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HODNOTA ČASU
Taky se vám zdá, že se čas stále
zrychluje? Ještě před měsícem bylo léto a teď abychom se pomalu či rychle
připravovali na Vánoce. Kazatel tvrdí,
že všechno pomíjí a unavuje. Možná
i my můžeme mít ten pocit. Nicméně,
i když je v přírodě všechno „stále dokola“, v našem životě tomu tak není.
Jdeme naopak dopředu za svým cílem. Neměli bychom
na to zapomínat, jinak se dostaneme
do stejného kolotoče, který vidíme kolem sebe. A jaký je
to tedy cíl? Možná
zbytečná otázka, ale
přesto: jdeme do
svého domova u Pána, který nám je připraven od věčnosti.
Můžeme to samozřejmě nazvat mnoha
jinými způsoby, ale podstata je stejná.
Jsme a máme být lidmi naděje, kterou
je také potřeba šířit dále.
Při jedné prázdninové cestě jsem na
nástěnce v kostele našla text od Bruna
Ferrera: „Jestli chceš pochopit, jakou
cenu má rok, zeptej se studenta, který
propadl u zkoušek. Jestli chceš pocho-

pit, jakou cenu má měsíc, zeptej se
matky, která předčasně porodila. Jestli
chceš pochopit, jakou cenu má týden,
zeptej se vydavatele týdeníku. Jestli
chceš pochopit, jakou cenu má hodina,
zeptej se zamilovaných, kteří čekají na
rande. Jestli chceš pochopit, jakou cenu má minuta, zeptej se někoho, komu
právě ujel vlak. Jestli
chceš pochopit, jakou cenu má vteřina,
zeptej se někoho,
kdo se právě vyhnul
nehodě. Jestli chceš
pochopit, jakou cenu
má setina vteřiny,
zeptej se atleta, který vyhrál stříbrnou
medaili na olympiádě.
Dej hodnotu každému okamžiku, který prožíváš, přidej
mu ještě více na
hodnotě tím, že ho budeš sdílet s někým tak jedinečným, že si zaslouží tvůj
čas. Pamatuj, že čas na nikoho nečeká...“
A já jen dodám, možná opět zbytečná otázka: Kdo je ten Jedinečný, kdo si
zaslouží „můj“ čas?
+ Sr. Bernarda
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ZE ZASEDÁNÍ OBOU RAD
Společné zasedání obou farních rad
– ekonomické i pastorační – proběhlo
ve středu 5. září. Nejdříve nás paní
účetní Marie Kervitcerová a její syn Lukáš seznámili s hospodařením farnosti
za uplynulé období, které jsme otiskli
v zářijovém Věstníku. Dále seznámili
přítomné s úskalími některých nových
předpisů arcibiskupství. Dohodli jsme
se, že pošlu na arcibiskupství dotazy
ohledně konkrétních záležitostí vyplývajících jak z nových předpisů, tak
souvisejících s přípravou financování
plánované stavby. Dále jsme mluvili

o blížícím se setkání (25. září) zástupců farností s vedením arcidiecéze nad
tématem hospodaření arcidiecéze, kterého se také někteří z nás zúčastní.
Řešili jsme mimo jiné náš evergreen –
obtíže s připravovanou stavbou, které
způsobují naši odpůrci. Současně jsme
dohodli další postup ohledně předvýběru firmy provádějící výběr dodavatele
stavby a dohlížející na vlastní stavbu.
Dolaďovali jsme program nepravidelných akcí v tomto školním roce. O rozhodnutí ohledně sestry Bernardy i o reflexi letošních chaloupek píšu níže.
P. Jiří Korda

SESTRA BERNARDA POKRAČUJE
Již osmý rok svého působení v naší
farnosti začíná sestřička
Bernarda, celým jménem
Mgr. Ing. Bernarda Pavla
Lacinová SCSC (Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže). Její
pracovní náplň jakožto
pastorační referentky je
pestrá. Výuka náboženství, příprava rodičů na
křest dítěte, organizace
a vedení Alfa kurzů, vaření na letních chaloupkách, výpomoc v oblasti
administrativy a správy
majetku farnosti, osobní
setkání s farníky… Píšu,
že sestra začíná osmý rok, ale nemuselo to tak být. Od příštího kalendářního roku totiž vstupuje v platnost novela
směrnice Mzdového pastoračního fon2

du arcidiecéze. Farnosti, které si chtějí
ponechat své asistentky
či referentky, musí si je
buď samy zaměstnat,
nebo posílat arcibiskupství příslušnou sumu.
Ekonomická a pastorační rada farnosti na společném zasedání 5. září
rozhodly, že práce sestry
je pro farnost natolik přínosná, že chtějí, aby v ní
pokračovala. Zůstane
nadále jako zaměstnanec arcibiskupství a farnost bude posílat příspěvek do mzdového
fondu. Bližší informace
sdělím rád osobně.
Velmi děkuji sestře Bernardě za její
službu a vyprošuji dostatek potřebných
sil.
P. Jiří Korda
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CHALOUPEK NENÍ NIKDY DOST 2
Číslovka v nadpisu není tiskovým velmi požehnané, podle mne mimo jiné
šotkem. Při psaní tohoto příspěvku i díky sehranosti organizačních týmů
jsem si totiž otevřel svou stejnojmen- a pochopitelně úžasným dětem. Za pozornost také stojí, že
nou reflexi chaloupek
sestru Bernardu a kuv loňském říjnovém
chařky z řad rodičů doplVěstníku. Psal jsem tam,
nili mládežníci, kteří přiže chaloupkám hrozí
jeli jen kvůli tomu. A jak
převis zájemců a že by
stálo za to eventuálně
jim to šlo! Připomínám,
uvažovat o chaloupkách
že pro starší kamarády
třech. Skutečně se obai kuchaře, kuchařky je
vy naplnily, a tak mě mrorganizování chaloupek
zelo, že jsme letos nevelmi náročnou a obětamohli vzít všechny děti.
vou službou. Nejsou za
Proto, pokud bude doni placeni! Nevím, jak tastatečný zájem, plánuto fáma vznikla. Někteří
jeme příští léto tři chasi dokonce kvůli tomu
loupky. Tým starších
vzali dovolenou nebo
kamarádů (vedoucích)
neplacené volno. Tedy
Ručně zamíchat takový
doplní nejen několik kaveliké díky všem, jmenokotel rizota není snadné
marádů mladších, ale
vitě zmíním jen Veroniku
také několik našich boMejzlíkovou, která chahoslovců. Již nyní si můžete pozname- loupky několik let vedla a pro příští rok
nat termín: neděle 2. srpna až sobota předává štafetu Martinovi Klepetkovi.
15. srpna 2020. Letošní chaloupky byly
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● V uplynulém období přijali svátost
křtu Klára V., Antonín O.
● Manželství uzavřeli Jiří Šesták
a Lucia Stahorská na zámku St. Havel,
který spadá pod naši farnost.

● 5.–6. října se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností.
● 27. 10. posun času ze 3.00 na 2.00.
● Zasedání PRF bude 2. 10. ve 20.00
v sále sv. Václava.

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech bylo od 1. června
do konce srpna vybráno celkem 258 719 Kč. Všem dárcům
děkujeme. Každou první neděli v měsíci je mše sv. od 10.00
hod. obětována za podporovatele projektu.
10/2019
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PRVNÍ V REPUBLICE
Na začátku září se neotevřely jen
školy po celé zemi, ale také jedno průkopnické oddělení v Domově pro osoby
se zdravotním postižením v Sulické.
Paní Mgr. Jana Biňovcová mi k oddělení napsala: „Naše nová domácnost A
je specifická domácnost zaměřená na
klienty se zvýšenou ošetřovatelskou
péčí a paliativní péčí. Nejedná se tedy
primárně jenom o paliativní péči. Bude
sloužit i těm, jejichž zdravotní stav se

výrazně zhoršil nebo jim neumožňuje
být v klasických domácnostech – to
nejdůležitější je, že klienti nemusí být
v nemocnici, potažmo v té nemocnici
umírat za velmi nedůstojných podmínek sami – třeba i přikurtovaní…“ Jsem
velice rád, že tato domácnost vznikla,
a potěšilo mě, že jsem ji při jejím slavnostním otevření mohl požehnat.
P. Jiří Korda

Fota z otevření paliativního oddělení v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Sulické ulici
Foto: Stanislav Novotný
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POZVÁNÍ SBORMISTRA
Milí lhotečtí farníci,
chtěli bychom vás pozvat
na společné zpívání do
chrámového sboru naší
farnosti. Scházíme se
každé úterý ve 20.00
v kapli našeho kostela.
Společně se modlíme,
setkáváme se a radujeme
se ze zpěvu.
Zpíváme a oslavujeme
Boha o všech velkých
svátcích – Vánoce, Velikonoce aj. Jsme farnost,
kde se opravdu rádo

a dobře zpívá. Přijďte
mezi nás a přibližte se
společně s námi zpěvem více k Bohu.
Věříme, že se v naší
početné farnosti najdou
zpěvačky a zpěváci,
kteří se k nám přidají.
Budeme se na vás těšit.
Lhotecký chrámový
sbor a sbormistr
Josef Štefan
Ilustrační obrázek
pixabay.com

ZVEME NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU
V sobotu 5. října v 16.00 se v kapli sv. Václava koná ekumenická bohoslužba
s motem: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti… (Jan 15,5). Společně ji povedou duchovní církví, které slouží v Thomayerově nemocnici, zpěvem doprovodí řepský farní pěvecký sbor Babinský.
V kapli sv. Václava se každoročně
první sobotu v měsíci říjnu koná ekumenická bohoslužba s úmyslem vyprošovat Boží požehnání pro Thomayerovu nemocnici. Duchovní navštěvující
nemocnici se spolu s příchozími a hosty přimlouvají jak za pracovníky Thomayerovy nemocnice, tak i za nemocné, kteří se zde léčí, umírající a jejich
blízké. Spolu s vámi, farníky, chceme
také prosit za potřebné dary pro
všechny pracovníky, ty, kdo nemocné

doprovázejí, ale i za hmotné prostředky
pro její dobré fungování. Ve svých
modlitbách budeme také pamatovat na
ty, kdo se do naší nemocnice dostanou
a budou zde ošetřováni. Rádi vás přivítáme jak ke společné modlitbě, tak
k pouhé účasti.
Za všechny zúčastněné kaplan
Thomayerovy nemocnice
Řehoř J. Žáček OPraem.
Centrum podpůrné péče www.ftn.cz.

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM
Děkujeme přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o rozsahu
maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události.
(red.)
10/2019
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OKÉNKO Z HISTORIE

ŘÍJEN – MĚSÍC PANNY MARIE
Před 78 lety ve válečném roce 1941 byl na Lhotce vydán zpěvníček s názvem Věnec nejkrásnějších písní Matce Boží. Je i s notami pro varhaníky.
Zaujala mě v něm píseň číslo 25 – Žehnej, Matko, národ náš.

Ó, Maria, láskyplná ozdobo výšin nebeských, milostivě shlédni na nás, sbory věrných dítek svých. Vlídné k nám
vždy srdce máš, žehnej, Matko, národ
náš! Žehnej, žehnej, žehnej, Matko,
národ náš!
Maria, ó, Máti naše, zůstaň naší oporou, přimlouvej se za vlast naši, svojí
mocnou modlitbou. Vlídné k nám
vždy…

Maria, tys vždycky byla naší Matkou
pomocnou, Maria, i v budoucnosti, budiž naší ochranou. Vlídné k nám
vždy…
Ze „starých“ textů modliteb a písní
k Bohu a Panně Marii vždy vane úcta
a láska našich předků. Písně jsou
vlastně také modlitby a náš národ stále
potřebuje přímluvy Panny Marie.
Eva Kocmanová

ZEMŘEL RYTÍŘ MILOŠ BLAŽEK ZVANÝ MERKUR
V listopadovém Věstníku 2017 jsme psali radostnou zprávu, že papež František jmenoval
pana Miloše Blažka – skauta přezdívaného Merkur a bývalého politického vězně komunistického
režimu – komandérem Papežského rytířského
řádu sv. Řehoře Velikého.
Dnes se smutkem oznamujeme, že Merkur
10. září 2019 ve věku 93 let zemřel.
Na snímku z roku 2017 s kardinálem Dominikem Dukou.
(red.)
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ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlásil konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech
28. 4. až 20. 6. 2019. O nedělích byly v rámci ohlášek čteny krátké eucharistické minikatecheze. Otiskujeme je na pokračování také v našem Věstníku.

4. DÁVAL (19. 5.)

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Minule jsme mluvili o tom, že při mši mít rád druhé, dává našemu vnitřnímu
následujeme Krista, který „chléb lámal“. životu radost a jiskru Ducha svatého.
Kdykoli jíme normální pokrm, ten se
Dnes budeme mluvit o tom, že jej –
spolu s vínem – dával svým učední- v nás mění v naše tělo. Naše tělo si
přizpůsobí jídlo. Ale kdykoli přijímáme
kům.
Bůh stvořil člověka tak, že musí jíst eucharistický pokrm, děje se něco
a pít, bez pokrmu se neobejde. Ale aby opačného. Ježíš v eucharistii je živý,
lidem došlo, že ve skutečnosti se – ví- on je silnější – a on si přizpůsobí nás.
ce než bez jídla a pití – neobejdou bez Svatým přijímáním se stáváme Ježíši
Boha, stává se sám Boží Syn pokrmem podobnými: Už nežijeme my, ale žije
a nápojem. A to, co v našem životě pů- v nás on. Můžeme mít rádi, jako měl
sobí normální strava: totiž že udržuje on. Můžeme lámat a dávat svůj život
život, dává sílu, také radost a jiskru, to pro druhé jako on. Můžeme žít věčně
nám nadpřirozeným způsobem dává jako on. Jako byl on bez hříchu, tak tapřijímání eucharistie: udržuje náš život ké my dostáváme sílu hříchu odolat.
až tak, že bude trvat věčně, dává sílu Jako bylo jeho tělo vzkříšeno, tak bude
také naše. Díky eucharistii.

DOPLŇUJÍCÍ TEXTY
Sv. Augustin
Slyšel jsem tvůj hlas: „Jsem pokrm velkých: staň se velkým, a budeš mne jíst.
A nebudeš mě ty proměňovat v sebe
jako pokrm pro tělo, ale budeš proměňován ve mne.“ (Vyznání, 8, 10)
Sv. Cyril Alexandrijský
Abychom splynuli s Bohem a mezi sebou, ačkoli má každý svůj odlišný svéráz, vymyslel si jednorozený Syn
skvostný prostředek: Jediným tělem,
totiž svým vlastním, posvěcuje své věřící v tajemném společenství a působí,
že jsou jedno tělo s ním a mezi sebou.
(In Joannem, 11)
10/2019

Katechismus katolické církve
Co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě, to podivuhodným způsobem uskutečňuje přijímání v našem
duchovním životě. ... Přijímání nás odděluje od hříchu. ... Jako tělesný pokrm
slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly, tak eucharistie posiluje lásku, která
má v každodenním životě sklon slábnout; takto oživovaná láska zahlazuje
všední hříchy. ... Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji spojeni
s Kristem. Stejným poutem je Kristus
spojuje se všemi věřícími v jednom jediném těle. (KKC 1392–1396)
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D
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VELKORYSÝ DAR PANÍ MALÍŘKY
Známá katolická malířka Bedřiška Znojemská, která bydlí v naší farnosti, se
rozhodla podpořit záměr rekonstrukce lhoteckého kostela a stavby Centra
Lhotka tím, že naší farnosti darovala devět svých obrazů. Od 21. září jsou
vystavené v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Vernisáž proběhla 22. září
od 15 hodin. Představa je, že obrazy budou prodány ve zvláštní aukci
a získané prostředky přijdou na účet stavby.
sen. Společně se věnovali výzdobě
zvonů, kostelů, kaplí, oltářů a vitrážím. V 70. letech jim za jejich činnost
hrozilo vězení. Uchylují se do samoty
Červeného mlýna, kde si budují ateliér. Aby se alespoň trochu skryla před
tajnou policií, začíná používat pseudonym Znojemská. Polotajné výstavy
pořádané lidovou stranou nebo farními úřady byly pro ni jedinou možností,
jak představit veřejnosti své
obrazy. Sdělovací prostředky o ní
„Malířem se člověk nemůže stát ani
tím největším úsilím. Malířem se člověk narodí. To, čím budu, se docela
určitě rozhodlo již v kolébce. Malovala
jsem od dětství velmi ráda. Vzpomínám si, že někdy v devíti letech jsem
tvrdila, že budu malovat kostely,“
uvedla paní Bedřiška v rozhovoru pro
Znojemský
deník.
Narodila
se
2. června 1928 v rodině důstojníka
Fritze ve Znojmě-Louce. V roce 1947
absolvovala gymnázium v Českých
Budějovicích a zahájila studium na lékařské fakultě Karlovy univerzity. Při
politických prověrkách v roce 1950
byla ze studia vyloučena a zároveň jí
byly zakázány všechny druhy škol.
Proto v letech 1951–1956 studovala
soukromě malbu u akademických malířů Emanuela Frinty, Františka Ketzka
a Františka Nedvěda.
Po sňatku s uměleckým řezbářem
Bořivojem Krejčím se jí splnil dětský
8

Sv. Ludmila
10/2019

ZPRÁVY Z FARNOSTI
mlčely, protože je praktikující katoličkou a jako jedna z mála malířek u nás
se věnuje náboženské tématice. Zajímavá je i její technika malby na
umakart, kterou vypracovala do dokonalosti.

Píseň
V roce 1991 jí zemřel manžel. Přes
těžkou ztrátu se snažila přenést prací.
Obeslala výstavu v Portugalsku a získala ohlas v cizině. Následovaly nabídky výstav v Kalifornii, Francii, Švýcarsku, Anglii, Kanadě, Německu a Švédsku. Získala jedenáct mezinárodních
diplomů a cen, ve Stockholmu na světové výstavě největších talentů jí byla
udělena zlatá medaile. Je zařazena do
mezinárodního časopisu Art Diary –
soudobé umění a jako jediná je

Prázdnota
vybrána do Internet Muzea v Benátkách.
Do české malby vnesla mystickou
krásu, poetičnost a zvláštní oduševnělost. V dnešním přetechnizovaném světě, plném brutality i pochybných hodnot, působí díla Bedřišky Znojemské

Bedřiška Znojemská ve svém ateliéru

Slovo učiněno tělem
10/2019

jako pohlazení na duši: „Budoucnost
světa nespočívá v technice, ale
v množství lásky, kterou probudíme
v druhých. Tomu chci zůstat věrna,“
dočteme se na jejím webu
www.znojemska.cz.
(jš)
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POZDRAVY ZE STARŠÍ CHALOUPKY
Starší (11–15 let) strávili letošní letní
chaloupku v Janově nad Nisou. K dispozici jsme měli přízemí bývalé fary
spolu s přilehlým (pěkně zrekonstruovaným) stavením, které kdysi sloužilo
jako stodola. Nebylo to daleko do lesa
ani na hřiště a i k vodě jsme se párkrát
podívali. Největším dojmem se ale asi
stejně staly všudypřítomné výhledy do
pestré krajiny Jizerských hor. Zaznamenali jsme také rekord v počtu duchovních témat (11!), kterým jsme se
za týden s mladšími kamarády stihli
věnovat. Ta se často odvíjela od letošního tématu pro táborovou hru (Letopisy Narnie) jako například „povolání
k svobodě“, „podstata hříchu“ a „stvo-

Z výletu na Ještěd
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ření světa“. Není neobvyklé, že při takových příležitostech i mladší kamarádi
vzájemně sdílejí, jak svou víru prožívají
mezi kamarády či doma. Přes letošní
opravdu plný a možná až příliš namáhavý program bych zde taky rád poděkoval rodičům mladších kamarádů za
to, jak dobře své děti na chaloupky vybavili. Všechny přeháňky byly přetrvány v suchu, ve tmě bylo dostatek baterek a nebylo třeba ani jednou jet do
nemocnice, jak byli všichni mladší kamarádi opatrní. Velmi se na všechny
(nové i zkušené) mladší kamarády budeme příští léto těšit. Za tým starších
kamarádů
Jenda Křížek

Fota na s. 10–14: Lída Eliášová, Dan Bartoš, Tomáš Hrouda
10/2019
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JAK JSEM SE MĚLA NA CHALOUPCE?
Chodili jsme na výlety do přírody, hráli
hry venku i vevnitř a o deštivých dnech
se nám postarala o zábavu dlouhá řada výtvarných potřeb, deskových her,
písniček a knih. Každý den přibylo pár
nových zážitků, nad kterými se teď musím pousmát. S holkama jsme také
sem tam pomáhaly sestře Bernardě
s přípravou jejích výborných jídel.
Shodli jsme se, že nejlepší byly švestNa letošní chaloupky jsem jela s tím,
že tam budu naposledy jako mladší
kamarád. Těšila jsem se, že si to užiji.
Po příjezdu jsme se ubytovali na bývalé faře, kde byli starší kamarádi a ještě
v dřevěném domku vedle, ve kterém
spali ostatní. Mně a Simče byl nabídnut
volný pokoj na faře, a tak jsme přibraly
ještě Bětku s Kačkou, aby tam nebylo
takové ticho. A tak se začaly tvořit nové
vzpomínky; tiché diskotéky se sluchátkama, sezení v okně, dlouhé záchvaty
smíchu atd. Dokonce i starší kamarádka Éďa se zapojila a začala nám před
spaním číst knihu Pýchu a předsudek.
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kové knedlíky s tvarohem, Grankem
a cukrem. Kolektiv byl letos také skvělý, a to i díky tomu, že se navzájem
skoro všichni známe
už
delší
dobu
z předchozích chaloupek. Ráda bych
také zmínila naše
skvělé starší kamarády: Lily, Editu, Lídu, Toma a Jendu
a poděkovala jim za
jejich ochotu a čas,
který přípravám chaloupek
věnovali.
Jednou jsem přemýšlela, co obnáší
být starší kamarád:
nemusí vstávat na
11
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rozcvičky, uklízet si pokoj, mají vždycky
pravdu, mohou zadávat kliky za sprostá slova, vědí předem, jaké bude téma
chaloupek a taky odpovědi na otázku:
„Co se bude dít?“ nebo „A bude dneska
noční hra?!“ a vymýšlí etapovky a hry,
které se budou hrát. Ale už to nejsou
oni, kteří se nechají vtáhnout do děje
a zapáleně soupeří s ostatními týmy.

Díky všem silným zážitkům, které jsem
tento rok prožila, jsem si řekla, že se
nechci připravit o poslední možnost jet
na příští chaloupky jako mladší kamarád. Kdybych měla říct, co se mi líbilo
nejvíc, tak bych nevěděla, protože nejlepší bylo všechno dohromady.
Karolína Fišerová

MLADŠÍ CHALOUPKA V ČESKÉM DUBU
Letošní letní chaloupky jsme strávili
v Českém Dubu v severních Čechách,
menším městečku poblíž Liberce.
Místní pan farář nás velmi ochotně přijal, ačkoliv jsme oproti minulým rokům
nebydleli přímo na faře, ale v nedaleké
sokolovně, kde jsme měli k dispozici
velkou tělocvičnu. Ta byla vhodná pro
spoustu her, když nám počasí zrovna
nepřálo, a děti se v ní mohly i samy
krásně zabavit. Na faře se ve vaření
postupně vystřídal náš úžasný kuchařský tým, a to jmenovitě Lenka, Zuzka,
Tadeáš, Jana, Johanka, Matyáš a Klár-
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ka, kteří byli na faře ubytovaní a po celou dobu chaloupek se o nás krásně
starali. Občas jsme také využívali farní
zahradu, třeba na závěrečné grilování.
V neděli jsme všichni společně navštívili tamní kostel. Když bylo venku hezky, odpoledne jsme trávili na koupališti.
Letošním tématem chaloupkové etapové hry byla knížka Ať žijí rytíři! Pět
sourozenců v ní prožívá dobrodružství
na svém hradě i na nepřátelské tvrzi.
Děti byly rozdělené do čtyř skupinek
a ty mezi sebou soutěžily v různých
hrách, od vyrábění zbraní přes lov na
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jelena až po dobývání tvrzí. Myslím, že
se hra vydařila a i nás jako celý tým
hodně bavila. Mimo etapovou hru jsme
měli i duchovní program, takzvaná
témátka, která byla letos zaměřená na
zajímavé pasáže a příběhy z Nového
zákona.
Během prvního týdne chaloupek
jsme dvakrát navštívili Liberec, poprvé
jsme měli namířeno do liberecké ZOO
s bílými tygry. Podruhé jsme byli v IQ
parku a poté jsme se přesunuli do
aquaparku Babylon. Oba dva výlety

jsme si moc užili. Ve druhém týdnu
jsme se setkali se starší chaloupkou
a vystoupali společně na Ještěd, to byl
také moc hezký zážitek. Dokonce na
dva dny přijel pater Jiří a pomohl nám
s přípravou a organizací her, sloužil pro
nás mši svatou a bohužel asistoval i při
cestě do nemocnice. Ale všechno nakonec dobře dopadlo a myslím, že
jsme si chaloupky moc užili a budeme
na ně ještě dlouho vzpomínat! Za tým
mladších chaloupek
Anna Kapsová

POPRVÉ JAKO STARŠÍ KAMARÁD
Na přelomu července a srpna jsem
se vydala spolu s dalšími kamarády na
mladší chaloupku do Českého Dubu.
Poprvé jsem se účastnila již jako starší
kamarád, což pro mne bylo v mnoha
ohledech velké překvapení. První dny
byly nejtěžší, plné nečekaných událostí
a zjištění, jak velké množství věcí se
musí vlastně ohlídat a připravit. Ať už
se řešila realizace připravené etapové
hry, vyndavání klíšťat nebo třeba ob-
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jednávání autobusů. Tyto dva týdny mě
ale neskutečně obohatily a odnáším si
spoustu nových zážitků i zkušeností.
Nejvíc mě fascinovalo nadšení mladších kamarádů, kteří se hrnuli do všeho
po hlavě a byli pro každou hloupost –
užili jsme si s nimi opravdu spoustu legrace. Tímto bych ráda poděkovala
všem starším i mladším kamarádům za
jejich nasazení a trpělivost. Dá-li Pán
Bůh, příště na viděnou!
Anna Klepetková
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NEČEKANÁ POŽEHNÁNÍ
Existuje úsloví „nahlédnout někomu do kuchyně“. Já jsem letos v létě už
potřetí zažila opak – nahlížení z kuchyně. První ze dvou týdnů jsem totiž vařila na mladší chaloupce.
Být kuchařem je pozice, kdy se člo- kuchařský tým bydlel a vařil na faře.
Před odjezdem vyšlo najevo, že na
věk sice účastní, ale zároveň má trochu odstup. Je zodpovědný „pouze“ za faře nebudeme sami. Bydlí tam na stávaření a není na rozdíl od vedoucích lo jedna paní a dochází jí pomáhat
zatížen odpovědností za děti. Svým místní mentálně postižený pán. Chvíli
způsobem toho proto víc vidí, nebo s námi také pobude dívčina, která potřebuje na pár dnů azyl v obtížné životspíše vidí jiné věci.
Nebudu se rozepisovat o úžasné ní situaci. Můj zděšený pocit před odpráci vedoucích, kteří už v průběhu ro- jezdem: jestli tuhle „partu“ lidí na faře
ku chystají pro děti program chaloupek sladíme, bude to zázrak. Když to zkráa pak jim bez nároku na odměnu věnují tím, zázrak to byl.
Kamarádčin syn se spřátelil s tím
čtvrtinu svých prázdnin. Letos jsem
prožila něco úplně specifického, co místním pánem a dělal mu na požádábych nazvala zvláštním požehnáním ní topinky. Jeho maminka žasla, jak
nebo vanutím Ducha, které chaloupky skvěle zapadl do kolektivu chaloupek
a zvládal práci v kuchyni lépe než jindy.
provází.
Dívčina dostala od místního pana faNa pomoc do kuchyně se mi tento
rok nabídla má dobrá kamarádka, která ráře klíč od kostela, aby mohla chodit
má devatenáctiletého syna. Je to mla- cvičit na varhany. Byť evangelička, nadík s velikým srdcem, ale lehkou autis- učila se mešní ordinárium a byl pro ni
tickou poruchou. Chodí na kuchařské úžasný zážitek, že mohla zaskočit za
učiliště pro žáky s poruchami a nemá chybějící varhanici. Paní na faře zvládtam lehkou pozici i kvůli drsnější pova- la neobvyklý ruch. A tak jsme při spoze některých spolužáků. Jeho maminka lečné večerní modlitbě s dětmi předdostala nápad, že by se na chaloup- kládali svědectví o tom, jaké duchovní
kách mohl smysluplně zapojit a že by a přátelské zážitky všichni prožíváme,
přestože na chaloupkách „jen“ vaříme.
mi oba jeli pomáhat.
Měla jsem raZnovu jsem
dost, ač zárosi ověřila, že
veň i malé
chaloupky jsou
obavy, zda
mnohem víc
bude vše funnež jen letní
govat.
tábor. Jsou
Zatímco
i duchovním
účastníci chaprostorem,
loupek bydleli
místem pro lidv ubytovně
ský růst.
sokolovny, kuLenka Kapsová
Rodiče čekají před kostelem
na příjezd svých dětí z chaloupky
14
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CMŠ STUDÁNKA

VOLNÁ MÍSTA PRO DĚTI
V tuto chvíli se nám ještě
uvolnila tři místa pro děti
pro šk. rok 2019/2020. Pokud byste ještě měli zájem
o přijetí dítěte do naší MŠ,
lze se přihlásit emailem na
cms.studanka@seznam.cz, lze si domluvit také osobní schůzku.
Pro děti z cizojazyčného prostředí
(s jiným mateřským jazykem než češtinou) zajišťujeme denně výuku českého
jazyka. V MŠ máme k dispozici dvojjazyčného asistenta pro děti z rusky mluvících rodin.

Pro děti s podpůrnými opatřeními můžeme zajistit asistenta pedagoga a péči
speciálního pedagoga-logopeda. Do
mateřské školy přijímáme i děti dvouleté. Prvotní kontakt je nejlepší emailem,
pokud budete telefonovat, může se
stát, že se vám nebude moci žádný
z pedagogů věnovat z důvodu péče
o děti. Děkujeme za pochopení.
Magda Vlčková, ředitelka
CMŠ Studánka,
Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4
tel: 261 710 676,
www.cms-studanka.cz.

ÚKLID PÍŠOVICKÉHO LESA A SPORTOVÁNÍ
Občanské sdružení rodičů a Církevní MŠ Studánka srdečně zvou na již tradiční programy, které se tentokrát konají ve stejný den – v sobotu 5. října.
Přijďte strávit sobotní dopoledne
v přírodě a pomozte nám zkrášlit okolí
při tradičním Úklidu píšovického lesa
od 9.30 asi do 11 hodin.
Sraz je u skautské klubovny Keya na
konci ulice Botevovy. Pytle a rukavice
na úklid budou zajištěny. Na závěr nás
čeká občerstvení a malá odměna pro
děti.
Odpoledne od 14 hodin pořádáme
na zahradě školky (Ke Kamýku 686)
tradiční Sportovní odpoledne pro
nejmenší (vhodné pro děti asi od dvou
do devíti let). Sportujeme za každého

počasí. Na programu bude sportovní
zápolení pro děti, připravené a organizované našimi tatínky. Po sportovních
výkonech při čekání na výsledky posedíme u táboráku. Vstup je volný, rádi
přijmeme něco dobrého na společný
stůl. Přijďte všichni, malí i velcí – malí
závodí, velcí fandí! Další informace na
os.studanka@centrum.cz nebo tel.
723 156 668.
Za finanční podporu obou akcí děkujeme MČ Praha 12.
Hana Rundová

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
V pátek 8. listopadu pořádá CMŠ
Studánka tradiční Svatomartinský lampionový průvod. Sejdeme se na zahradě CMŠ, začíná se v 16.00. Na lampionový průvod po okolí se vydáme
10/2019

v 17.00. Za dobrého počasí po návratu
ještě posedíme na zahradě školky společně u ohýnku. Srdečně zveme!
Magda Vlčková
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POZVÁNÍ

DNY HOJNOSTI – SV. FRANTIŠEK
Zveme vás na poděkování za úrodu,
které proběhne v pondělí 7. 10. na zahradě CMŠ – Studánka od 15.45 hod.
Prosíme rodiče, aby přinesli na tento
den plody podzimu: ovoce a zeleninu,
ale i plody z luk a lesů. Děkujeme.
Děti a rodiče se seznámí s příběhem
o sv. Františkovi, bude pro ně připra-

veno výtvarné vyrábění apod. Těšíme
se na vás.
Akce je v rámci projektu Podané ruce podpořena z fondů EU OP Praha –
pól růstu ČR.
Magda Vlčková, Hana Rundová

PROSBA O MODLITBU ZA PRÁCI VE VĚZNICI
Obracím se na vás s prosbou o modlitební podporu naší práce uvnitř věznice Ruzyně. Mám na mysli hlavní objekt, kde jsou odsouzení muži. Jinak pracujeme i v Řepích a ve Velkých Přílepech u žen. Odsouzení v obou skupinách, které chceme navštěvovat, jsou skutečnou „výzvou“.
Práce v Ruzyni je velmi specifická.
Novou skupinou, kterou tam vedeme,
jsou vězni senioři, se kterými se všeobecně pracuje nejhůře, bývají nešťastní, zatrpklí, neradi mění své názory
a žijí bez větší naděje, spíše přežívají.
Mají zdravotní problémy a nemají se
moc na co těšit.
V tuto chvíli tvoříme nový tým, který
by pravidelně do Ruzyně docházel
a modlil se za tuto věznici, stejně tak
hledáme hudebníky, kteří se ale mohou střídat. Obracím se na vás
s prosbou o zvážení, zda byste do
konce roku zvládli tyto termíny setkání,
nebo alespoň občasnou návštěvu:
8. 10., 5. 11., 3. 12. Do věznice je
nutné poslat seznam vstupujících
vždy nejpozději jeden týden před
konaným setkáním.
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Výhodou Ruzyně je její blízkost, není
nutné dlouze cestovat. Výhodou je
i doba setkávání, první skupina se
schází od 15.30 a druhá od 17 hod.
Pokud by někdo mohl z časových důvodů vstupovat až na setkání druhé
skupiny, zjistím, zda by to bylo možné.
Děkuji vám za zvážení vašich možností. Nové dobrovolníky pro práci proškolíme spolu s Akademií Vězeňské
služby. Zejména vás prosím o modlitby
za tuto věznici, která je tak blízko
a přece tak specifická.
Gabriela Kabátová
Mezinárodní vězeňské společenství
Kontakty: mobil: 602 308 210
gabriela.kabatova@prisonfellowship.cz
PS: Informace může též poskytnout Stanislav Juhaňák na e-mailu
juhanakovi@centrum.cz.
10/2019
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LHOTECKÝ BĚH 2019
Třetího ročníku Lhoteckého běhu se 14. září 2019 zúčastnilo 170 běžců různých
věkových kategorií včetně P. Jiřího, všichni s radostí a sportovním duchem. Akce
se vydařila. Více se dočtete v příštím čísle Věstníku.

Foto: Zuzana Šulcová
10/2019
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NA NOČNÍM PROCESÍ
Během dovolené jsem si na webu Konzervativninoviny.cz všiml plakátku
zvoucího na „Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy,
za ochranu rodiny a nenarozeného života“, které začne večer 23. srpna ve
Starém Městě u Uherského Hradiště a skončí druhý den ráno na Velehradě.
Už nějaký čas registruji, že v těchto
oblastech přituhuje, a měl jsem pocit,
že bych se měl trochu angažovat. Dobrovolně však přiznávám, že kdyby tam
nepsali, že pozvali P. Mariána Kuffu,
byl bych asi zůstal u podpory na dálku.
P. Kuffa si mě už dříve získal svými
promluvami, tím, co dělá, a také úslovím „prašivá pýcha“. Před třemi lety
jsem si jednou odskočil z Tater do Žakovců na ranní mši, tu ale sloužil kaplan, „farár“ prý už něco zařizoval v Popradu. I tak to pro mě byl zážitek, navíc
po mši mi „děvče“ na recepci přidělilo
staršího „chlapce“, který mě provedl
celým areálem.
V pátek ve vlaku jsem si na stejném
webu přečetl čerstvý rozhovor s paní
Ninou Novákovou, který byl věnován
právě té akci, na kterou jsem jel. Ta
začala v půl desáté ve Starém Městě
v novém kostele svatého Ducha (vysvěcen r. 2014). Program byl zprvu
hodně profánní – zdravice, projevy
a přednášky. Líbila se mi přítomná paní
Nováková, která hlavně řekla, že nebude zdržovat, protože se těší na
P. Kuffu, kterého dosud neviděla naživo. Stručná, rychlá, určitě zajímavá
a ne zcela srozumitelná byla přednáška Jozefa Mikloška (syna bývalého
místopředsedy federální vlády): „Význam rodiny a manželství v raném věku dítěte“. Ten mj. nekonformně tvrdil,
že homosexuální sklony často bývají
důsledkem zranění dětí špatnými vztahy v rodině; uvedl i případ dívky, u kte18

ré po uzdravení vztahu s matkou tyto
sklony přestaly.
V procesí (odhaduji 600 lidí) jsme
vyšli asi v půl dvanácté, těch šest kilometrů na Velehrad jsme šli přes dvě
hodiny. Cestou jsme se pomodlili
(téměř) tři růžence, před každým desátkem byla píseň a čtení (některá jako
při mariánském večeřadle; ostatně
mám dojem, že nějaké takové společenství procesí připravovalo).
Mše svatá ve velehradské bazilice
měla zvláštní kouzlo. P. Kuffa jako obvykle vyprávěl vlastní příběhy a vyvozoval z nich duchovní poučení. Promluvu bych shrnul asi takto: Je velmi
moudré vytvořit si vztah k Panně Marii,
lepší než prosit (to bývá příliš konkrétní) je svěřit jí celou záležitost; a nejlepší je zasvětit jí sebe a všechny zúčastněné.
Po bohoslužbě nás (kdo pospíchal
na vlak) odvezl autobus na nádraží,
kde jsme čekali půl hodiny, už ve 4.21
odjížděl expres do Prahy. V kupé jsme
se sešli samí našinci, tak jsme leccos
probrali. Např. jeden pán, diabetik (!),
neocenil výzvu obětovat za své blízké
třeba i to, „že ten farár tak dlho káže“,
ale mně těch skoro 50 minut nevadilo.
Za pět hodin jsem dorazil na chalupu, tam jsem na stejnou dobu zalehl
a ještě jsem se pak stihl při práci fyzicky vyčerpat. Na mě docela dobře využitý čas.
Prosím vás o podporu na dálku
a mimo termín, díky!
Jiří Vavřík
10/2019

CHARITA

TRADICE PONDĚLKŮ A ČTVRTKŮ
Paní Eliška bydlí v domečku v krčské stráni. Seznámili jsme se s ní už před
patnácti lety, kdy jsme jí pomáhali s péčí o manžela. Když zemřel, o paní
Elišce jsme asi pět let neslyšeli. Její zdravotní stav se zhoršil, a tak si nás
zavolala na pomoc.
Klientka má velké potíže
s páteří, trpí chronickou bolestí. Má lepší dny a pak takové, kdy není schopná
vstát z postele. Má sice děti a vnoučata, ti za ní ale jezdí sporadicky. Naši
pečovatelé ji navštěvují pravidelně třikrát týdně, aby jí pomohli s nákupy,
úklidem a zahrádkou. Také jí vozíme
obědy a doprovázíme ji na vyšetření
k lékařům.
Paní nám pravidelně telefonuje.
Vždycky v pondělí, aby si ověřila, na
koho z pečovatelského
týmu se může těšit. Ve
čtvrtek potom, aby se
připomenula se službami
na týden následující.
Klientka má mezi zaměstnanci své oblíbence, snaží se tedy umluvit
vedoucího pracovníka,
který zrovna zvedne telefon, aby ji navštívil někdo z nich. Vždycky má
připravenou celou řadu důvodů, kterými svoji žádost o vyslání favorita podporuje. Ona je velice silná osobnost, její hlas se vždycky ze sluchátka rozléhá
po celé ředitelně. Jaké pečivo, mléko,
jogurty a další pochutinky má paní
Eliška nejraději, tedy nevědí jen ti oblíbení, ale my všichni. Stejně tak, že pečovatel Vítek umí naladit televizi, Veronika vybere ten nejkřupavější chléb
a Zdenička má zelené ruce, vždycky
výborně poradí se zahrádkou. Nakonec
10/2019

vyslechneme aktuální stav jejího zdravíčka a zkonzultujeme recept na zpracování úrody ze zahrádky. Když ještě
slíbím, že do příštího týdne vymyslím
nový recept, je na vrcholu blaha. Po
hodince rozhovoru se uchlácholená
klientka na pečovatele těší, ať už to
bude kdokoli.
Zahrádka je láska a pýcha naší
klientky. Pokaždé, když jí to zdravotní
stav dovolí, vrhne se na záhonky, kde
postupně rozkvétají květiny různých
barev a voní bylinky. Největší pýchou
paní Elišky jsou její jabloně. Už od jara pečlivě
střeží květy a potom
kontroluje plody, jak rostou. Někdy ji podezříváme, že má všechna
jablíčka spočítaná a tajně je v noci leští hadříkem. Nejvíc ji potěšíme,
když jí potom zralá
jablíčka pochválíme. Také miluje štrůdl, tak jí ho
pravidelně pečeme.
Už se o paní Elišku staráme tolik let,
takže její telefonáty patří k tradici našich pondělků a čtvrtků. Patří k lidem,
které prostě člověk musí mít rád. Přestože má bolesti, její neutuchající energie, optimistický pohled na svět a hledání drobných radostí je takovou mojí
osobní nabíječkou. Škoda, že takových
klientů nemáme víc.
Přeji vám klidný říjen.
Eva Černá
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KALENDÁŘ – ŘÍJEN 2019
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

ÚTERÝ
1. 10.
9.15–11. 00
9.15
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Společenství starší mládeže
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 2. 10.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
18.30
18.45–20.00

Památka sv. andělů strážných
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava dospělých na křest
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 3. 10.
8.00
8.45
9.30
19.00

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

PÁTEK
4. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 5. 10.
16.00 Thom. nemoc.
16.15
17.00
17.45

Sv. Faustýny Kowalské ,1. sobota v měsíci
Ekumenická bohoslužba v kapli Thomayerovy nemocnice
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE 6. 10.
8.00
10.00
11.00–16. 00 Hostivař
15.00 před kostelem
18.30

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní výlet pro rodiny se mší sv. v hostivařském kostele
Žehnání zvířat
Mše svatá

PONDĚLÍ 7. 10.
8.00
20.00

Panny Marie Růžencové
Mše svatá
Společenství mužů a otců
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ÚTERÝ
8. 10.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
9. 10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.30

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

ČTVRTEK 10. 10.
8.00
8.45
15.00
19.00

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

PÁTEK
11. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Jana XXIII., papeže
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 12. 10.
13.30–16.00
17.00

Sv. Radima, biskupa
Rodiny pro rodiny (pořádá Schönstatt. hnutí), hlídání dětí
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
20.00

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+

13. 10.

PONDĚLÍ 14. 10.
8.00
18.00

Mše svatá
Společenství Alfa plus

ÚTERÝ
15. 10.
9.15–11.00
15.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Společenství starší mládeže
Zkouška chrámového sboru

10/2019
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STŘEDA 16. 10.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
18.30
18.45–20.00

Sv. Hedviky, řeholnice
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava dospělých na křest
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 17. 10.
8.00
8.45
19.00

Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
18. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 19. 10.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE 20. 10.
8.00
10.00
po mši sv.
18.30

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, MISIJNÍ NEDĚLE
Mše svatá
Mše svatá
Misijní koláč
Mše svatá

PONDĚLÍ 21. 10.
8.00
20.00

Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
22. 10.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Sv. Jana Pavla II., papeže
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 23. 10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.30

Sv. Jana Kapistrána, kněze
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
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ČTVRTEK 24. 10.
8.00
8.45
15.00
19.00
20.00

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

PÁTEK
25. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA 26. 10.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
20.00

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Změna času 3.00>>2.00
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+

27. 10.

PONDĚLÍ 28. 10.
8.00
16.15 katedrála
18.00

Svátek sv. Šimona a Judy, státní svátek
Mše svatá
Modlitby za národ
Společenství Alfa plus

15.00
18.30
20.00–22.00

Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Podzimní prázdniny
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 30. 10.
8.00
8.40–9.10
18.45–20.00

Podzimní prázdniny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 31.10.
8.00
8.45
19.00

Sv. Wolfganga
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

ÚTERÝ

29. 10.

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.
10/2019
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PLÁNUJEME
3. 11., 1. 12. – bohoslužby upravené pro děti
3. 11. – bazárek dětského oblečení
3. 11. – v 16.30 farní akademie, P. Petr Šleich: Humor jako zbraň proti totalitě
10. 11. 2019 – slavnost posvěcení našeho kostela
23. 11. – setkání nejen muzikantů od 17.00
28. 11., 28. 12. – v 16.15 modlitby za národ u hrobu sv. Václava
30. 11. – předadventní duchovní obnova s Mons. prof. Petrem Piťhou, téma
„adventněanežské“, od 9.00 zakončíme bohoslužbou ve 12.00.
2. 12.–19.12 – vánoční programy pro školy
25. 1. 2020 – farní ples – tentokrát květinový
26. 1. 2020 – dětský karneval
5. 6. 2020 – Noc kostelů
6. 6. 2020 – poutní mše sv. a 7. 6. – zahradní slavnost.

„PROS ZA NÁS HŘÍŠNÉ, NYNÍ –“
Nyní... Po tomto slově – stejně jako na začátku – se na chvíli zastavme. Požádali jsme Matku Boží, aby se za nás přimlouvala, a ona se teď obrací k Bohu místo nás a hovoří v náš prospěch; dopřejme jí k tomu čas. [...]
Pokaždé když jsme na konci Andělského pozdravení řekli: „Pros za nás hříšné,
nyní –“ jako by se na semaforu před námi rozsvítila zelená. Rychle, pojďme! Zatímco se Maria modlí, spěchejme na druhou stranu, vrhněme se do Boží náruče.
Během onoho „nyní“, kdy nám modlitba Matky Boží poskytuje tu nejvyšší ochranu,
se před námi otevírá nebe.
Otec Jeroným: Předzpěv k Andělskému pozdravení, Triáda 2018.
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 a jazykově upravovat.
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 27. 9. 2019.
Uzávěrka příštího čísla je 5. října 2019. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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