. Přihlášky e-mailem nebo telefonicky: 734 435 295. Více
informací na www.panskydumrozmital.cz.
(jš)

SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ
Setkání s tématem Jak křesťansky zpracovat rozvod se uskuteční v sobotu
13. dubna od 9.00 do 12.00 v kostele Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6-Dejvice).
Po přednášce Mons. Aleše Opatrného bude následovat diskuze a následně
příležitost k individuálním rozhovorům s knězem, církevním právníkem P. ICLic.
Mgr. Ondřejem Pávkem a s psycholožkou Mgr. Alicí Derflovou. Zájemci se mohou
hlásit prostřednictvím el. formuláře viz http://www.apha.cz/2019/cpr-novinky/cprnov-jak-krestansky-zpracovat-rozvod-2019.
(red.)
3/2019
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CHARITA

SNĚHOVÁ NADÍLKA MLÁDENCE NEODRADILA
Farní charita Praha 4 – Chodov poskytuje v omezené míře také služby o víkendu. Aktuálně slouží jedna zdravotní sestra a jeden pracovník nebo pracovnice v sociálních službách.
O víkendové služby je
mezi klienty veliký zájem.
Zato mezi zaměstnanci nejsou příliš oblíbené. Za celý
týden jsou uběhaní a unavení, mnozí
proto dávají přednost volným víkendům
před vyšší mzdou s příplatky za práci
o pracovním volnu. Před několika měsíci se dva pracovníci nabídli, že se
budou o soboty, neděle a svátky pravidelně střídat. Nabídku jsme s radostí
přijali, protože nám tak odpadla tradiční
vášnivá debata, kdo vezme víkendovou službu, kterou jsme měli téměř na
každé
provozní
poradě.
První únorový
víkend s sebou
přinesl sněhovou
nadílku. Náš brigádník
vysokoškolský
student
Vítek, který měl tento víkend službu, se
v neděli ráno probudil a hned z postele
viděl padající vločky a zasněžené větve. Stejně jako ostatní obyvatelé hlavního města potom z okna uviděl zapadané ulice a chodníky. Nasnídal se,
pečlivě oblékl a probrodil se sněhem
na zastávku autobusu, který ho měl
dovézt na návštěvu k první klientce.
Jenže Vítek bydlí nahoře na Pankráci
a zmíněný autobus musí vyjet kopec
z Podolí nahoru. Čekal, čekal, autobusu se nedočkal. Jedním očkem sledoval, jestli se za rohem nevynoří druhý
autobus, který také míří směr Spořilov.
Ani tento autobus se neobjevil, protože
14

se musí vyškrábat prudkým kopcem od
nádraží Praha Krč. Čas uplýval a autobusy nebyly v dohledu. Obětavý zaměstnanec se vrátil domů, převlékl se,
vyndal z komory běžky a vyběhl na
službu. Zdatně přejel Zelenou lišku
i Budějovickou a začal sjíždět kopeček
dolů do Michle. Pražské ulice se samozřejmě nedají srovnat s lesními pěšinami a zasněženými běžeckými cestami. Při přejezdu ulice Michelská se
Vítkovi na přechodu pro chodce zasekla o cosi lyže. Natáhl se na vozovku
a při pádu se mu jedna z lyží zlomila.
Náš neohrožený mládenec to
nicméně nevzdal.
Sundal
lyže
a pěšky se vrátil
zpátky
domů.
Opět se převlékl.
Vyžebral na mamince, která ho přesvědčovala, aby to
vzdal, klíče od rodinného auta. Vykopal
vůz ze závěje a rozjel se směr Spořilov. Tentokrát se podařilo. Sice měl Vítek asi hodinu zpoždění, ale paní Jarka
dostala svoji ranní sprchu i snídani.
Stejně tak náš mládenec navštívil
a s pečlivostí sobě vlastní ošetřil
i všechny ostatní nedělní klienty. Vítkovi třikrát hurá za jeho neobyčejnou obětavost a pracovní nasazení. Většina
zaměstnanců by to totiž pravděpodobně vzdala už v okamžiku, kdy by jim
nepřijel ten první autobus.
Eva Černá
Ilustrační foto wikimedia.org
3/2019

KALENDÁŘ – BŘEZEN 2019
PÁTEK
1. 3.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 2. 3.
16.00
17.00
18.00
19.30

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti oltářní
Zkouška kapely na mši sv. upravenou pro děti

NEDĚLE
8.00
10.00

18.30
20.00

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D.,
JC.D.: Hierarchie již v prvotní církvi? Historicko-teologický
exkurz do prvních desetiletí církve.
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství žen 40+

PONDĚLÍ 4. 3.
8.00
18.15
18.30
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
5. 3.
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. 3.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
19.15
19.15–20.00

Popeleční středa, začátek doby postní
Mše svatá s udílením popelce
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Mše svatá s udílením popelce
Příprava dospělých na křest
Společenství mládeže

3. 3.

16.30

3/2019
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ČTVRTEK 7. 3.
8.00
8.45
9.30 Zárubova
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Biblické setkání

PÁTEK
8. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Jan z Boha
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 9. 3.
9.00–12.30
17.00

Postní duchovní obnova s Mons. Alešem Opatrným
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
17.00
17.30
18.30

1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
1. setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv. přijímání
Křížová cesta
Mše svatá

10. 3.

PONDĚLÍ 11. 3.
8.00
18.15
19.00
20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
12. 3.
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 13. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.00

Výroční den zvolení papeže Františka (2013)
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
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ČTVRTEK 14. 3.
8.00
8.45
15.00 Sulická
19.00

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

PÁTEK
15. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 16. 3.
9.00–16.00
17.00

Setkání rodin Schönstattského hnutí
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
11.30
17.30
18.30
20.00

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Holy Mass for Vietnamese community – Saint Joseph
Křížová cesta
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství žen 40+

17. 3.

PONDĚLÍ 18. 3.
8.00
18.15
18.30
19.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
19. 3.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.15
20.00–22.00

SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 20. 3.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
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
Příprava dospělých na křest
Setkání společenství mládeže
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ČTVRTEK 21. 3.
8.00
8.45
19.00
PÁTEK
22. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 23. 3.
17.00
NEDĚLE 24. 3.
8.00
10.00
17.00
17.30
18.30
PONDĚLÍ 25. 3.
8.00
18.30
19.30
20.00
ÚTERÝ
26. 3.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.15
20.00–22.00
STŘEDA 27. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.00
ČTVRTEK 28. 3.
8.00
8.45
15.00 Sulická
16.15 katedrála
19.00
20.00
18

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá
3. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
2. setkání rodičů dětí připravujících se na 1. svaté přijímání
Křížová cesta
Mše svatá
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá
Mše svatá
Kurz Alfa – zakončení
Společenství mužů a otců
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Modlitby za národ
Společenství Zacheus
Modlitba Taizé
3/2019

PÁTEK
29. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 30. 3.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE 31. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00
Mše svatá
10.00
Mše svatá
17.30
Křížová cesta
18.30
Mše svatá
20.00
MÁTA – otevřené společenství žen 40+
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat.

8. BŘEZNA, SVATÝ JAN Z BOHA
Narodil se roku 1495 v Portugalsku v rodině
chudého řemeslníka. Toužil poznat cizí kraje
a dostal se až do Oropesy ve Španělsku, kde se
ho ujal správce hraběcího majetku. Později vstoupil Jan do armády jako žoldnéř a žil nevázaným životem. Po návratu domů se dozvěděl, že mu zemřela matka a ovdovělý otec vstoupil do
františkánského řádu. To v Janovi vyvolalo zájem
o náboženství. Živil se jako zedník. Našetřil trochu
peněz a začal prodávat knihy. Ve 42 letech po kázání Jana z Ávily prožil hlubokou vnitřní proměnu.
Kál se z hříchů tak silně, až ho zavřeli jako pomateného mezi psychicky narušené. Na radu Jana
z Ávily usměrnil svou touhu po pokání, nabyl vnitřního míru a začal se věnovat službě nemocným.
Podařilo se mu vybudovat v Granadě nemocnici.
K pacientům se choval laskavě, povídal si s nimi,
modlil se s nimi. Z jeho spolupracovníků později
vznikl řád Milosrdných bratří. Jeho život skončil po
záplavách v r. 1550, kdy se vrhl do vln, aby zachránil tonoucího, onemocněl zápalem plic a zemřel. Bylo mu 55 let. Roku 1690 byl svatořečen. Svatý Jan z Boha je
patronem nemocných a ošetřovatelů, knihkupců a knihtiskařů. Je patronem také
našeho pátečního společenství osob s duševním onemocněním.
(Zdroje: http://catholica.cz, https://cs.wikipedia.org, obrázek www.signaly.cz)
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PLÁNUJEME
7. 4. – mše svatá upravená pro děti
14. 4. – křížová cesta pro rodiny s dětmi v hodkovičském lesoparku
28. 4. – první svaté přijímání
3.–5. 5. – víkend pro rodiny s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou
12. 5. – biřmování v našem kostele s Mons. Karlem Herbstem
24. 5. – Noc kostelů
27. 5. – benefiční koncert Panochova kvarteta
2. 6. – pouť a zahradní slavnost
15.–16. 6. – pěší pouť otců s dětmi v Dobré Vodě u Českých Budějovic
28. 7.–10. 8. – letní chaloupky – mladší v Českém Dubu na Liberecku, starší
v Janově nad Nisou
14. 9. – Lhotecký běh

BOŽÍ LÁSKA JE KONKRÉTNÍ A BLÍZKÁ
Nezřídka si počínáme jako nazaretští sousedé a preferujeme „Boha na dálku“:
krásného, dobrého, velkodušného, leč vzdáleného, aby neobtěžoval; „domestikovaného“ Boha. Blízký a každodenní Bůh, přítel a bratr, nás totiž žádá, abychom se
učili blízkosti, všednosti a především bratrství. Nechtěl se zjevit andělsky nebo
okázale, ale chtěl nám ukázat bratrskou, přátelskou, konkrétní a familiární tvář.
Bůh je reálný, protože láska je reálná, Bůh je konkrétní, protože láska je konkrétní. A je to právě „konkrétnost lásky, jež zakládá jeden z podstatných elementů života křesťanů“.
Papež František,
z homilie při mši na Světový den mládeže
Panama 27. ledna 2019
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 22. 2. 2019.
Uzávěrka příštího čísla je 5. března 2019. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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