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PŘÍTELKYNĚ BOŽÍ 

 Rebeka, Ráchel, Noemi, Rút, Debo-
ra, Chana, vdova ze Sarepty, Ester, 
Judit, Zuzana, Alžběta, prorokyně An-
na, Marta a Marie, Marie Magdalská, 
Marie Kleofášova, Tabita… jen pár pří-
kladů žen, s kterými se setkáváme na 
stránkách Bible. Vybral jsem ty, které 
jsou vnímány veskrze pozitivně.  
 Na tyto statečné že-
ny navázaly mnohé 
světice, a jistě nejen ty 
známé a církví oficiálně 
potvrzené. Uprostřed 
zástupů svatých žen je 
ta, kterou jsem dopo-
sud nezmínil a kterou 
si právě v květnu 
zvláštním způsobem 
připomínáme. Maria, 
Ježíšova matka. Ona je 
díky svému podivu-
hodnému mateřství 
a životu dovršením, 
plodem lidu staré 
Smlouvy, a současně 
jakýmsi výchozím bo-
dem, vzorem, inspirací 
pro lid Smlouvy nové. 
Maria je nejen Ježíšo-
vou matkou, ale také 
jeho souputnicí na ces-

tě spásy tohoto světa, na cestě úplné-
ho odevzdání se do Otcovy vůle, tedy 
na cestě křížové. Litanie májových po-
božností nás skrze jednotlivá zvolání 
zvou k úžasu nad tím, jaké jí „učinil ve-
liké věci ten, který je mocný“.  
 Četba Písma nám zase umožňuje 
poznávat Matku Boží skrze její životní 

příběh. Stává se tak 
nejen tou, ke které ob-
divně shlížíme, ale kte-
rá je nám blízká jako 
někdo, kdo nám i díky 
svým zkušenostem ro-
zumí. A  to i, nebo prá-
vě, v situacích, kdy pří-
liš nerozumíme Božím 
úradkům a jsme posta-
veni před dilema – po-
horšeně odmítnout, 
nebo s důvěrou při-
takat a uchovat ve 
svém srdci?  

+ P. Jiří Korda 
 

Socha P. Marie  
před bazilikou  

Zvěstování v Nazaretě,  
foto Jan Šilhavý  
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Z PASTORAČNÍ RADY 
 

 Sešli jsme se 10. dubna. Při reflexi 
uplynulého období jsme vyjádřili podě-
kování organizátorům tříměsíčního Alfa 
kurzu. Příští rok jistě uspořádáme další 
ročník, tentokrát uvažujeme pozvat 
opět po letech také farníky, kteří by si 
rádi osvěžili základy víry.  
 Opakované problémy s roznášením 
dopisu sousedům, kterým třikrát do ro-
ka zveme lidi z okolí mezi nás, byly dí-
ky novému způsobu vyřešeny. Díky 
vaší ochotě roznést dopisy ve svém 
domě či tam, kde máte přístup, jsme 
ještě dopisy museli dotisknout.  
 Příprava plánované stavby Centra 
Lhotka a rekonstrukce kostela je stále 
v administrativní fázi. Shánění potřeb-
ných prostředků ale pokračuje. Veliké 
díky vám všem, kdo nám pomáháte. 
 Také jsme neusnuli ohledně druhé 

plánované přílohy o Centru Lhotka 
v Katolickém týdeníku. Ta minulá vyšla 
loni na konci května, ta letošní by měla 
vyjít na konci září. I u ní doufáme, že 
pomůže jak k rozšíření povědomí 
o stavbě, tak k získání částky v řádu 
statisíců.  
 Krom pravidelných akcí, jako je pro-
gram Svatého týdne, Noc kostelů, pouť 
a zahradní slavnost, pouť otců a dětí, 
jsme řešili přípravu dvou koncertů. 
Vzpomínkový na paní Janu Soldáno-
vou, mladou maminku, vyučující na Ar-
cibiskupském gymnáziu a naši farnici, 
bude v pondělí 13. tohoto měsíce. 
O dva týdny později pak zveme na be-
nefiční koncert Panochova kvarteta, ví-
ce na straně 6.  
 Na závěr rady jsme řešili Lhotecký 
běh. Ač se koná až v září, přípravy jsou 
v plném běhu.  

P. Jiří Korda 
 
 
 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sle-
dujte na https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech by-
lo za období 1. 3.–31. 3. 2019 vybráno celkem 
716 650 Kč. Všem dárcům za jejich podporu ze srdce 
děkujeme, je pro nás velkým povzbuzením. Na všech-
ny pravidelně myslíme v našem kostele – každou první 
neděli v měsíci je mše sv. od 10.00 hod. obětována za 
podporovatele projektu.  

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období přijali svátost 
manželství Jan Sedlák a Kristina Syn-
ková  
● Rozloučili jsme se s paní Jarosla-
vou Pešinovou. 

● Noc kostelů proběhne 24. 5. 2019. 
Další informace viz strana 5. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
15. 5. ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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HLASUJEME PRO NÁŠ PROJEKT 
Hlasování v soutěži „MÁME VYBRÁNO“ probíhá od konce dubna do neděle 
26. května 2019. Do uzávěrky nebyla známa přesná data hlasování. Sledujte, 
prosíme, internetové stránky www.mamevybrano.cz.  
 

 V soutěži „MÁME VYBRÁNO“ orga-
nizátoři veřejných sbírek, jež se týkají 
obnovy památek, soutěží o cenu veřej-
nosti, která je dotována celkovou část-
kou 100 000 Kč.  
 Jistě jste nepřehlédli článek na toto 
téma v předchozím čísle Věstníku. 
Hlasování není složité – stačí jít na 
www.mamevybrano.cz a zadat tam 
svou e-mailovou adresu a telefonní čís-
lo. Sleduje se tím hodnověrnost hlaso-
vání: e-mailovou adresu i telefonní čís-
lo lze použít jen jedenkrát. Pokud tedy 
například užíváte v rodině jen jednu  
e-mailovou adresu či jeden společný 
mobil a zároveň chcete všichni hlaso-
vat, je potřeba se domluvit, kdo uvede 
číslo na mobil a kdo pevnou linku, či 

kdo zadá e-mail soukromý a kdo pra-
covní.  
 Naším společným cílem je získat co 
nejvíce hlasů.  
 Bylo by tedy opravdu dobré, kdyby 
se všichni naši farníci pokusili domluvit 
nejen ve svých rodinách, ale i se svými 
příbuznými, přáteli, kamarády a tam, 
kde to jde, třeba i s kolegy na pracoviš-
ti, aby pro naši farnost hlasovalo co 
nejvíce lidí.  
 Pokusme se napnout síly a získat co 
nejvíce hlasů a tím i co největší podíl 
z celkové částky 100 000 Kč. Jsou to 
ve skutečnosti nejlevněji získané pro-
středky!  

Jiří Korda a Jakub Hradec 

 
 

ŠIŘITELÉ DOBRÉ ZPRÁVY 
 

 Svatý Pavel píše v listu 
Římanům: „Všude na zemi 
pronikl jejich hlas...“  (Řím 
10, 18). Naše Dopisy sou-
sedům sice nepronikly do 
všech domácností ve far-
nosti, ale máme na to skvěle 
„našlápnuto“.  
 Předvelikonočního rozná-
šení Dopisu sousedům se 
zúčastnilo 26 farníků a svým 
nasazením „obhospodařili“ 
víc než 1300 schránek. Pro-
tože však není lehké pronik-
nout do paneláků, kde nikdo 
z farníků nebydlí, zůstala 

nám ještě poměrně velká 
část sousedů, ke kterým se 
dopisy nedostaly. Před příš-
tí distribucí se proto v kos-
tele objeví seznam adres 
ve farnosti, kde je ještě po-
třeba najít nějakou „spojku“ 
či známého, abychom mohli 
říct, že pozvání v Dopise, 
proniklo opravdu všude.  
 Ráda bych samozřejmě 
také poděkovala všem, kte-
ří se na této akci podíleli. 
Myslím, že si po právu za-
slouží titul: „šiřitel dobré 
zprávy“.          Sr. Bernarda 
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VZPOMÍNKOVÝ KONCERT – MEMORIES 
Pozvánka na vzpomínkový koncert v pondělí 13. května 2019 v 18.00 vyšla 
už v dubnovém Věstníku. Přijďte vzpomenout na Mgr. Janu Soldánovou, 
lhoteckou farnici a pedagožku Arcibiskupského gymnázia v Praze. Vystoupí 
unikátní flétnový komorní soubor Magistri a ženský pěvecký sbor Amicitia. 
 

 Flétnový soubor MAGISTRI 
vznikl v roce 2008 na metodic-
kých hudebně interpretačních 
seminářích komorní hry pro uči-
tele hry na flétnu v hudebních 
školách, které pořádal Národní 
institut pro další vzdělávání pe-
dagogů v Hradci Králové. V ro-
ce 2014 převzala pořádání se-
minářů Základní umělecká ško-
la Šimáčkova 16, v Praze 7, 
která obdržela akreditaci MŠMT 
ČR. Obsahová náplň seminářů 
se týká komorní literatury pro 
soubory příčných fléten od 17. 
po 20. století. Učitelé z mnoha 
měst České republiky se scházejí, spo-
lečně studují hudební literaturu, kterou 
pak interpretují na koncertech (Praha  
– Noc kostelů 2016, Španělský sál – 
Pražský Hrad 2018, Hradec Králové, 
Litomyšl, Dobříš, Opočno, Rtyně v 
Podkrkonoší atd.) Soubor spolupra-
coval s vynikajícími českými interpre-
ty, např.: na festivalech Smiřic-
ké svátky hudby 2018 a Klášte-
recké hudební prameny 2018 
s houslistou Jaroslavem Svě-
ceným. Na festivalu Pražské 
hudební večery 2019 s kytaris-
tou Lubomírem Brabcem. Své 
poznatky předávají flétnistům 
budoucích generací. Umělec-
kou vedoucí souboru a lektor-
kou seminářů je MgA. Magda-
lena Tůmová.  

 Ženský pěvecký sbor Amicitia za-
hájil činnost v prosinci 2018. Tvoří ho 
24 zkušených zpěvaček ze sboru Iu-
ventus paedagogica, který k 1. září 
2017 ukončil svou padesátiletou umě-
leckou činnost.  
Viz https://www.ceskesbory.cz/01-01-
clanek.php?id=2751        (red.) 

 

Profilové foto ze stránek souboru Magistri,  
foto https://www.facebook.com/fletny.magistri 

Amicitia. Jarní benefiční koncert 2018,  
foto: YouTube.com 
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POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 2019 
V letošním roce připadne Noc kostelů na 24. května a provází ji verš 30,29 
z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje 
svátek.“ Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již 1360 
kostelů a modliteben. 
 

 Program v našem 
kostele je již lety pro-
věřený. Začíná už od-
poledne mší svatou 
v 15.00, při které vy-
prošujeme návštěvní-
kům dar víry a požeh-
nání. V 16.00 proběhne 
vernisáž výstavy dětí 
z  keramického kroužku 
CMŠ Studánka: Cesta kolem světa 
a zvířátka z lesa. Od 17.00 do 18.00 
bude kostel patřit dětem od 3 do 12 let.  
 První představení lhotecké křížové 
cesty bude už v 18.00, další ve 20.00 
a  do třetice ve 22.00. Host v našem 
kostele bude letos nejspíš překvape-
ním. Můžeme se s ním setkat od 19.00. 
V programu nechybí vystoupení lho-
teckého chrámového sboru ani modlit-
ba před půlnocí za všechny úmysly 
vložené do pošty pro nebe a samozře-
jmě setkání pro nespavce. 

 Srdečně zveme také 
na odpolední setkání 
u  kaple sv. Bartolo-
měje v Hodkovič-
kách, která bude zpří-
stupněna od 16.00 do 
19.10. Hlavním bodem 
programu bude od 
16.15 žehnání Stromu 
života, tj. nového kříže 

s původním korpusem z Hodkoviček, 
který vytvořil ak. malíř Pavel Šlegl. Ná-
sledovat bude v 17.15 tradiční vzpomí-
nání Jana Firsta na staré časy v Hod-
kovičkách. Modlitba nešpor 18.00–
18.20 a poté Hodkovičské muzicírová-
ní. Individuální prohlídky kaple sv. Bar-
toloměje jsou možné i po setmění díky 
automatickému osvětlení. Informace 
o programech v dalších kostelech viz 
www.nockostelu.cz. 

(red.) 

 
 

ZÁPIS VE STUDÁNCE 
 Milí rodiče, zájemci 
o místo v CMŠ Studán-
ka, zápis proběhne 
v  pátek 3. května od 
15.00 do 16.30 a v úterý 
7. května od 10.00 do 
15.00 h. Prosíme, abys-
te se na zápis předem 

přihlašovali na přesný čas přes odkaz, 
který bude uveřejněn na webových 
stránkách MŠ. 

 S sebou přineste vyplněnou a od lé-
kaře potvrzenou přihlášku, rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz, v případě 
cizinců také doklad o pobytu dítěte 
v ČR. 
 O přihlášku můžete požádat  
e-mailem: cms.studanka@seznam.cz, 
nebo si ji vyzvednout v době od 8.30 
do 15.30 přímo ve školce u paní Jin-
drové.      Magda Vlčková, ředitelka 
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PANOCHOVO KVARTETO 
PRO CENTRUM LHOTKA 

V pondělí 27. května v 19.00 přivítáme na benefičním koncertu pro Centrum 
Lhotka světoznámé Panochovo kvarteto. Soubor mívá v posledních letech 
až sedmdesát koncertních vystoupení ročně, z toho jen asi pět v České re-
publice. Nesmírně si vážíme toho, že mezi ně bude patřit i vystoupení na 
podporu našeho projektu v kostele P. Marie, Královny míru, na Lhotce.  
 

 
 
 
 Počátky Panochova kvarteta se da-
tují rokem 1966, kdy na Pražské kon-
zervatoři ve třídě prof. dr. Josefa Micky 
vzniklo trio hrající ve složení Jiří Pano-
cha (housle), Jaroslav Hlůže (viola) 
a Jaroslav Kulhan (violoncello). V roce 
1968 k nim přibyl houslista Pavel Zej-
fart (2. housle) a soubor dostal jméno 
po svém primáriovi. V roce 1971 na 
post violisty nastoupil Miroslav Se-
hnoutka a od té doby soubor hraje 
v nezměněném složení: 

● Jiří Panocha – první housle 
● Pavel Zejfart – druhé housle 
● Miroslav Sehnoutka – viola 
● Jaroslav Kulhan – violoncello 
 Po ukončení studia na konzervatoři 
členové kvarteta přešli na Akademii 
múzických umění v Praze, kde pod ve-
dením Antonína Kohouta studovali 
obor komorní hra. Brzy bylo jasné, že 
se Panochovo kvarteto úspěšností při-
dá ke svým starším předchůdcům – 
Smetanovu a Talichovu kvartetu, která 
vznikla ve třídě stejného pedagoga. Po 
skvělém výkonu na interpretačních 
kurzech prof. Raphaela Hillyera ve 
Výmaru se soubor brzy dostal i na 
americká, kanadská, mexická, japon-
ská, australská a izraelská pódia, 
tleskalo jim publikum na mezinárodních 
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festivalech v Edinburghu, Salzburgu, 
Mentonu, Dubrovníku, Tel Avivu, 
Kuhmo, Mondsee, Vicenze, Kusatsu, 
Výmaru a Ittingenu. 
 Kvarteto je nosi-
telem řady oceně-
ní, k nejvýznam-
nějším z nich patří: 
● laureátský titul 
v mezinárodní sou-
těži Pražského jara 
(1975), 
● zlatá medaile 
v Bordeaux (1976), 
● zlatá deska Su-
praphonu (1982), 
● Grand Prix aka-
demie Charlese 
Crose v Paříži, 
● velké ocenění 
prestižní cenou Mi-
dem Classical 
Awards 1995 za 
nahrávku Dvořáko-
vých Cypřišů 
a  Slovanského 
kvartetu. 
 Za více než čty-
řicet let nahrálo 
Panochovo kvarte-
to nepřeberné 
množství LP i CD. 
Jen pro Supraphon  
uskutečnili okolo 
stovky nahrávek, 
což představuje 
téměř 40 hodin záznamu. Nahrávali ta-
ké u Pantonu a u více než desítky za-
hraničních hudebních vydavatelství. Na 
svém kontě mají komplety kvartetů 
a    kvintetů Antonína Dvořáka 
i  Bohuslava Martinů a značné množ-
ství opusů Leoše Janáčka ve spolu-

práci s  klavíristy Rudolfem Firkušným, 
Janem Panenkou, Martinem  
Kasíkem nebo s maďarsko-britským  

klavír istou Andrá-
sem Schiffem. Hodně 
také nahrávají díla ně-
meckých klasiků, např. 
Josefa Haydna, Wolf-
ganga Amadea Mozarta 
i Ludwiga van Beetho-
vena. 
 Kromě koncertní čin-
nosti působí všichni 
členové také pedago-
gicky, a to nejen v Čes-
ké republice, ale 
i v Japonsku či USA. 

Obdivuhodných 
osmačtyřicet let stráve-
ných na společné hu-
dební cestě pravděpo-
dobně představuje mezi 
českými soubory re-
kord. 

 Na programu lhotec-
kého benefičního kon-

certu budou skladby  
Antonína Dvořáka,  

Josefa Haydna 
a W. A. Mozarta. 

 Předprodej vstupe-
nek v ceně 300 Kč (čís-
lované sezení v lavi-
cích) vždy po mši svaté 
v sakristii kostela.  
 Rezervace vstupe-

nek s následnou platbou na trans-
parentní účet je možná na e-mailu  
benefice@centrumlhotka.cz. 
 Možnost zakoupení vstupenek také 
na místě jednu hodinu před koncertem. 
K dispozici jsou též místa na židlích pro 
vstupné dobrovolné.        (red.) 
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POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST 
 

 Zveme na tradiční Zahradní slav-
nost, která se letos uskuteční v neděli 
2. června. Mši sv. v 10.00 bude ce-
lebrovat novokněz P. Mgr. Jaromír 
Odrobiňák, psychoterapeut, nemocnič-
ní kaplan v Psychiatrické nemocnici 
Bohnice a advokát církevního soudu. 
Po mši se přesuneme na zahradu CMŠ

Studánka. Tam nás bude čekat jídlo, 
pití a čas na neformální setkání. Pro 
děti budou připraveny tradiční soutěže 
a skákací hrad. Dospělí se mohou těšit 
na vystoupení lhoteckého chrámového 
sboru, který pro nás bude mít připrave-
no několik lidových písní.  

Tomáš Penk 
 
 

POUŤ OTCŮ S DĚTMI DO DOBRÉ VODY 
 

 Naše farnost i letos 
pořádá pěší pouť otců 
s dětmi o víkendu 15.–
16. června, symbolic-
ky na Mezinárodní 
den otců. V sobotu rá-
no odjedeme vlakem 
z  pražského hlavního 
nádraží do Lomnice 
nad Lužnicí, odkud se 
už pak vydáme pěšky 
do Dobré Vody u Čes-
kých Budě jovic do 
poutního kostela Pan-
ny Marie Bolestné s přespáním v Ru-
dolfově. Opět nás bude duchovně do-
provázet otec Jiří, logistická podpora 
bude též zajištěna, takže bude možné 
putovat jen s tím nejnutnějším. Trasa je 
vhodná pro děti alespoň školního věku. 

 Zveme všechny otce i kmotry s dět-
mi! 
 Bližší informace na tel. 603 404 546 
nebo na emailu m.konicek@email.cz. 

Martin Koníček  
Foto Jan Šilhavý 

 
 

PROGRAM AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY 
● 15. května 9.30:  Mariánské poutní místo kostel Panny Marie Vítězné na Bílé 
Hoře. Sraz před vstupem do areálu. Součástí programu bude prohlídka, beseda 
s jednou z tamních sester benediktinek a modlitba za Evropu. 
 

● 12. června  9.30 : Jak vzdorovat lži ve sdělovacích prostředcích. Beseda 
s  moderátorem České televize Tomášem Šponarem v sále Pastoračního 
střediska (Sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvická. 
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PÁN BŮH PRO MĚ MÍSTO MÁ 
I pro tebe místo má..., zpívá se v jedné dětské písni. Jsem ráda, že v našem 
kostele má svoje místo i náš Vašík. A to i přesto, že nemusí být někdy jed-
noduché tolerovat jeho rušivé chování. Není totiž vůbec jednoduché vycho-
vávat autistické dítě. A to ještě – Pánu Bohu díky za to – nevíme, co nás te-
prve čeká. 
 

 Jedno ale vím jistě už teď. Že každý 
z nás má svoje místo na světě a může 
být něčím užitečný – i náš Vašík. Kro-
mě toho, že nás vychovává k trpělivos-
ti, což už samo o sobě není málo, si 
v naší rodině našel ještě další úkol. 
Rozhodl se u nás doma dělat pořádek. 
Asi to také znáte, že se v bytě čas od 
času vytvoří hromádky věcí, které če-
kají, až si někdo konečně najde čas je 
roztřídit a uklidit. U nás ten čas přišel, 
když se Vašík dostal do svého „papíro-
vého“ období. Zjistil, že takové noviny 
a letáky jsou výborná pochoutka a za-
čal je svým svérázným způsobem likvi-
dovat. Rychle tak zmizela hromada sta-
rých časopisů v ložnici i štos letáčků 
a vizitek na parapetu v kuchyni. Od pa-
pírů se potom přesunul dále a oblíbil si 
namotávat kolem ruky ocásky plyšáků 
nebo ponožky. Naučili jsme se před 
ním schovávat vyprané prádlo, ale 
ukázalo se, že je všímavější, než jsme 
si mysleli. Zanedlouho objevil prádelní 
koš plný děravých ponožek, na který 

jsem já už dávno zapomněla. Nu což, 
alespoň bude v bytě zase o jeden zby-
tečný kus inventáře méně.  
 Přemýšlím, co asi bude následovat. 
Možná po úklidu v bytě by bylo načase 
uklidit si i v duši? Třeba se nechat zno-
vu povzbudit k vděčnosti a zjistit, že 
důvodem k ní může být každý den tisíc 
maličkostí? Takové maličkosti obvykle 
v denním shonu prostě přehlédneme. 
Autistické dítě vám ale nedovolí spě-
chat. O to víc s ním můžete žasnout 
nad věcmi, které jinak považujeme za 
samozřejmé. Když si takové dítě ve 
svých sedmi letech dokáže samo na-
táhnout ponožku, utřít pusu ubrouskem 
nebo obejít kaluž na chodníku, není to 
nudná rutina, ale malý zázrak. A kolik 
takových malých zázraků ve svém ži-
votě přehlížíme. Snad také proto tady 
jsou lidé, kteří vnímají svět jinak než 
my. Jejich život rozhodně není zbyteč-
ný a máme se od nich čemu učit. 

Jana Kalendová 

 
 

MINISTRANTSKÝ FOTBÁLEK 
 

 Ministrantský fotbálek proběhl v ne-
děli 10. března od 15.00 hodin v tělo-
cvičně Základní školy Rakovského 
v Praze 12. Sešli jsme se v krásném 
počtu čtrnácti ministrantů, které neod-
radil od účasti ani silný déšť. Fotbálek 
začal rozdělením do tří týmů, které hrá-

ly proti sobě. Musím říci, že zápasy by-
ly velmi vyrovnané a góly padaly jako 
nic. Moc jsme si to užívali a to je taky 
vidět na fotografii. Fotbálek jsme za-
končili společnou modlitbou. 
 Rád bych poděkoval Tomáši Hrou-
dovi za pomoc s organizací, všem 
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ministrantům za účast a škole za 
umožnění tohoto utkání. 
 Ministranti, je to opravdu skvělé, jak 
pomáháte, jak vás to baví, a věřím, že 
v ministrování budete pokračovat. Na 
přelomu května a června se můžete tě-
šit na další fotbálek, který uskutečníme 
venku, pokud bude dobré počasí.  

 Ještě jednou děkuji za super odpo-
ledne a těším se na příště. 

Petr Burda 
 
P. S. Pokud jsi ministrant nebo jím 
chceš být, tak se neboj a přijď mezi 
nás. Jak vidíš, je tu sranda a ministro-
vání je super služba. 

 
 

LHOTECKÉ DĚTI NA MŠI ZA PAPEŽE FRANTIŠKA 
Katechetka Veronika Koběrská se spolu s dětmi z náboženství zúčastnila 
bohoslužby za papeže Františka. Otiskujeme poděkování, které do farnosti 
poslala asistentka národního ředitele Papežských misijních děl v ČR. 
 

 Drahá paní Koběrská, milá Veroniko 
a děti z farnosti na Lhotce, moc vám 
děkuji za milá slova a ze srdce vám 
děkuji za vstřícnost a nezištnou pomoc 
v katedrále. Děkuji vám i jménem man-
žela a Papežských misijních děl v ČR! 
Prosím, vyřiďte to všem ve farnosti na 
Lhotce a vaše malé misionáře velmi, 
velmi pochvalte! Byli skvělí!!! Apoštols-
ký nuncius v České republice, arcibis-
kup Charles Daniel Balvo, srdečně zval 
k účasti na bohoslužbě 21. 3. 2019 

všechny kněze, řeholníky, řeholnice 
a věřící. Rozhodl se obnovit tradici 
a celebroval mši svatou u příležitosti 
6. výročí zvolení papeže Františka. Je-
ho zvláštním přáním bylo pozvat děti, 
aby se zapojily v průvodu s dary. Jsem 
ráda, že se to i za tak krátkou dobu, 
když jsem vám zavolala jen den pře-
dem, podařilo zorganizovat a vaše děti 
se zúčastnily. Přeji vám krásné dny 
a Boží požehnání ať vás neustále pro-
vází!         Bronislava Halbrštátová 
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LHOTKA SVÝM DOBRODINCŮM 
Květen slavíme jako měsíc Panny Marie, a proto si dovoluji připomenout 
trochu z historie našeho kostela. Malou brožurku Lhotka svým dobrodincům 
sepsal první lhotecký kněz, salvatorián P. František Janků. Za 2. světové 
války nebyl vznik ani této brožurky snadný. Z dnešního pohledu je text ar-
chaický, ale úcta a láska k Bohu a k Panně Marii zůstává živá až do dnešní 
doby. 
 

 Na 1. května 
1937 pozval si 
výbor lhotecké-
ho kostelního 
spolku pražské 
katolíky do 
Smetanovy sí-
ně Obecního 
domu u Prašné 

brány, aby je ústy svého čestného 
předsedy vyšehradského kanovníka 
Msgre Bohumila Staška poprosil o po-
moc a podporu. Současně vloženy do 
celého nákladu časopisů „Neděle“ 
a „Katolická žena“ složenky Poštovní 
spořitelny. Úspěch složenkové akce 
i  májové akademie v Obecním domě 
předstihl všechna očekávání jak po 
stránce mravní, tak i hmotné. Dne 
31. 5. byl posvěcen pozemek a příštího 
dne zahájen výkop základů. 13. června 
vysvěceny hotové základy a 6. listopa-
du byl kostel úředně kolaudován. 
A dne 7. listopadu, první neděli po de-
vatenáctém výročí stržení Mariánského 
sloupu, byl nový kostel J. Em. Nejdůst. 
P. kardinálem dr. K. Kašparem vysvě-
cen. Kostel jest uvnitř 31 m dlouhý, 
10 m široký a 10 m vysoký. Věž je vy-
soká 35 m... Kostel se stavěl jen půl 
roku!!! 
 Prvního října 1939 byla na Lhotce 
založena Mariánská družina paní a dí-
vek. Přihlásilo se 37 členek. Slavné při-
jetí bylo 19. května 1940 odpoledne. 

Vykonal je pan prelát Msgre dr. 
B. Opatrný, generální vikář arcidiecéze 
pražské… 
 Druhá velká slavnost dětí byla májo-
vá pobožnost dne 26. května 1940 pod 
názvem Děti Královně máje. Celou tuto 
pobožnost, téměř 500 dětí, vysílal zá-
sluhou Katolické akce náš Český roz-
hlas. Při zcela tichém hraní varhan byla 
přednesena tato úvodní slova: 
„V nejkrásnějším měsíci, kdy zahrady 
jsou plny vonných květů a celá příroda 
slaví svátek, vzpomínají katolíci na tu 
nejkrásnější květinku, která vyrostla 
v zahradě Boží, na Pannu Marii. Naši 
předkové právem se nazývali národem 
mariánským. Ze svých nádherných 
chrámů, kaplí a obrazů vystavěli Matce 
Boží trůn, nad který snad v celém světě 
není krásnějšího. Jí také z úcty a vděč-
nosti postavili na Staroměstském ná-
městí sloup, pravý to skvost barokové-
ho umění. (Pozn. Sloup byl 13. 7. 1652 
vysvěcen pražským arcibiskupem kar-
dinálem Arnoštem Vojtěchem z Harra-
chu za přítomnosti císaře Ferdinanda 
III., stržen byl 3. 11. 1918). U památ-
ného toho sloupu po věky se scházeli 
zbožní Pražané, zvláště za dob 1. svě-
tové války, aby vzývali a o pomoc pro-
sili Matku Boží – Královnu míru.“ 
 Je to taková malá připomínka histo-
rie našeho kostela. V současnosti je 
naše farnost po více než 80 letech v si-
tuaci, kdy je potřeba zvětšit kostel 
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a prostory pro další ještě lepší fungo-
vání farnosti a lidi dobré vůle a vybu-
dovat Centrum Lhotka. Z kostela na 
periferii se stal kostel místem setkávání 
s Bohem a lidmi uprostřed sídlišť a do-
slova na křižovatce cest. Prosme tedy 
opět Matku Boží o přímluvy u Boha za 
zdar našeho konání ve prospěch bu-
doucích generací, tak jak o to podobně 
usilovali naši předkové, díky nimž má-
me náš milý lhotecký kostel. Náš kostel 

byl jednou z hvězd z dvanácti kostelů 
kolem Prahy. 
 Hvězdu a úlomek sloupu, které 
uchováváme v malé zasklené skřínce 
v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, da-
rovala Anna Litomiská z Hodkoviček 
v době, kdy byl kostel postaven. 
 Ze lhotecké kroniky čerpala  

Eva Kocmanová 
 

 

 
Při májové slavnosti 26. května 1940 zpívaly a recitovaly básně děti ze škol 

v Modřanech, Hodkovičkách a ze Lhotky-Tempo. 
 
 

 

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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HIERARCHIE JIŽ V PRVOTNÍ CÍRKVI? 
Březnová farní akademie (3. 3. 2019) byla věnována problematice vývoje hie-
rarchického uspořádání prvotní církve. Přednášel P. doc. JUDr. Stanislav 
Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., který t. č. vyučuje na teologické fakultě Jihočeské 
univerzity. Svoji přednášku nazval: Hierarchie již v prvotní církvi? Historic-
ko-teologický exkurz do prvních desetiletí církve. 
 

 Jak sám přednášející uvedl, proble-
matika byla předmětem jeho habilitační 
práce. Detailně reflektoval složitost vý-
voje hierarchické struktury katolické 
církve, a to zvláště v prvých desetile-
tích existence církevních obcí 
s přesahem do druhého až třetího sto-
letí. S ohledem na omezený prostor 
můžeme uvést pouze základní teze 
a  prezentované poznatky. Připomeň-
me, že toto je již pátá přednáška 
P. Přibyla v rámci naší farní akademie, 
předcházející byly v letech 2006, 2009, 
2010 a 2012. 
 Chronologicky vzato, sv. Pavel již 
v listu Soluňanům (Sol 5,12–13a), který 
je pravděpodobně prvním ze všech no-
vozákonních spisů (byl napsán zřejmě 
již v roce 51), uvádí, že v tamních 
místních církvích působí „představe-
ní“, kterým má být prokazována úcta 
pro jejich dílo. Podobně i  v listě Říma-
nům (Ř 12,8) se předpokládá přítom-
nost „v čele stojících představe-
ných“. Konkrétnější je sv. Pavel v listu 
Filipanům (Fil 1,1a) adresovaném 
„všem bratřím v Kristu Ježíši, i bisku-
pům a jáhnům.“ 
 Podobně v raně křesťanském spisu 
Didaché (Učení dvanácti apoštolů, Did 
15,1-2), který pochází zřejmě ještě 
z  prvého křesťanského století, jsou 
zmiňovány tytéž dvě kategorie vedou-
cích osob v církvi: biskup (episkopos) 
a jáhen (diakonos). Mají to být muži 
„nezištní, tiché povahy, pravdiví a zku-

šení“. Jsou zde zmiňováni i putující šiři-
telé víry, apoštolové, proroci a učitelé 
požívající mimořádné autority, kteří 
ovšem musí svým mravně bezúhon-
ným životem stvrzovat čistotu hlásané 
nauky. Autor spisu (didachista) však 
ještě nezná tzv. monarchický episko-
pát, kdy se v jedné osobě biskupa kon-
centruje veškerá duchovní plná moc 
v dané místní církvi. Ve spisu se také 
varuje před falešnými proroky, zvláště 
před jejich podvodným jednáním, a na-
řizuje se všechny tyto „kupčíky s Kris-
tem“ ze společenství nekompromisně 
vypudit. Ceněna má být fyzická práce, 
neboť ta je znamením poctivosti (viz 
sv. Pavel: „kdo nechce pracovat, ať ne-
jí“). Pochybnosti vůči putujícím zvěsto-
vatelům evangelia lze nalézt také 
v prvním a druhém listu sv. Jana, za-
tímco ve třetím listu je jim vyslovována 
podpora. To dosvědčuje, že mezi nimi 
byli nejen dobří, nýbrž i špatní proroci, 
kteří šířili bludné nauky. 
 Vznikající křesťanské obce začaly 
být ohrožovány pronikáním judaizující 
misie, která hlásala návrat k obřízce 
a židovským rituálním předpisům, a ra-
ně gnostických proudů, jež se výrazně 
odchylovaly od základů křesťanské ví-
ry. Vůči judaizujícím misionářům se 
tvrdě vymezil sv. Pavel (např. v Gal 
4,17), později i Ignác z Antiochie (Ign-
Flp 6,1a). Nauky rané gnóze („poznání“ 
překračujícího křesťanskou víru) půso-
bily mezi církevními obcemi zhoubně. 
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Jednalo se zpočátku o tzv. dokétismus, 
podle kterého vtělení Ježíše Krista bylo 
pouhým zdáním smyslů. Gnostický 
charakter měl také přílišný ekleziolo-
gický spiritualismus tzv. druhého listu 
Klementova (2 Klem 14,1a), podle nějž 
je pravá církev neviditelná a předchází 
církev skutečnou. Pronikání gnóze do 
pravověrných křesťanských obcí po-
kračovalo zvýšenou měrou ve druhém 
a třetím století. V těchto a jim podob-
ných případech nabývá na významu 
hierarchická struktura církevních obcí, 
resp. následně celé církve, zvyšuje se 
nezastupitelná úloha výše zmíněných 
představených: biskupů, presbyterů 
(kněží) a jáhnů, jejichž úkolem bylo – 
a zůstává i nadále – střežit čistotu uče-
ní a bránit herezi i teologické deformaci 
učení Ježíše Krista, resp. evangelia ja-
ko celku. Doplňme, že sousedství 
úředních titulů biskupa (episkopos) 
a staršího (presbyteros) je důsledkem 
srůstání židokřesťanského presbyteri-

álního zřízení (synagógy mívaly své 
„starší“) a pohanokřesťanského zřízení 
episkopálního. 
 Jedním z posledních kroků vývoje 
hierarchické struktury katolické církve – 
přesněji jednotlivých místních církví – 
bylo prosazení pevného monarchické-
ho episkopátu ve formě popsané 
v listech Ignáce z Antiochie z počátku 
2. století. Jedná se o trojstupňovou hie-
rarchii, jak ji známe v naší církvi dod-
nes: v čele stojí jeden plně zodpovědný 
biskup obklopený presbytery (kněží-
mi) a diakony (jáhny). Ignácovým ideá-
lem bylo, aby ve vnitrocírkevním životě 
panovala harmonie. Vyjádřil to rovněž 
poeticky: „A tak je třeba, abyste se spo-
jili ve smýšlení episkopovu, což také 
děláte. Vaše ctihodné presbyterium, 
hodné Boha, je s episkopem zajedno 
jako struny s kytarou. Proto vaše jed-
nomyslnost a souzvuk v lásce zpívají 
o Ježíši Kristu“.  

Karel Štamberg 
 
 
 

POZVÁNKA ODJINUD – DUBOVA COLONORUM 
Letní tábor pro mladé od 18 let 12.–25. 7. 2019. 

 

 
 

 Chtěli bychom vás pozvat na letní 
akci na Oravu, na Slovensko. Skupina 
mladých lidí tu léta pracuje na záchra-
ně zříceniny středověkého kostelíka. 
Uprostřed krásné přírody, na horách, 
bez mobilů a počítačů, v duchu františ-
kánské spirituality. Chcete-li vykonat 

něco dobrého a smysluplného, po-
zvednout se duchovně a zažít dobro-
družství, neváhejte! Věk účastníků je 
nejběžněji v rozmezí 18 až 35 let. 
Účastnický poplatek je 14 Euro. Strava 
je zajištěna. Kostelík byl letos vyhlášen 
národní kulturní památkou Slovenska.  

Petr Červenka 
www.dubovacolonorum.sk, 

tabor@dubovacolonorum.sk 
Erik +421 905 011 031 
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PROČ CHARITNÍ SESTŘIČKY  
NOSÍ ČERVENÉ MAŠLE? 

Charita ČR vyhlásila v srpnu 2018 stávkovou pohotovost sester. Důvodem 
je dlouhodobé podfinancování domácí péče. 
 

 Jednání o navýšení úhrad 
pro domácí péči v loňském 
roce zůstala ze strany zdra-
votních pojišťoven bez ode-

zvy. V dubnu 2019 proto sestry stávko-
vou pohotovost ještě podpořily tím, že 
si připnuly na srdce červené mašle. 
Červená mašle je symbolem našeho 
svázání s pacienty, kterým poskytuje-
me péči, ale i toho, že při tom máme 
v současné situaci svázané ruce. Čer-
vená mašle také připomíná srdce. Sa-
motná barva se váže nejen k charitním 
barvám, ale je i symbolem 
lásky nebo krve. Stuha 
může symbolizovat i ja-
kousi pomyslnou červenou 
linii, která byla překročena. 
 Zdravotní péče, kterou 
sestry domácí péče 
u svých klientů vykonávají, 
je hrazena ze zdravotního 
pojištění. Praktický lékař 
ordinuje zdravotní výkony, 
které sestřičky potom u klientů odve-
dou. Každý výkon je ohodnocen urči-
tým počtem bodů. Cena bodu, kterou 
pojišťovny zaplatí, se domlouvá na do-
hodovacím řízení každý rok. Hodnota 
bodu pro domácí péči nebyla navýšena 
déle než deset let. Mzdy zdravotnic-
kých pracovníků se ovšem za tu dobu 
zvýšily několikrát. Sestry domácí péče 
mají výrazně nižší mzdy než jejich ko-
legyně v jiných oborech. Přitom odvá-
dějí stejně kvalitní a odbornou péči. 
Sestra domácí péče má obrovskou 
zodpovědnost. Lékař nepřiběhne na 

zavolání do několika minut. Za všech 
okolností si musí umět poradit a samo-
statně se rozhodnout. 
 Zdravotní pojišťovny navíc financo-
vání péče regulují. Lékař výkony pře-
depíše. Zařízení domácí péče musí or-
dinovanou péči klientům poskytnout, to 
mu nařizuje zákon i smlouva s pojiš-
ťovnou. Možností, jak službu odmít-
nout, máme velmi málo. Pojišťovna 
ovšem každému poskytovateli stanoví 
částku (tzv. limit), kterou nesmí faktu-
race v kalendářním měsíci přesáhnout. 

Pokud je fakturace vyšší, 
zaplatí poskytovateli pojiš-
ťovna pouze limit, nikoli 
skutečně odvedenou péči. 
Po uplynutí kalendářního 
roku se celá fakturace 
přepočítá. Někdy nám ně-
co doplatí, někdy po nás 
naopak pojišťovna chce 
peníze vrátit. Jde vlastně o 
paradox. Nemůžeme si 

péči naordinovat, nesmíme ji ani od-
mítnout a přitom pojišťovna neuhradí 
péči v plné výši. 
 Výsledek je jednoduchý. Sestry 
z domácí péče odcházejí. Poskytovate-
lé, kteří poctivě odvádějí kvalitní služ-
by, mají finanční potíže. Budoucnost 
domácí péče je ohrožena. Přitom je 
domácí péče levnější a klientům roz-
hodně milejší než pobyt v lůžkovém za-
řízení. Myslete na nás, ať v dohodova-
cím řízení dojdeme ke smysluplné do-
hodě pro dobro našich klientů. 

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – KVĚTEN 2019 
 

STŘEDA   1. 5. Sv. Josefa, dělníka, státní svátek 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

ČTVRTEK   2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
18.00 Setkání nově pokřtěných 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK    3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, 1. pátek v měsíci 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá  
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA   4. 5. 1. sobota v měsíci, Víkend pro rodiny 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá  
18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 
  

NEDĚLE    5. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, Víkend pro rodiny 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   6. 5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ    7. 5.  
  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 s májovou pobožností 
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí, státní svátek 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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ČTVRTEK   9. 5.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
18.00 Setkání nově pokřtěných 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK  10. 5.  
15.00 Mše svatá s májovou pobožností 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.00 arcibiskupství Setkání biřmovanců s o. biskupem 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA 11. 5. Svátek Výročí posvěcení katedrály 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  12. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, Den matek 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše sv. s udílením svátosti biřmování, Mons. Karel Herbst 
17.00 Vernisáž výstavy Máši Šormové 
18.30 Mše svatá  
20.00 MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ 13. 5. Panny Marie Fatimské 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
18.00 Vzpomínkový koncert na Janu Soldánovou 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus 
  

ÚTERÝ  14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA 15. 5.   
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuka náboženství 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Společenství mládeže  
20.00 Zasedání pastorační rady farnosti 
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ČTVRTEK 16. 5. Svátek Jana Nepomuckého, mučed., hl. patrona Čech 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.45 Úklid kostela 
18.00 Setkání nově pokřtěných 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK  17. 5.  
15.00 Mše svatá s májovou pobožností 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA 18. 5.  
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  19. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
kaple kostela Začíná výstava paní Madzejky (bez vernisáže) 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ 20. 5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ  21. 5.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA 22. 5.  
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuka náboženství 
  

ČTVRTEK 23. 5.  
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
18.00 Setkání nově pokřtěných 
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK  24. 5. Noc kostelů 
15.00 Mše svatá s májovou pobožností 
16.00–01.00 Noc kostelů 
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SOBOTA 25. 5.  
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  26. 5. 6. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti  
18.30 Mše svatá  
20.00 MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ 27. 5.  
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus 
19.00 Benefiční koncert Panochova kvarteta 
  

ÚTERÝ  28. 5.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.15 katedrála Modlitby za národ 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA 29. 5.  
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí 
17.30 Ministrantská schůzka 
17.30 Setkání nově pokřtěných 
18.45–20.00 Společenství mládeže  
  

ČTVRTEK 30. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
18.30 Mše svatá 
19.15 Biblické setkání 
  

PÁTEK  31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 
15.00 Mše svatá s májovou pobožností 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

 

Změna programu vyhrazena.  
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Připomínáme, že účastníci akcí 

dávají svou účastí souhlas ke zveřejnění sebe na fotkách z akce. 
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat. 
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PLÁNUJEME 
  1. 6. – poutní mše svatá,  
  2. 6. – mše sv. s novoknězem P. Mgr. Jaromírem Odrobiňákem a po ní Za-

hradní slavnost 
15.–16. 6. – pěší pouť otců s dětmi do Dobré Vody u Českých Budějovic 
28. 7.–10. 8. – letní chaloupky – mladší v Českém Dubu na Liberecku,  

starší v Janově nad Nisou 
14. 9.  –  Lhotecký běh 
25. 1. 2020 – farní ples – tentokrát květinový  
26. 1. 2020 – dětský karneval 
 

 

DÍVÁM SE NA BOHA A ON SE DÍVÁ NA MĚ 
 Jak říkával David Donovan: „Bůh se s námi setkává tam, kde právě jsme.“ Žád-
ná forma modlitby není a priori lepší než jiná. […] V souvislosti s označováním 
různých forem modlitby jako „lepších“ či „horších“ vyprávěl David rád jednu svoji 
příhodu. 
 Když působil jako spirituál v prestižním semináři Josephinum ve státě Ohio, jel 
navštívit svou maminku, starší irskou katoličku, žijící nedaleko Bostonu. Všiml si, 
že se modlí růženec, starobylou a tradiční katolickou modlitbu. […] Rozhodl se, že 
maminku naučí něco o „skutečné modlitbě“, jak se vyjádřil. […] Zeptal se tedy: 
„Co se děje, když se modlíš růženec?“ 
 „Napřed se upokojím,“ řekla, „a potom se dívám na Boha a Bůh se dívá na mě.“ 
 „To mě úplně vykolejilo!“ řekl se smíchem David, když o tom vyprávěl. Zjistil, že 
v úsudku ohledně maminčiných duchovních zkušeností se mýlil. […] David si uvě-
domil ještě něco: „Ačkoli jsem roky studoval a měl jsem za sebou dlouhou forma-
ci, ona měla s Bohem pravděpodobně hlubší vztah než já!“ 

Martin, J.: Jezuitský návod (téměř) na všechno 
Karmelitánské nakladatelství, 2018, s. 146–148. 
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