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VYSTOUPIL NA HORU PETŘÍN 

 

 Začíná jaro, svět je mladý a krásný. 
Zvíře i člověk vylézají z doupěte, aby 
se protáhli a s vděčností vnímali krásu 
okolo sebe. Říkám si, jak je zvláštní, že 
jedno z nejhezčích míst přírody jsem 
objevil uprostřed Prahy. Brávám na 
Petřín své přátele, nyní i vás prostřed-
nictvím těchto řádek. 
 Když byla Praha 
malá, říkali místní 
„hora“ kopci, který 
vyčníval i nad kníže-
cím hradem. Jméno 
„Petřín“ zmiňuje Kos-
mas před rokem 
1125. Původ jména 
neznáme. Později byl 
kopec nazýván „vrch 
sv. Vavřince“ podle 
románského kostelí-
ka stojícího na vrcho-
lu. 
 Petřín je svatá hora, hostil Strahov-
ský klášter (založený 1143), kartouzu 
Smíchovskou (1342), bosé karmelitány 
(1624), klášter Sacré Coeur (1872), 
klášter sv. Gabriela (benediktinky, 
1888). Pod ním je nemocnice sester 
boromejek a vlastně i Břevnovský kláš-
ter přiléhá k zadní straně hory. 
 Vyhlídka v blízkosti Strahovského 
kláštera ukrývá sochu Panny Marie 

z  Exilu, pořízenou exulanty v USA 
a Kanadě jako náhradu za sochu Pan-
ny Marie z mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí pro benediktinský 
klášter v Lisle u Chicaga. 
 Blízko začíná křížová cesta vedoucí 
ke kapli Božího hrobu a kapli Vzkříšení. 

Odtud je možno na-
vštívit rozhlednu, blu-
diště, hvězdárnu, rů-
žový sad či květnici 
a  pak sjet lanovkou 
na Újezd nebo se-
stoupit do Kinského 
zahrady k dřevěnému 
kostelíku archanděla 
Michaela. 
 Sám nejraději cho-
dím na vyhlídku nad 
mandloňovým sadem 
v Seminářské zahra-
dě a potom lesní 

promenádou ke Strahovskému klášte-
ru. Je důležité si provětrat hlavu a těšit 
se z toho, co nám Bůh dává. Kristus 
také miloval hory.  
 Krásné jaro a požehnané Velikono-
ce!          + P. Petr Šleich 

 
Foto dřevěného kostelíka  

sv. Michala na Petříně,  
zdroj: https://cs.wikipedia.org  
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BOHOSLUŽBY TRIDUA A SVÁTOST SMÍŘENÍ 
 

Přehled bohoslužeb 
Zelený čtvrtek  18. 4.  16.00 a 18.30 
Velký pátek 19. 4. 15.00 a 18.30 
Bílá sobota  20. 4.   Velikonoční 
             vigilie 20.30 
Zmrtvýchvstání 21. 4.  
  8.00 a 10.00 a 18.30 
Pondělí velikonoční  
 22. 4. 8.00 a 10.00 
 
Podrobný program včetně křížových 
cest najdete v kalendáři na str. 17–18, 
na nástěnce v kostele a na farním we-
bu www.lhoteckafarnost.cz.  

Svátost smíření (zpovídání) 
Pátek  12. 4. 19.30–21.00 
Úterý  16. 4.  
    rodiče na mateřské  od 9.15 
     ostatní 17.30–19.00 
Středa  17. 4. 20.00–22.00 
Zelený čtvrtek 18. 4. 20.00–22.00 
Velký pátek  19. 4. 20.00–22.00 
Bílá sobota   20. 4.  10.30–12.00 
 
Nezpovídá se před obřady Zeleného 
čtvrtku, Velkého pátku a Vigilie. Prosím 
neodkládejte svátost smíření na po-
slední chvíli. 

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období byli pokřtěni Ji-
ří K., David Josef K. a Amelia Maria I. 
● K první svátosti smíření a svatému 
přijímání se připravuje 21 dětí. Zahrň-
me do modlitby také jejich rodiny. 
● K biřmování se připravuje 16 mla-
dých a dva dospělí. 
● Ve dvou týdnech před velikonočními 
svátky budou v naší farnosti opět pro-
bíhat programy pro školy. Lektoři nás 
prosí o modlitební podporu. 

● K přijetí svátosti křtu se o letošních 
Velikonocích připravuje pět katechu-
menů, o Vigili nejspíš přijmou křest dva 
z  nich, ostatní z různých důvodů 
v jiném termínu, doprovázejme je svou 
modlitbou. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
10. 4. a 15. 5. ve 20.00 v sále sv. Vác-
lava. 

 
 
 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA 
sledujte na https://centrumlhotka.cz. Do konce roku 
2018 se nám podařilo na projekt Centrum Lhotka 
vybrat přes 8,5 milionu korun. Od 1. ledna 2019 do 
28. února přispěli lidé 142 902 Kč. Všem dárcům 
za jejich podporu ze srdce děkujeme, je pro nás 
velkým povzbuzením. Na všechny pravidelně mys-
líme v našem kostele – každou první neděli v mě-
síci je mše sv. od 10.00 hod. obětována za podpo-
rovatele projektu.  
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HABEMUS PAPAM! A PANOCHOVO KVARTETO 
 

 Pastorační rada zasedala ve středu 
13. března. Na začátku jsem vzpomněl 
události před šesti roky. Byla také stře-
da, a když z komínku sixtinské kaple 
začal stoupat bílý kouř, přerušil jsem 
společenství mládeže a sledovali jsme 
společně oznámení nového papeže. 
Do toho přišel fotograf, s kterým bylo 
dohodnuto vytvoření ilustračních foto-
grafií obřadů Svatého týdne do Katolic-
kého týdeníku. Když jsme pak s minis-
tranty v hlavní lodi postupně fotili 
Zelený čtvrtek až Vigilii, přišlo několik 
rozjařených lidí poděkovat Pánu za no-
vě zvoleného papeže. To dodalo celé 
atmosféře focení ještě veselejší ná-
dech.  
 Na radě jsme ale reflektovali také 
události nedávné. Veliké díky manže-
lům Pollákovým a jejich pomocníkům 
za skvělý farní ples, manželům Váňo-
vým a jejich partě za opět vyvedený 
dětský karneval a Tomášovi Hroudovi 
a  koledníkům za zajištění Tříkrálové 
sbírky. Dále jsme řešili věci budoucí. 
13. května bude v našem kostele 

vzpomínkový koncert na naši farnici 
Janu Soldánovou, mladou maminku, 
kterou loni smetl neopatrný řidič. 
27. května přivítáme na benefičním 
koncertu pro Centrum Lhotka Pano-
chovo kvarteto. Přípravy Noci kostelů, 
Zahradní slavnosti, poutě otců s dětmi 
i  letních chaloupek jsou v plném  
proudu.  
 A co stavba? Pochopitelně jsme na 
zasedání rady také řešili stav příprav 
stavby a rekonstrukce. Administrativní 
proces je velmi náročný, pokud máte 
někdo zájem, velice rád vám já nebo 
kdokoliv z pastorační rady sdělíme 
osobně podrobnosti. Nicméně shánění 
prostředků probíhá, viz s. 2. Veliké díky 
za vaše dary! K naší lítosti Biskupská 
konference USA nevyhověla naší žá-
dosti o příspěvek. Jsme totiž z pochopi-
telných důvodů již považováni za boha-
tou zemi. Nicméně s jinou velkou 
zahraniční organizací se jednání vyví-
její nadějně. 

P. Jiří Korda   

 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY S DĚTMI 
Modlíte se rádi v přírodě? Chcete přivést děti o krůček blíž k pochopení ces-
ty, kterou pro nás Ježíš o Velikonocích prošel? Chcete, aby se na křížové 
cestě mohly aktivně podílet? 
 

 V hodkovičském lesoparku 
se bude konat zkrácená verze 
křížové cesty pro děti, brožurka 
s ilustrovanými modlitbami, ky-
tarový doprovod, spousta čer-
stvého vzduchu a na konci ob-
čerstvení a možnost společně 
„pobýt“. 

● Květná neděle 14. dubna 
2019, vycházíme v 15.00 
● Sraz: T-spojení ulic Havlo-
vického a Klánova, blízko bus 
121 „Klánova“.  

Klára a Michal Kudlovi 
klara.kudlova@email.cz 

michal.kudla@centrum.cz 
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MADDALENA AI PIEDI DI CRISTO 
Výstava kreseb akademického malíře a modřanského farníka Pavla Šlegla 
probíhá ve lhoteckém kostele od 5. března do 28. dubna. Její název je trochu 
tajuplný, inspirovaný oratoriem italského skladatele Antonia Caldara. 
 

Ráda bych navázala na naše setkání 
před Velikonocemi 2008, kdy jsme si 
povídali o vaší cestě k výtvarnému 
umění a především o Křížové cestě, 
kterou jste namaloval pro Komunitní 
centrum Matky Terezy na Jižním 
Městě. Co všechno se ve vašem ži-
votě proměnilo?  

 No, posunul se čas. Děti povyrostly, 
syn se oženil, přišla na svět vnučka. 
(Také jsem v gorilách spadl ze žebříku, 
rozštípl si hlavu, a tak mi našli i jiný 
problém, který vyoperovali). To jsou ale 
věci kolem mne. Já, abych byl upřímný, 
nemám změny moc rád. Ono posunout 
věci v sobě je asi zcela jiná dimenze 
a nejsem si jist, zda věc má něco spo-
lečného s časem. Večer, když končím 
s prací, jsem nadšený, jak mi to šlo, 
a ráno jsem celý zděšený, zírám na to, 
a nemohu pochopit, kdo takovou hrůzu 
mohl udělat. Tak nevím, co se promě-
nilo, to soudí Pán. 
 
Mohl byste jmenovat nějaké zajíma-
vé projekty, které k vám připutova-
ly? Témata, která přinesl čas?  

 Za těch pár posledních let jsem na-
vrhl a realizoval s kolegy několik archi-
tektonicko-výtvarných věcí v Botanické 
zahradě v Praze Troji, několik kaplí 
v Litoměřicích, v Sivicích, v Ústí nad 
Orlicí. Tu poslední možná někdo viděl 
na Noe, kde jsem se mohl vidět při 
práci a posoudit, jak jsem neohrabaný 
a jak je to směšné. Mozaiku, kterou 
tam sázím, jsem si nazval Srdce plné 
Lásky. Pravda, je kamenné, ale když 
jsem tam po pár měsících vešel, seděly 
na něm dvě dívky, tak třináctileté, 
a zpívaly…  
 Bylo pár výstav, některé dost velké, 
pár veršů. S kolegou Petrem Štěpánem 
jsme také dělali mozaiku u kostela 
v Chocni. A pak také, jsem zapomněl, 
se sdružením Kvadra jsem už po druhé 
povodni v Zoo pracoval na interiéru pa-
vilonu goril. To jsme interiér prováděli 
už potřetí. 
 

 
 

Proč jste si pro výstavu svých kre-
seb ve lhoteckém kostele zvolil ná-
zev Maddalena ai piedi di Cristo? 
 Otázka proč je vždy trochu dětská 
a  možná ta nejzásadnější. Vlastně 
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vždy čekám, co se ve mně objeví za 
téma. Proč zrovna tohle, se ptám i já 
Pána Boha. Odpověď prosím hledejte 
v těch kresbách. Asi bych měl dodat, 
že jsou pracovní a jsou prvním přiblí-
žením k tématu.  
 

Jak dlouho na tématu pracujete?  
 Celý svůj život. 
 

Přibližuje biblické setkání Ježíše 
s Marií Magdalskou? 
 Snad. 
 

Čím k vám ono evangelium pro-
mlouvá?  
 Nevím, možná tím, že komu se 
mnoho odpouští, mnoho miluje. Je to 
takové mé přání. 
 

Co všechno můžeme na obrazech 
vidět? 
 Magdalénu u nohou Kristových. 
 

Napadá mě, jestli jste zároveň ne-
myslel na setkání Marie Magdalské 
s Kristem po jeho zmrtvýchvstání, 
kdy v něm viděla zahradníka? 
 To je tajemství. Pán jí pak řekne: 
„Nedotýkej se mne.“ A Tomášovi: „Vlož 
sem prst… ruku…“ Nevím, co budu dě-
lat já. 
 

Zdá se mi, že obrazy Máří Magdalény 
a Krista zůstávají věrné vašemu hle-
dání napětí mezi tělem a duchem. 
Vidím to správně?  
 Jak jinak. Otázka je zásadní. Jak na 
ni odpovědět? Vlastě je to takové mé 
čmárání kolem. Snad se ve mně něco 
ke Světlu pohnulo, pokud se pohne 
i  v  někom jiném, budu šťastný.  

Za rozhovor děkuje Jana Šilhavá 
 
 

(Zmiňovaný rozhovor vyšel v týdeníku 
Naše rodina 2008/12–13, přečíst si ho 
můžete na našem farním webu.) 

 
 
Pavel Šlegl (*1958) akademický malíř, 
výtvarník-mozaikář a projektant se na-
rodil v Domažlicích jako nejstarší z pěti 
dětí. Po studiu na střední průmyslové 
škole keramické v Karlových Varech 
pokračoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Na studiích se sezna-
muje s Mikolášem Axmannem, Duša-
nem Černým, Jiřím Mikeskou, Micha-
lem Šaršem a Petrem Štěpánem, se 
kterými se spojuje ve skupině s ná-
zvem Corpora S. Náměty čerpá z bib-
lických příběhů nebo antické mytologie. 
Obrazy často staví na kontrastu hmoty 
a světla. Využívá techniku zvanou en-
kaustika. S kolegou Petrem Štěpánem 
(1953) navrhl a vytvořil několik mozaik, 
největší v kostele San Luca v italské 
Boloni. Zabývá se i architekturou, na-
příklad se sdružením Kvadra spoluvy-
tvářel výtvarnou podobu pavilonů goril, 
žiraf, papoušků a tučňáků v pražské 
Zoo. Známým dílem je Křížová cesta 
pro komunitní centrum Matky Terezy 
v Praze na Jižním Městě. Pro komunit-
ní centrum namaloval také obraz Brána 
nebes. Svá díla vystavuje samostatně 
nebo se skupinou Corpora S od roku 
1988 v galeriích v ČR i v některých 
zemích Evropy. S manželkou Marií 
oslavili vloni třicet let, mají tři děti. 
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BOŽSKÁ TAJEMSTVÍ 
Většina z nás už asi musela čelit otázce: „Je-li Bůh, jak může dopustit tako-
vé zlo?“ Kladou ji lidé a někdy nám ji předhazuje i ďábel, včetně svých lži-
vých odpovědí.  
 

  Pravdivá obecná odpověď je zahale-
na tajemstvím, patrně však bude odka-
zovat i na hřích prvních lidí. Snad se to 
někomu zdá nespravedlivé, ale já si 
důvodně myslím, že bych na místě pra-
rodičů jednal stejně – a už proto se na 
ně nezlobím. 
 Mám velmi rád liturgii Velikonoční vi-
gilie. Jsou to nádherné staré obřady, 
které obsahují úžasná čtení z dějin 
spásy, vytváří spojení se všemi svatými 
i s věřícími na celém světě a církev při 
nich roste. 
 Nejvíc mě dojímá velikonoční chva-
lozpěv, kterým začínají obřady v koste-
le. Ne pro tu tmu a zapálené svíce, ale 
pro svůj text, o kterém, jak se mi zdá, 
se moc nekáže a možná ani nepíše. Je 
to tedy takové „Kdo můžeš chápati, 
chápej!“ 
 Exultet je úchvatný celý, otázky 
v úvodu se však nejvíce týkají věty: 
„Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, 
který Kristus zahladil svou smrtí. 

Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vyku-
pitel tak vznešený a veliký!“ 
 Starší bratři marnotratného syna to 
možná považují za bludy, ale církev tak 
zpívá již nejméně čtrnáct století. Tady 
na zemi to asi plně nepochopíme. Já 
jsem si však uvědomil dvě věci: nevím, 
jak jinak a víc by Bůh mohl ukázat svou 
lásku k nám, než jak to učinil v Kristu. 
A myslím, že bez pozemské zkušenosti 
bych určitě Pána nemiloval tolik, jak ho, 
doufám, jednou milovat budu! 
 Proto jsem přesvědčen, že se Exul-
tet nemýlí, a jen posiluje moji víru, že 
„Kristus je Pán všech věků, on vládne 
dějinám“. To vyznáváme chvilku před-
tím, venku při přípravě paškálu. Držme 
se této víry (a naděje), i když se se-
tkáme s různým, a někdy i velkým 
zlem! 
 Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! 
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! 

Jiří Vavřík 

 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 Srdečně zveme všechny rodiče 
i s předškolními dětmi v úterý 2. dubna 
od 15 hod. na Den otevřených dveří 
v CMŠ Studánka (Ke Kamýku 686, 
Praha 4). Co jako školka vašim dětem 
nabízíme: nižší počet dětí ve třídách, 
rodinnou atmosféru a spolupráci s rodi-
či, individuální přístup a zařazení dětí 
s podpůrnými opatřeními, velkou za-

hradu pro hru dětí, ale i pro pravidelné 
akce pro celou rodinu, křesťanskou vý-
chovu, důraz na ekologii (máme živá 
zvířátka, pěstujeme na zahradě vlastní 
zeleninu a ovoce…), sport, kreativitu, 
logopedickou prevenci, přípravu do 
školy, cenovou dostupnost, otevřené 
dveře mají také děti od dvou let. 

Magda Vlčková, ředitelka
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ÚKLID KAMÝCKÉHO LESA 
CMŠ Studánka a občan-
ské sdružení rodičů sr-
dečně zve 6. dubna od 
9.30 na tradiční jarní akci, 
kterou je úklid Kamýcké-
ho lesa. Sraz pro všechny 
zájemce je u dětského 

hřiště na kraji lesa („u koziček“), přístup 
z ulice K Lesu. K dispozici budou jed-
norázové gumové rukavice a pytle na 
odpad. Pro zúčastněné bude připrave-
no občerstvení a na děti čeká na konci 

sběru sladká odměna. 
Po skončení úklidu zve-
me na zahradu CMŠ 
Studánka (Ke Kamýku 
686) na ohýnek s buřty 
a  na povídání. Jen tak 
pro zajímavost, 6. duben 
2019 byl vyhlášen jako hlavní úklidový 
den celorepublikové kampaně „Ukliď-
me Česko“. Tak neváhejte a přidejte 
se!  

Eva Beková 
 
 
 

VELIKONOČNÍ JARMARK 
 OS Studánka a CMŠ Studánka zvou 
všechny rodiče, děti a přátele na tra-
diční VELIKONOČNÍ JARMARK. Přijď-
te si společně připomenout velikonoční 
zvyky v sobotu 13. dubna od 14.00 na 
zahradu CMŠ Studánka. (Ke Kamýku 
686, Praha 4). Čeká na vás pletení 

pomlázek, výroba velikonočních deko-
rací, žehnání kočiček aj. včetně malého 
občerstvení. Vstup volný. V případě 
nepříznivého počasí se jarmark usku-
teční v prostorách školky. Akci finančně 
podpořila MČ Praha 12. 

Hana Rundová 
 
 
 

HLEDÁME NOVÉ PRACOVNÍKY 
 Pro CMŠ Studánka hledáme pra-
covníka na pozici školního asistenta 
od 1. května 2019. Jednalo by se 
o práci na 0,5 úvazku nebo méně, ne-
pedagogickou spíše pomocnou admi-
nistrativní pozici. (Příprava materiálů, 
kopírování, telefonování atd.) Přesto je 
podmínkou pedagogické vzdělání ja-
kéhokoli směru, jako minimum stačí 
i  kurz asistenta pedagoga. Jedná se 
o pozici hrazenou ze šablon Evropské 
unie pro školy. Mzda kolem 9500 korun 
hrubého. Životopisy zasílejte na e-mail: 
cms.studanka@seznam.cz.  

 Dále hledáme pracovníka na pozici 
dvojjazyčného asistenta od 1. září 
2019. Hledáme vietnamsky mluvícího 
asistenta, nejlépe rodilého mluvčího 
s dobrou znalostí češtiny. Jednalo by 
se o práci na 0,5 úvazku nebo méně. 
Podmínkou je pedagogické vzdělání 
jakéhokoli směru, jako minimum stačí 
kurz asistenta pedagoga. Jedná se 
o pozici hrazenou ze šablon Evropské 
unie pro školy. Mzda kolem 9000 korun 
hrubého. Životopisy zasílejte na e-mail: 
cms.studanka@seznam.cz. 
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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN 
● Pavel & Monika: Už máme zase duben! Jestlipak i letos bude farní víkend pro 
rodiny? Loni nám to nevyšlo, a tak bychom rádi jeli letos... 
● Simona & Tomáš: Taková to vypadá živá farnost, ale nikoho neznám a je mi 
hloupé jen tak někoho oslovit, když se spolu všichni před kostelem baví... 
● Roman & Romana: Na farním víkendu jsme už sice byli, ale i tak bychom se 
rádi vydali, dobře jsme si popovídali a i děti si tam našly kamarády z farnosti... 
 

 Milí farníci: Máme pro vás dobrou 
zprávu! Víkend pro rodiny se koná i le-
tos! 
 Tentokrát se vydáme 3.–5. května 
do krásného prostředí Lužických hor, 
konkrétně do klášterního penzionu 
kongregace Dcer Božské Lásky v Jiře-
tíně pod Jedlovou. 
 A na co se můžete těšit? Kromě spo-
lečně stráveného času s dalšími rodi-
nami z farnosti se můžete těšit na pá-
teční pohádku pro děti, sobotní dopo-
lední procházku po blízkém okolí, od-
polední výšlap na zříceninu hradu Tol-
štejn spojený s hledáním pokladu. So-
botu zakončíme táborákem a kurážné 
děti se po setmění mohou vydat i na 
stezku odvahy. Další výlet nás čeká 
i v neděli dopoledne. 
 Ani po duchovní stránce nebudeme 
strádat: v pátek večer se po uspání dětí 
společně pomodlíme v místní kapli. 

V sobotu za námi přijede P. Jiří, kromě 
dopolední pobožnosti křížové cesty 
a mše svaté na Křížové hoře bude i pří-
ležitost k rozhovoru s ním. Před neděl-
ním výletem ještě oslavíme mši svatou 
v kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně. 
 Cena za celý pobyt včetně stravy je 
910 korun za dospělého, 700 korun za 
děti od 3 do 15 let, děti do 3 let mají 
pobyt bez nároku na vlastní postel 
a stravu zdarma. 
 Bližší informace stejně jako podrob-
ný program víkendu naleznete na na-
šich stránkách www.lhoteckafarnost.cz. 
Přihlašovat se můžete u Martina Ko-
níčka na tel.: 603 404 546 nebo na  
e-mailu m.konicek@email.cz, popřípa-
dě v sakristii u P. Jiřího. Rádi zodpoví-
me vaše dotazy. 
 Těšíme se na shledanou v květnu 
v Jiřetíně! 

Martin Koníček 
 
 

HLASUJEME PRO NÁŠ PROJEKT 
Hlasovací soutěž „MÁME VYBRÁNO“ se blíží. Peníze na projekt farnosti stá-
le sháníme, proto v předstihu upozorňujeme na termín od 20. 4. do 20. 5. 
 

 Milí farníci, snad se ještě pamatujete 
na úspěch naší farnosti v loňské soutě-
ži MÁME VYBRÁNO. Její veřejnou hla-
sovací část jsme vyhráli a z celkových 
100 000 Kč, které se rozdělovaly mezi 
prvních deset poměrem získaných hla-
sů, jsme dostali 17 000 Kč. Můžete se 

o tom přesvědčit na transparentním 
účtu naší veřejné sbírky na internetu – 
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2600685014, 
kam byla připsána 28. 12. 2018. Na 
první místo nám loni „stačilo“ 727 hlasů 
a získali jsme je v hojném počtu od lidí 
mimo naši farnost – viz též článek 
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v  loňském prázdninovém dvojčísle  
našeho Věstníku 2018/7–8  na 
www.lhoteckafarnost.cz/_d/01/Vestnik201807-08.pdf.  
 V letošním roce bude soutěž MÁME 
VYBRÁNO opět probíhat v podobném 
období jako loni – tedy od 20. 4. do 
20. 5. Přesné termíny zahájení a ukon-
čení hlasování v době přípravy tohoto 
článku ještě nejsou známy, ale včas je 
včetně identifikace naší farnosti sdělí-
me. Budou také k dispozici na 
www.mamevybrano.cz. Lze předpoklá-
dat, že i „technologické“ podmínky hla-
sování budou stejné jako před rokem – 
jedna hlasující osoba bude hlasovat 
z jedné e-mailové adresy s uvedením 
jednoho čísla mobilního telefonu. Kaž-
dý z těchto údajů bude možné v hlaso-
vání použít jen jednou. Po zveřejnění 
pravidel hlasování se k tomuto detailu 
ještě vrátíme. 
 Nyní jde o to, abychom se na letošní 
soutěž MÁME VYBRÁNO co nejlépe 
připravili. Před rokem jsme se o ní 
dozvěděli až v její polovině. Měli by-
chom nejen zopakovat vítězství, ale 
měli bychom mít zdravou ambici získat 
mnohem více hlasů, a jejich prostřed-
nictvím tak získat větší podíl na celko-
vé částce 100 000 Kč, kterou je soutěž 
dotována. 
 Jak na to? Není to až tak složité. 
V rodině je zapotřebí domluvit se, kdo 
využije který e-mail pro odeslání hlasu, 
hlasovat lze například i z e-mailu v prá-
ci. No a pak máme každý z nás nějaké 

příbuzné, přátele, kolegy v práci, spo-
lužáky nebo bývalé spolužáky. Ty je 
zapotřebí včas oslovit a požádat je, aby 
naší farnosti svým hlasem pomohli. Ur-
čitě se mezi nimi najdou i tací, kteří bu-
dou ochotni podobně oslovit lidi ve 
svém okolí. Pokud by toto mělo na ně-
koho působit jako nereálný postup zís-
kávání hlasů, pak vězte, prosím, že 
několik málo našich farníků tento po-
stup před rokem použilo, a díky tomu 
jsme se tehdy za ty dva týdny dostali 
na první místo a k těm 17 000 Kč. 
Opravdu to funguje, stačí jen chtít 
a  popřemýšlet. A hlasovat se může 
i  ze zahraničí. 
 I nadále jsou informace o projektu 
naší farnosti na www.centrumlhotka.cz 
a je tam i elektronická verze „naší“ loň-
ské přílohy v Katolickém týdeníku 
www.centrumlhotka.cz/wp-content/uploads/2018/05/KT_příloha_22.pdf.  
 Při oslovování lidí mimo naši farnost 
se mohou tyto odkazy dobře hodit, aby 
si mohli oslovovaní, kteří případně pro-
jekt naší farnosti dosud neznají, udělat 
představu, oč jde. 
 Jistě, pro náš projekt potřebujeme 
získat mnohem větší částky, ale jednak 
střádáme „korunku ke korunce“, jednak 
jde o to, že peníze v soutěži MÁME 
VYBRÁNO obrazně řečeno leží na uli-
ci. Nemusíme se tedy ani ohýbat, aby-
chom je posbírali. Pokusme se tedy 
napnout síly a získat mnohem více hla-
sů a tím i vyšší částku.  

Jakub Hradec 
 
 

 

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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VZHŮRU DO OBLAK 
Oblíbený dětský karneval naší farnosti se letos konal už po devatenácté. Je-
ho téma Vzhůru do oblak přilákalo do tělocvičny ZŠ Zárubova piloty, letuš-
ky, kosmonauty, ale i letadla, balóny, motýly a různé druhy ptactva, zkrátka 
masky všeho, co lítá. 
 

 Děti se nejprve rozehřály a vydo-
váděly při tanci. Následovala pohádka 
O prasátku, které chtělo létat. Po té se 
děti zapojily do oblíbených soutěží. 
Opět byly inspirované létáním, takže 
jste si mohli vyzkoušet, jaké to je být 
poštovním holubem, vytvořit duhu, vy-
letět raketou na měsíc, nakrmit ptačí 
mláďata nebo se proletět balónem. Na 
závěr děti opět pouštěly balónky se 
svým jménem a zpáteční adresou lho-
teckého kostela a teď s napětím čekají, 
komu se vrátí zpráva o doletu jeho ba-
lónku. První zpráva o nálezu potěšila 
Matyáše Toepfera, kterému balónek 
doletěl do Michle – 6 km. Podle data 
doletu balónků v loňském roce je ještě 
stále naděje, že další zprávy přijdou.
 Karneval by se nemohl konat bez 
velké podpory dobrovolníků, kteří při-
pravují divadlo, předtančení, soutěže, 
ozvučení, občerstvení, moderování... 
Pro vaši představu, dohromady se na 
přípravě karnevalu podílí asi třicet dob-
rovolníků. Týden po karnevalu jsme pro 
ně na faře připravili malé občerstvení 

s možností sdělit si dojmy a nové ná-
pady. Všem moc děkujeme a těšíme se 
na příští – dvacátý dětský karneval. 
 

 

KOMPLETNÍ DOLETY 
BALÓNKŮ ROKU 2018 

1. Kristýna Váňová – 5. 2. 2018 na poli 
v Dolném Trhovišti u Hlohovca – 
405 km. 
2. Debora Toepferová – 3. 2. 2018 
Horné Obdokovce, okres Topoľčany – 
375 km. 

3. Tobiáš Toepfer – první 
zpráva 30. 1. 2018. Našla 
ho paní Beáta Mikušová 
v ovocném sadu, Borov-
ce (Slovensko) – 350 km. 
4. Klára Závodská – 
30. 1. 2018 paní Hanka 
nalezla balónek v Konku-
šově dolině, okr. Myjava, 
Slovensko – 320 km. 
5. Terezka Holková – na 
velikonoční pondělí byl 
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nalezen balónek u národní přírodní 
památky „Na Adamcích“ Želetice u Ky-
jova – 247 km. 
6. Martin Šedivý a Radka Šedivá – 
29. 1. 2018 se našel balónek na poli 
u Bošovic (jižní Morava) – 226 km. 
7. Anička Kabrhelová – 27. 6. 2018 byl 
nalezen balónek v lese u vesničky Ole-
šenka na Vysočině – 139 km. 
8. Fanda Červinka – 7. 4. 2018 byl na- 

lezen balónek v Přibyslavi – 135 km. 
9. Ema Balabánová – 10. 3. 2018 na-
lezen balónek v Dolní Jablonné (Při-
byslav) – 135 km. 
10. František Rund – balónek byl nale-
zen v lese u Havlíčkova Brodu směr 
Břevnice – 124 km. 

11. Bibi Kudlová – nalezeno 7. 3. 2018 
Kutná Hora, Nové Dvory, ul. Ke Hřišti, 
vedle rybníku před čp. 323 – 82 km. 

Jana a Jindřich Váňovi  
Foto Jan Kuklík a Jana Váňová  

 
 
 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 
Manifestace pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomoz-
te nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí. 
V  Praze, sobota 27. 4. 2019 
   10.30   Katedrála – pontifikální mše svatá 
   12.30   Klárov – oběd a program pro děti a dospělé 
   14.00   Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na Václavské náměstí 
   16.00   Zakončení u sochy sv. Václava 

https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot 



OHLASY 

12  4/2019 

PRVNÍ FARNÍ KAFE 
V neděli 24. února 2019 se uskutečnila „první“ farní káva. Proč psáno takto 
v uvozovkách? Protože jsme se od pamětníků dozvěděly, že farní káva již 
kdysi probíhala za P. Bedřicha Vymětalíka pod vedením Marušky Šárkové. 
A jsme rády, že tak můžeme navázat na tuto hezkou tradici. 
 

Káva byla výborná… 
 

 Za společenství MÁTA mohu říci, že 
z této naší společné akce máme velkou 
radost. Káva byla výborná, koláčů dost, 
ale největší radost jsme měly z osob-
ních rozhovorů a přátelské atmosféry. 
Setkaly jsme se zde s farníky, se kte-
rými se dobře známe, ale bylo zde 
i několik nových tváří. Jedna z nás ho-
vořila s manželi, kteří se nedávno při-
stěhovali na Lhotku a v naší farnosti se 

rozkoukávají a nikoho tu neznají. Peči-
vo nám přinesla paní z modřanské far-
nosti, které se náš nápad moc líbil, 
a přišla okouknout, jak to u nás probí-
há. Také nás oslovila paní, která do 
farnosti chodí již delší čas, ale nepatří 
do žádného společenství a ráda by se 
s někým modlila. 
 Uvědomily jsme si, že naše farnost 
je veliká a přichází do ní stále noví lidé, 
pro které může být problém do farních 
aktivit proniknout a navázat neformální 
přátelské vztahy. Budeme moc rády, 
když se farní kafe stane místem pro 
nová seznámení, přátelské sdílení 
a samozřejmě pití dobré kávy. Moc dě-
kujeme za donesené koláče, mošt... 
 Rády bychom farní kávu uspořádaly 
čtyřikrát do roka (jaro, léto, podzim, zi-
ma).  Na další farní kávu se těšíme 
26. května 2019.  

Společenství MÁTA 
 
 

 

Z fotky je vidět, jak moc potřebujeme postavit farní centrum (red.) 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Pravidelnou duchovní obnovu pro nás o první postní sobotě 9. března vy-
konal Mons. Aleš Opatrný, kterého asi není třeba dále představovat. 
 

 Také otec Jiří Korda ho jen krátce 
srdečně přivítal. Přitom prozradil, že 
jeho radami ze studií se dodnes řídí 
(např. tou, že když neví, jak ukončit ká-
zání, tak skončí hned), a za nás 
všechny mu popřál k jeho pětasedm-
desátinám, které před pár dny oslavil. 
 Oba kněží také apelovali na dodrže-
ní silentia během přestávek a k mému 
překvapení jsme je (něco přes padesát 
lidí) myslím poslechli. 
 Podle mě měla obnova očekávanou 
vysokou úroveň. Sestávala ze čtyř blo-
ků: 1) zbavit se strachu; 2) žít podle 
prvního přikázání; 3) osvobodit se od 
špatných (a možná i jen zbytečných) 
i skrytých tužeb; 4) jít cestou od křtu ke 
vzkříšení. 
 Z množství podnětů jsem pro tento 
článek vylosoval: k bodu 3 vyprávění 
o nějaké zřejmě docela známé hereč-
ce, která dostala velmi zápornou roli. 
Zprvu ji chtěla odmítnout (prý se do ní 
neumí vcítit), ale pak coby profesionál 
roli nastudovala – a posléze s hrůzou 
zjistila, kolik těch zlých myšlenek a po-
stojů v ní tak nějak rezonuje! 

 A k bodu 4 mě zaujala úvaha: proto-
že mzdou hříchu je smrt (Řím 6,23), 
tak každé odpuštění je kouskem vzkří-
šení. Mě napadlo, že to je argument 
pro častější svátost smíření. Konec-
konců, světci se vždy rádi a často zpo-
vídali a určitě nečekali na nějaký těžký 
hřích. 
 Děkuji otci Alešovi a všem, kdo tuto 
obnovu připravili!  

Jiří Vavřík 
 

 
 
 

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT – MEMORIES  
 Loni v létě došlo k tragickému úmrtí 
paní Mgr. Jany Soldánové, lhotecké 
farnice, pedagožky Arcibiskupského 
gymnázia v Praze a maminky dvou ma-
lých dcer. Její maminka, paní Magda-
lena Bílková Tůmová, která také chodí 
do naší farnosti, se rozhodla uspořádat 
na její památku vzpomínkový koncert 

nazvaný Memories. Ten se bude konat 
v pondělí 13. května 2019 od 18.00 
v našem kostele a vystoupí na něm 
unikátní flétnový soubor Magistri pod 
vedením paní Bílkové Tůmové a žen-
ský pěvecký sbor Amicitia.      
          Lenka Kapsová 
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POSLEDNÍ POMLÁZKA 
Manželé Jitka a Rudolf prožili společný život v domečku v Krči. Pan Rudolf 
byl o osm let starší. Oba manželé byli do vysokého věku vitální a samostat-
ní, o naše služby museli požádat až krátce po oslavě pánových devadesátin. 
Klienta začalo zlobit srdíčko a klientku zase klouby. Oba zeslábli a potřebo-
vali pomoc hlavně po ránu se startem do nového dne. 
 

 Naše asistentky přicháze-
ly každý pracovní den ráno, 
aby jim pomohly s osobní 
hygienou, oblékáním a sní-

daní. V poledne jim naše pracovnice 
přivážela oběd. Odpoledne nebo nave-
čer se v péči o rodiče střídaly děti. Ro-
dina se starala opravdu 
vzorně. V domečku bylo 
peč l ivě uklizeno. Vždy 
jsme našli v kuchyni do-
statek jídla, čerstvé ovoce 
a zeleninu, pečivo i jogur-
ty. V prvních měsících 
naší péče se manželé po-
hybovali za pomoci hole 
a chodítka po domečku, 
vyšli si posedět na zahra-
du. Postupně se jejich 
zdravotní stav zhoršil 
a pan Rudolf už nevychá-
zel z domku. Paní Jitka se 
o něj starala, jak nejlépe mohla, ale i jí 
pomalu docházela energie. 
 Fascinující na manželích byla jejich 
samozřejmá vzájemná láska. Občas 
v životě potkám pár, který k sobě pros-
tě patří. Jako by se ti dva před mnoha 
lety našli a splynuli. Ten pokoj a radost 
ze spolubytí z nich byly cítit i po sedm-
desáti letech společného života. Kolem 
těch dvou vyrostla krásná košatá rodi-
na, tři děti, osm vnoučat, pravnoučata 
jsem ani nepočítala. Byli spolu v neu-
stálém kontaktu a radostně udržovali 
různé rodinné tradice. Byli jsme svědky 

radostného chystání společných oslav 
Vánoc a potom i Velikonoc. 
 O Svatém týdnu se panu Rudolfovi 
přitížilo a už nebyl schopný opustit lůž-
ko. Rodina zavolala faráře, který si na 
manžele i v naplněném velikonočním 
týdnu našel čas. Klient potom usmířený 

otevřenými dveřmi pozo-
roval, jak děvčata s ba-
bičkou v kuchyni barví  
vajíčka. Ve čtvrtek si po-
chutnal na tradičním špe-
nátku s vejci. Na Velký 
pátek se chtěl postit, ale 
rozmluvili jsme mu to. 
A v pondělí si nechal po-
dat do postele pomlázku 
a každá žena v rodině 
musela přistoupit a ne-
chat se vyšlehat. Posled-
ní šla paní Jitka. Pan Ru-
dolf exekuci zakonč i l 

slovy: „Bylo to naposledy. Musel jsem 
vás vyšlehat, musíte být čilé a zdravé. 
Hlavně ty, Jituško, abys tu beze mne 
byla ještě dlouho spokojeně živa. Já si 
tam na tebe počkám.“ Večer usnul a už 
se pořádně neprobral. Odešel tiše 
o týden později. 
 Jak to bývá, pokud se dva milují, 
často odejdou krátce po sobě. Vyšle-
hání nepomohlo, a tak pan Rudolf na 
svoji Jitku čekal jen několik měsíců. 
 
 Přeji vám požehnané Velikonoce.  

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – DUBEN 2019 
 

PONDĚLÍ    1. 4.  
  8.00 Mše svatá 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus 
  
ÚTERÝ     2. 4.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  
STŘEDA    3. 4.  
  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 a příprava na 1. sv. přijímání dětí 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Ministrantská schůzka  
18.00 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Společenství mládeže  
  
ČTVRTEK   4. 4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
19.00 Biblické setkání  
  
PÁTEK     5. 4. 1. pátek v měsíci 
14.00 Křížová cesta 
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    6. 4. 1. sobota v měsíci 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá 
po mši sv.  Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 
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NEDĚLE    7. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
17.30 Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   8. 4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  
ÚTERÝ     9. 4.  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi  
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  10. 4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
16.30–17.15 Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání dětí 
18.00 Příprava dospělých na křest 
20.00 Pastorační rada farnosti 
  
ČTVRTEK  11. 4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Společenství Zacheus 
  
PÁTEK   12. 4.  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
14.00 Křížová cesta 
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  13. 4.  
14.00 CMŠ Studánka Předvelikonoční jarmark  
17.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
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NEDĚLE  14. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (pašijová)  
  8.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
10.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 

15.00 Hodkovičky 
Křížová cesta pro rodiny, sraz na křižovatce Klánovy 
a Havlovického v Hodkovičkách 

17.30 Křížová cesta v kostele 
18.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
  

PONDĚLÍ  15. 4. Pondělí Svatého týdne 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Programy pro školy 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus  
  

ÚTERÝ   16. 4. Úterý Svatého týdne  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi  
  9.15 Možnost svátosti smíření pro rodiče na mateřské 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.30–19.00 Možnost svátosti smíření  
18.30 Mše svatá  
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  17. 4.  Středa Svatého týdne 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Programy pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.00 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Společenství mládeže 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření  
  

ČTVRTEK  18. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 
  8.30 Úklid kostela 
  9.30 katedrála Missa chrismatis 
16.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Bdění v Getsemanské zahradě 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření  
  

PÁTEK   19. 4. VELKÝ PÁTEK 
14.00 Křížová cesta v kostele 
15.00 Velkopáteční obřady, doprovází „Jiříkovo vidění“ 
18.30 Velkopáteční obřady s pašijemi Chrámového sboru 
20.00–22.00 Bdění u Božího hrobu 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření 
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SOBOTA  20. 4. BÍLÁ SOBOTA – VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 
10.00–10.30 Matutinum – modlitba se čtením 
10.30–18.30 Návštěva Božího hrobu 
10.30–12.00 Možnost svátosti smíření 

14.00 
Cesta kříže pro hledající a ty, kdo se považují  
za „bezvěrce“ 

20.30 Vigilie, udílení iniciačních svátostí 
po Vigilii Posezení pro nespavce 
  

NEDĚLE   21. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá, žehnání pokrmů 
10.00 Mše svatá, doprovodí chrámový sbor, žehnání pokrmů 
18.30 Mše svatá, žehnání pokrmů  
  

PONDĚLÍ  22. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 
  8.00 Mše svatá, po ní možnost koledování 
10.00  Mše svatá, po ní možnost koledování 
  

ÚTERÝ   23. 4. Úterý v oktávu velikonočním 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici  
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  24. 4. Středa v oktávu velikonočním 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
17.30 Zpívání s dětmi 
  

ČTVRTEK   25. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.00 Slavnostní ukončení výstavy ak. malíře Pavla Šlegla 
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK   26. 4. Pátek v oktávu velikonočním 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
16.30 Svátost smíření dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání 
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  27. 4. Sobota v oktávu velikonočním 
17.00 Mše svatá 
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NEDĚLE  28. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá s prvním sv. přijímáním dětí 
po mši sv.  „Burza“ věcí z postního úkolu 
16.15 katedrála Modlitby za národ  

16.30 
Farní akademie, poslanec Evropského parlamentu doc. 
JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.: „(Ne)důvěra v EU“ 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ 29. 4.  
  8.00 Mše svatá 
17.00  Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus  
  

ÚTERÝ   30. 4. Sv. Zikmunda, mučedníka 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici  
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  

 

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

 

30. dubna, sv. Zikmund 
Svatý Zikmund Burgundský žil v 6. století. Pod vlivem bisku-
pa Avita se stal horlivým katolíkem. Oženil se s dcerou  
ostrogotského krále Theodoricha a měl s ní syna Siderika. 
Ostrogotský král se tím stal jeho spojencem proti Frankům. 
Zikmund později ovdověl a znovu se oženil s komornou Pro-
kopií. Prokopie se neměla se svým nevlastním synem ráda. 
Namluvila manželovi, že se ho Siderik chystá připravit o život 
a korunu. Zikmund tomu uvěřil, nechal Siderika zardousit 
a sám byl při tom. Sotva se to však stalo, uvědomil si Zik-
mund svůj hrůzný čin a zoufale toho začal litovat. Snažil se 
svůj smrtelný hřích odčinit tuhým pokáním. Putoval z chrámu 
do chrámu, dával almužny a přísně se postil. Prosil Boha, 
aby mu odpustil a aby mu dal milost odpykat si své hříchy již 
na tomto světě, přál si zemřít pro víru, a smířit se tak s Bo-
hem. Ostrogotský král Theodorich, dědeček zavražděného 
Siderika, přestal kvůli tomuto činu Zikmunda podporovat, 
a když Frankové vtrhli do země, porazili Zikmundovo vojsko 

a francký král Chlodomír dal Zikmunda s Prokopií a dvěma syny 1. května 524 za-
vraždit. Karel IV. získal ostatky sv. Zikmunda a nechal je uložit v katedrále 
v Praze. Svatý Zikmund je patronem kajícníků a patronem českého národa. 

Zdroj: http://www.abcsvatych.com, https://cs.wikipedia.org  

Sv. Zikmund  
na Karlově mostě 
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PLÁNUJEME 
3.–5. 5. – víkend pro rodiny s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou 
12. 5.  – biřmování v našem kostele udělí Mons. Karel Herbst 
13. 5.  – benefiční a vzpomínkový koncert na Mgr. Janu Soldánovou, 18.00 h. 
24. 5.  – Noc kostelů 
27. 5.  – benefiční koncert Panochova kvarteta 
  2. 6.  – pouť a zahradní slavnost 
15.–16. 6. – pěší pouť otců s dětmi bude 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 
 

 

MOC, KTEROU ZÍSKÁVÁME KŘTEM  
 

 Zapomínáme mluvit o moci, kterou všichni získáváme křtem. Pokřtěný podce-
ňuje nebo vůbec nezná autoritu, kterou mu Kristus dává, aby uzdravoval, aby hlá-
sal království Boží, aby vyháněl zlé duchy, aby křísil mrtvé…  
 Neznamená to, že si mají pokřtění hrát na exorcisty nebo všemocné léčitele, 
nebo že se mají vydávat za Ježíše. Ale mají skrze sebe nechat působit Krista, a to 
především skrze svou slabost. Předpokládá to velkou pokoru a zároveň skuteč-
nou odvahu, odvahu důvěřovat v toho, který v nás může působit cokoli, i když to 
vždy nevidíme, i když se na to vždy necítíme. Problémem křesťanů je, že nevěří 
dost tomu, že v sobě mají tuto autoritu Otce, která jim je dána od Syna skrze Du-
cha Svatého. Někdy tomu nevěří vůbec… Kdyby tomu tak bylo, zvládli by víc zá-
zraků, než si vůbec myslí.  

    Jean Mercier: Pan farář má krizi. Karmelitánské nakladatelství, 2018. 
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