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KAŽDÝ NOVÝ ROK V SOBĚ NESE NADĚJI 

 

 Opět stojíme na  
začátku nového roku. 
V těchto dnech často 
padají otázky: Jaký bu-
de ten další rok? Co mi 
přinese? Co mohu če-
kat? Bude lepší, než ten 
minulý? Odpověď po-
chopitelně neznáme. 
Což je dobře, protože už 
máme zkušenost, že ne 
všechno, co přijde, je 
vždy lepší než to, co by-
lo. Přesto v každém po-
hledu do budoucna je 
skryto očekávání a na-
děje. Z pohledu křesťa-
na je tato naděje velmi 
opodstatněná. Vždyť 
přece spějeme k zavr-
šení našeho putování 
na této Zemi a je jedno, 
zda to bude už letos ne-
bo za pár let. To, co nás 
čeká je jednoznačně 
lepší než to, co jsme 
dosud prožili, i když se 
k tomu spěje přes „údolí 
stínu smrti“. Nicméně 
určitě všichni cítíme, že 
by naše očekávání příš-

tího nemělo být pouze 
pasivní. Je potřeba 
dokonce zapo j i t  
všechnu svou sílu.  
 Bůh nás na naší 
cestě životem prová-
zí. Vždyť už Abrahá-
movi slíbil: „Já jsem 
s tebou. Budu tě stře-
žit všude, kam půjdeš. 
Nikdy tě neopustím.“ 
(Gn 28,15) Toto za-
slíbení patří i nám. 
Bůh je věrný, a proto 
máme naději. A má-
me ji dávat i dál.  
 Přeji vám všem, 
aby nadě je, která 
pramení z naší víry, 
se stala „nakažlivou“, 
aby ti, které denně 
potkáváme, vycítili, že 
náš život není jen sle-
pé bloumání bez smě-
ru a smyslu, ale aby 
měli potřebu ptát se 
na důvody naší nadě-
je.  
 Požehaný nový rok! 

Sr. Bernarda Symbol naděje na kazatelně 
kostela sv. Ignáce 
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ZE ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ RADY 
 

 Na konci listopadu zasedala ekono-
mická rada farnosti. Spolu s paní účet-
ní jsme probírali některé technikálie, 
včetně postupu na zlepšení informova-
nosti farníků o hospodaření a získa-
ných prostředcích na stavbu. Dále jsme 
se dohodli na způsobu práce ekono-
mické rady v následujícím roce. Vyslo-
vili jsme souhlas s vytvořením užšího 
kruhu spolupracovníků, který mi bude 
nápomocen řešit aktuální neodkladné 
problémy, zvláště ohledně stavby, 
a který se pak bude radě pravidelně 
zodpovídat z rozhodnutí předchozího 
období. Ve skutečnosti takový okruh de 
facto již existuje, ale chceme mu dát 
i oficiální rámec. Detailně byla rada se-
známena s probíhajícím stavem pří-
pravy stavby a komplikacemi ze strany 
jedné osoby ze sousedství a jednoho 
ekologického spolku. Představil jsem 
radě kandidáta na koordinátora fun-
draisingu, tedy profesionálního shánění 
prostředků na stavbu. S tímto kandidá-

tem už v listopadu vyslovila souhlas 
rada pastorační. Farnosti ho předsta-
vím během ledna.  
 Dále jsme rozhodli, že ohledně pro-
deje obrazů darovaných na podporu 
stavby Bedřiškou Znojemskou budou 
osloveny některé aukční domy. Eko-
nomická rada také odsouhlasila vydání 
další přílohy o plánované stavbě v Ka-
tolickém týdeníku, a to 23. 3. 2021, ale 
současně odmítla zvažované inzeráty 
v roce 2020 pro nepoměr mezi jejich 
cenou a očekávaným přínosem. Nako-
nec rada doporučila angažovat firmu 
SPF Group ohledně přípravy žádosti 
o nový grant. Připomínám, že ten před-
chozí kvůli obstrukcím se stavbou ne-
budeme schopni využít. Pro úplnost 
dodávám, že zasedání rady pastorační 
plánované na 4. prosince se nakonec 
nekonalo z důvodu velkého počtu 
omluvených. 

P. Jiří Korda 

 
 

EKUMENA U NÁS NA LHOTCE 
 Srdečně vás všechny zvu v rámci 
Týdne za jednotu křesťanů na ekume-
nickou bohoslužbu a po ní na přátelské 
posezení. Letos se sejdeme u nás 

v  kostele, a to konkrétně ve středu 
22. ledna v 18 hodin. Prosím určitě při-
jďte a pozvěte i své přátele! 

P. Jiří Korda 
 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Křest přijali Nela Ema J. a František 
Jiří H. 
● Rozloučili jsme se s paní Ivanou 
Beránkovou.  
● Tradiční dopis sousedům jsme roz-
nesli do 2 000 domácností. 

● Adventního programu Proč křesťa-
né slaví Vánoce? se v našem kostele 
zúčastnilo 24 tříd ZŠ. 
● 13. ledna v 19 h začíná kurz Alfa. 
● Zasedání PRF bude 8. 1. 2020 ve 
20.00 v sále sv. Václava. 
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POTVRZENÍ O DARECH 
Děkujeme všem, kteří v loňském roce přispěli na činnost farnosti finančními 
dary zaslanými na některý z bankovních účtů farnosti nebo předáním hoto-
vosti panu faráři. V lednu začneme tisknout a rozdávat potvrzení o darech, 
které budete moci uplatnit při ročním zúčtování daní. 
 

 Řada z vás přispívá každý rok a po-
tvrzení si vyzvedává v sakristii. Mnozí 
nám letos přispěli poprvé a neznáme 
jejich adresu, abychom mohli vystavit 
potvrzení se všemi požadovanými ná-
ležitostmi. Ty prosím, aby předali ná-
sledující informace: Jméno a příjmení 
dárce, titul, adresu bydliště, částku, 
kterou zaslali na bankovní účet, a také 
pokud možno kdy a na který z účtů by-
la částka zaslána. Můžete připsat  
i e-mailovou adresu pro zaslání potvr-
zení elektronicky, nebo požadavek na 
zaslání potvrzení poštou. 
 

 Letos budu vystavovat několik set 
potvrzení pro dárce z celé republiky 
a tato práce zabere hodně času. Pro-
sím proto o rychlé předání požadavků 
a o trpělivost. Pro potřeby našich farní-
ků se budu snažit být k dispozici vždy 
po nedělních ranních mších v sále 
sv. Václava. Obrátit se můžete také na 
sr. Bernardu nebo na pana faráře. Již 
vystavená potvrzení budou k vyzved-
nutí u mne nebo v sakristii po 15. lednu 
2020. 

Marie Kervitcerová 

 
STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech bylo během listo-
padu 2019 vybráno celkem 254 284 Kč. Všem dárcům děku-
jeme. Každou první neděli v měsíci je mše sv. od 10.00 hod. 
obětována za podporovatele projektu.  

 

 
 

ZPRÁVY O INDICKÉM CHLAPCI PRABHU 
 

  Z výroční zprávy 
o  Prabhu A. se lze do-
číst, že se mu daří dobře. 
Je zdráv on i jeho rodina, 
sestra studuje podobně 
jako on. V minulém škol-
ním roce neprospěl. Při 
závěrečných zkouškách 
ve 12. třídě získal 295 
z  možných 600 bodů. 
Zkouška se skládá z rod-

ného jazyka kannada, 
z angličtiny, fyziky, che-
mie, matematiky a biolo-
gie. Musel přerušit stu-
dium středního odborné-
ho učiliště a pokračuje ve 
tříletém studiu obchodní 
administrativy. Chce stu-
dovat, jeho cílem je „mít 
dobrou práci“.  
Věnceslava Svobodová 
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UKAŽ, ŽE JSI KING! TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
Leckdo by si mohl myslet, že nadpis článku jsem si vymyslel a určitě by mi 
to bylo vlastní, ale tentokrát se jedná o oficiální podtitul Tříkrálové sbírky 
2020, která počátkem příštího roku oslaví již 20. narozeniny! 
 

 Nenechme se proto zahanbit a i ten-
tokrát se pokusme náš příspěvek do ní 
o něco zvýšit. Letos jsme překonali vy-
koledovaný milion korun. Za to patří dík 
především všem dárcům, ale rád bych 
vyzdvihl 
i všechny 
naše krá-
le a ve-
doucí 
skupinek, 
protože 
za těch 
mnoho 
let, co sbírku pořádáme, úroveň naše-
ho koledování nevídaně vzrostla – krá-
lové se nestydí nahlas zpívat, máme 
krásné pláště a díky vstřícnosti vedení 
OC Novodvorská Plaza i příjemné 
a  teplé místo, kde můžeme potěšit 
a  oslovit mnoho lidí. 
 Kasičku lze vzít i na jiná místa, např. 
po předchozí dohodě se zaměstnava-
telem na své pracoviště. Přispět bude 
možné i do kasičky umístěné v kostele. 
 Znovu sháníme vedoucí skupinek 
(osoby starší 15 let s platným občan-
ským průkazem) i samotné koledníky. 
Koledovat nemusí pouze děti, jsou 

však určitě roztomilejší. K dispozici 
máme kostýmy plášťů a hotové papíro-
vé koruny. Vítáni jsou také hudebně 
nadaní králové, kteří mohou koledová-
ní podpořit hrou na nějaký hudební ná-

stroj.  
Koledovat 

budeme 
i po všech 

mších 
svatých 

o víkendu 
4.–5. led-

na. 
 Tak se nestyď a staň se třetím krá-
lem! Přihlásit se můžeš na kontaktech 
níže nebo na webové stránce 
http://tks2020.jdem.cz, kde je k dispo-
zici přihlašovací formulář. 
 Všem koledníkům, vedoucím, po-
mocníkům, dárcům i podporovatelům 
předem děkuji za ochotu, otevřená srd-
ce a štědrost, prosím o modlitby za 
úspěšný průběh celé sbírky a přeji 
krásný a požehnaný rok 2020. 
Farní koordinátor sbírky  

Tomáš Hrouda, 
777 050 953, tks@hroudovi.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 pře-
dávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události. 

(red.) 
 



POZVÁNÍ 

1/2020  5 

TŘÍKRÁLOVÉ VYSTOUPENÍ 
 

 Milí čtenáři Věstníku, 
zveme vás na krátké tříkrá-
lové vystoupení dětí z ma-
teřské školy Studánka ve 
lhoteckém kostele. Pro-
běhne v úterý 7. ledna po 

mši svaté, která začíná v 9.15 h. 

 Bude to pro nás zakončení tříkrálové 
sbírky, které se děti a rodiče každoroč-
ně účastní. Děti s sebou budou mít 
kasičky tříkrálové sbírky. Děkujeme 
předem všem, kdo do sbírky přispějí. 

Magda Vlčková, 
ředitelka CMŠ Studánka 

 

 
Foto z loňského vystoupení dětí CMŠ Studánka v našem kostele 

 

KARNEVAL BUDE TENTOKRÁT V LESE 
Nelekejte se, osvědčené místo konání dětského karnevalu zůstává stejné – 
sejdeme se 26. ledna v ZŠ v Zárubově ulici. Do lesa nás zavede jeho téma – 
Život v lese. 
  

 Fantazii při výrobě masek se meze 
nekladou, vítány budou masky všech 
lesních zvířátek, stromů, květin i mys-
livců… Místo bude i pro pohádkové 
lesní víly a skřítky. Vezměte si prosím 
přezuvky. Do prostor školy se nesmí ve 
venkovním obutí.  
 Děti se mohou těšit na hry, písničky, 
divadlo a soutěže. Nebude chybět tra-
diční pouštění balonků. A kam doletěly 
balonky minule?  

Dolety balonků 2019 
1. Julita Sokolová – Praha 4, Jílovská – 
2,5 km; 2. Matyáš Toepfer – Michle, 
Ohradní ul. – 6 km; 3. Honza Holík – 
Libáň – 87 km; 4. Verunka Chamerová, 
Sedliště u Mladé Boleslavi – 92 km;  
5. Tabita Toepferová, Wroclav – 288 
km; 6. Violka Kolářová, Olešnica – Pol-
sko – 326 km. 

Jana Váňová 
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CO PRO NÁS ZNAMENÁ KOSTEL? 
Otázku nám i sobě položil hlavní celebrant mše svaté na oslavu posvěcení 
lhoteckého kostela. Byl jím novokněz Mgr. MUDr. Martin Moravec, OCr., člen 
řádu křižovníků, který založila sv. Anežka Česká. Současně při kněžském 
povolání vykonává i lékařskou praxi. Ve své promluvě vycházel z biblických 
textů, které se četly při mši svaté. 
 

 
P. Martin Moravec při promluvě 

 
 V prvním čtení 1 Král 8,22-23.27-30 
jsme slyšeli o Šalamounovi, který vy-
budoval první Jeruzalémský chrám, 
místo, kde se konala bohoslužba jedi-
nému pravému Bohu, Hospodinu. Ša-
lamoun pravdivě říká, že Bůh nemůže 
přebývat v nějakém domě. Protože Bo-
hu nelze postavit dům, kam by se ve-
šel. Ani země ani nebesa nebes ne-
mohou Boha pojmout. Toto místo, 
chrám, má být místem, kde bude sídlit 
jeho jméno, kde se bude vzdávat chvá-
la jeho jménu. A když prosí, tak říká: 
„Vyslyš modlitby, které zde budou vy-
slovovány.“ Jakoby v té chvíli, kdy se 
Šalomoun přimlouvá k Hospodinu za 
toto místo a zasvěcuje je bohoslužbě, 

posvěcuje tím jeruzalémský chrám, od 
té chvíle se stává místem bohoslužby. 
 To může být prvním momentem 
k zamyšlení. Naše víra se potřebuje 
projevovat navenek. Přestože naše ví-
ra je a musí být osobním vztahem mezi 
námi a Bohem, vztahem našeho srdce 
a Božího srdce, nemůže být individuál-
ní. Není jen naší soukromou záležitostí. 
Víra se týká společenství, a tak se mu-
sí projevovat navenek. Potřebujeme 
místo, kde se můžeme společně schá-
zet k modlitbě, místo, kde se naše víra 
bude projevovat v úkonech bohosluž-
by. Naším konáním zveme Boha do 
našich životů. 
 Druhý moment nacházíme v evange-
liu Jan 2,13-22, kde Ježíš „hoří a stra-
vuje se“ pro Boží dům. Zároveň ukazu-
je, že nejde jen o kamennou stavbu. 
K čemu je dům, kam přicházejí lidé, 
kteří mají srdce plné zločinu – „nedělej-
te z domu mého Otce tržnici“. Kamen-
ný chrám má sloužit jiným chrámům, 
lidským srdcím. Každý z nás se ve 
svém srdci má setkávat s Bohem 
v  modlitbě. Má přebývat s Bohem 
a  může Boha přinášet ve svém srdci 
do světa. Kamenné chrámy nám po-
máhají setkávat se s Bohem, abychom 
se postupně i my stávali Božím příbyt-
kem. Ne jen jako, ale skutečně. Pod-
statné je, aby se naše srdce stávalo 
Božím chrámem. 
 Ve druhém čtení se četlo z knihy 
Zjevení 21,1-5a. Apoštol Jan ukazuje 
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„nový Jeruzalém, jak sestupuje od Bo-
ha okrášlený jako nevěsta“. Tou nevěs-
tou, novým Jeruzalémem, novým měs-
tem, je celý vykoupený lid. Každý spa-
sený je takovým drahokamem, ze 
kterého Bůh tvoří nový chrám, nové 
město, kde chce přebývat 
mezi námi a s námi. Bůh 
tvoří všechno nové, ale ne 
z ničeho. Už nyní z každé-
ho z nás tvoří vzácný ká-
men pro duchovní chrám. 
 A třetí moment, ke kte-
rému nás dnešní texty mo-
hou vést, je příslib spole-
čenství – přebývání s Bo-
hem. Už nyní se můžeme 
v kostele setkávat s Bo-
hem. Ne jen jako, ale sku-
tečně, skrze Boží slovo, 
skrze svátosti, skrze spo-

lečnou modlitbu. Ježíš říká: „Kde jsou 
dva nebo tři shromážděni v mém jmé-
nu, tam jsem já uprostřed nich.“ Už ny-
ní se můžeme setkávat s Bohem, už 
nyní se máme setkávat v lásce spolu 
navzájem s tím vědomím, že patříme 
k sobě, že společně tvoříme Boží lid. 
A zároveň máme příslib, že se jednou 
setkáme s Bohem tváří v tvář a utvoří-
me společenství, kde už nebude pláč, 
kde už nebude zlo, kde každá slza bu-
de setřena a kde se bez jakéhokoli ne-
bezpečí a zármutku všichni sejdeme 
v bezpečí v Bohu. Naše chrámy nám 
mají pomáhat, abychom k tomuto cíli 
došli. 
 Potřebujeme chrámy, jako projev 
naší víry navenek, aby se i ostatní 
mohli setkat s Bohem. Potřebujeme 
chrámy k tomu, abychom se i my sami 
stávali živým chrámem pro přebývání 
Boha mezi námi a  s  námi. A potřebu-
jeme chrámy, abychom se učili spole-
čenství mezi sebou navzájem a s Bo-
hem. Tak se nechme povzbudit, aby-
chom našeho povolání postupně 
dosahovali a jednou skutečně dosáhli. 
Amen.         P. Martin Moravec 
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ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU 
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlásil konání arcidiecéz-
ního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 
28. 4. až 20. 6. 2019. O nedělích byly v rámci ohlášek čteny krátké eucharis-
tické minikatecheze. Otiskujeme je na pokračování také v našem Věstníku. 

 

7. NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME (16. 6.) 
EUCHARISTIE A ŽIVOT VĚČNÝ 

 Minule jsme mluvili o tom, že může-
me žít eucharistickým způsobem živo-
ta. V dnešním posledním zamyšlení 
zmíníme, že eucharistie je přípravou na 
život věčný.  
 Když Ježíš při Poslední večeři podal 
svým učedníkům kalich se svou krví, 
řekl jim také, že už nebude pít z plodu 
révy, dokud nepřijde Boží království. 
My při každé mši po proměňování vo-
láme: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé 
vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod 
čekáme.“ Každé slavení eucharistie 
nás připravuje na věčnou hostinu v ne-
beském království, o níž Ježíš tak čas-
to hovořil ve svých podobenstvích.  
 Eucharistie nás učí, že Boží blízkost 
a lásku, kterou nyní můžeme vnímat 
jen pomocí symbolů a znamení, jednou 
zažijeme tváří v tvář. To je křesťanská 

naděje, to je zdroj naší vytrvalosti 
a houževnatosti. Jestliže chodíme na 
mši a věříme, že kdo jí Kristovo tělo 
a pije jeho krev, má život věčný, pak se 
na správnou příčku hodnot a prožívání 
dostávají naše osobní i rodinné radosti 
a starosti, ale i politické či ekologické 
problémy soudobého světa.  
 To proto, že v eucharistii jsou chléb 
a víno zcela proniknuty Boží mocí, tak-
že jsou tělem a krví Krista. A my věří-
me a očekáváme, že až Kristus znovu 
přijde, bude „všechno ve všem“. To 
znamená, že podobným způsobem ja-
ko eucharistii pronikne a promění 
všechno stvoření a každého člověka. 
Viditelný svět je dočasný a všechno 
pomíjí. Ale Ježíš Kristus, který za nás 
dal své tělo a prolil krev, je věčný. 

 

DOPLŇUJÍCÍ TEXTY 

List Diognetovi 
 Křesťané se neliší od ostatních lidí 
ani původem, ani řečí, ani způsobem 
života. Nemají vlastní města, nemluví 
zvláštní řečí, nežijí odlišným způso-
bem. V odívání a jídle se přizpůsobují 
domácím zvykům. Co se týče života, 
dávají neuvěřitelný příklad vzorného ži-
vota. Mají vlastní vlast, avšak žijí jako 
cizinci. Cizina je jim vlastí a vlast cizi-
nou. Žijí na zemi, bydlí však v nebi. 
Prostě řečeno: Jako je duše v těle, tak 

jsou křesťané ve světě. Duše dlí v těle, 
avšak není z těla. Křesťané bydlí ve 
světě, a nejsou ze světa. (List Diogne-
tovi, 5–6) 
 

Benedikt XVI. 
 Svátosti jsou skutečností, která patří 
k církvi putující v čase až k plnému zje-
vení vítězství zmrtvýchvstalého Krista. 
Taktéž ale platí, že zvláště v eucharis-
tické liturgii máme možnost již předem 
zakoušet eschatologické završení, 
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k němuž kráčí každý člověk a celé 
stvoření. I když je pravda, že jsme 
všichni ještě na cestě k naplnění své 
naděje, nic to neubírá na faktu, že vše, 
co nám Bůh dal, nachází své naplnění 
v Panně Marii, Matce Boží a Matce na-
ší. Maria z Nazaretu, ikona rodící se 

církve, je vzorem toho, jak by měl kaž-
dý přijímat dar, jímž se Ježíš dává 
v eucharistii. (Sacramentum caritatis, 
30–33). 

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D 
 

Konec. 
 
 

BRIGÁDA U SESTER KARMELITEK 
Kde je dobrá atmosféra, kde je přítomen Duch, dějí se velké věci, na kterých 
spočívá požehnání. Jistě to znáte. A naopak, někdy se snažíte sebevíc, mů-
žete se přetrhnout, vše máte řádně naplánováno a organizačně zvládnuto do 
sebemenšího detailu a výsledek? Nedaří se a nedaří… 
 

 
Biskup Karel Herbst a P. Kamil Vrzal 

při mši sv. pod širým nebem v Drastech 
 
 V polovině  září  proběhla 
v Drastech na sever od Prahy za 
účasti i některých lhoteckých far-
níků brigáda, kterou svolaly Staré 
Páky, většinou účastníci táborů 
pro děti, které se nazývaly Cha-
loupky a které byly za vlády ko-
munistů pořádány utajeně. Byla to 
doba, ve které byl jasný nepřítel 
(nebo jak ten zločinný režim na-
zvat) a která dokázala lidi se-
mknout. Mám pocit, že většina 
tehdejších účastníků Chaloupek 
si tuto „hřivnu semknutosti“ a jis-

tého druhu idealismu uchovala a pře-
nesla i do dnešní doby, která příliš ide-
álům nepřeje. Do doby, ve které se 
těžko hledá kuře, které by hrabalo 
zadarmo, abych parafrázoval známé 
české rčení.  
 Program brigády, svolané salesiá-
nem biskupem Karlem Herbstem, byl 
jasný: přijet a být ochoten udělat práci 
pro sestřičky karmelitky, které se stě-
hují z rušného centra Prahy do oázy ti-
chého venkovského prostředí kláštera 
v Drastech. A první dojmy po příjezdu? 
Na jedné straně „práce jak na kostele“, 

Práce jako na kostele 
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ale na druhé straně usměvavé 
Staré Páky a mnoho pozitivní 
energie. Hmota se skládá 
z  molekul a ty zase z atomů 
a částic, mezi kterými je zdánli-
vé nic. A toto nic je na hmotě 
vlastně to nejdůležitější. Jsou 
to energetické vazby, dalo by 
se říci vztahy mezi jednotlivými 
částicemi. Někteří mi možná 
porozumí, co chci říci. Pokud 
jsou energetické vazby či vzta-
hy narušeny, hmota nedrží po-
hromadě, nastává chaos. Ty 
vazby jsou něco, co se dá jen 
těžko materialistou změřit, zvá-
žit a čeho si vlastně ani ne-
všimnete. Jsou ale nejdůležitější a zá-
kladem všeho. V Drastech si může ale-
spoň trochu šikovný člověk vyzkoušet 
nejrůznější profese a nářadí od zednic-
kého kladívka a lopaty přes sbíječku až 
po motorovou pilu. Můžete otloukat, 
nakládat, hrabat, vozit, řezat, jíst a pít. 
Sestřičky ví, co je v danou chvíli nejví-
ce potřeba. A na začátku toho všeho je 
vize místa, které bude přát modlitbě 

a  kontemplaci a stane se významným 
duchovním centrem severně od Prahy. 
 Pro případné zájemce, kteří o tomto 
místě slyší poprvé, zasílám odkaz  
nejen na stránky sestřiček karmelitek 
https://www.rehole.cz/cs/stehovani-
karmelitek-do-drast, ale také na stránky 
nadšenců, kteří si říkají Staré Páky 
https://www.starepaky.cz/ a kteří doká-
žou podobné akce, jaká proběhla 

a i nadále bude probíhat 
v Drastech, zorganizovat. 
 Díky za důkazy, že Pán 
a Duch působí.   Jan Holík 

Foto Martin Chromják 
 
PS: Stránky projektu jsou   
https://karmeldrasty.eu/. 
Fotografie naleznete ve fo-
toalbu Člověk a víra: 
www.clovekavira.cz/detail-
galerie/e3f68080-6df0-
4afb-88a2-541aa53ee004  
a také v galerii na rajčeti: 
https://seerif.rajce.idnes.cz/
SP_Drasty_2019. 

Sestry karmelitky se práci nevyhýbají 

Nový klášter – Karmel sv. Josefa v Drastech 
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ZRALÉ PÁKY NEREZAVÍ 
Slavíte církevního silvestra? Kdysi dávno s ním přišel na Lhotku tehdejší 
farník Petr Sporer, jinak zvaný Mašinka. 
 

 Týž věčně mladý duch produkující 
stále nové a svěží myšlenky teď zor-
ganizoval setkání těch, kdo byli před 
cca 30 lety lhoteckou mládeží (já jim ří-
kám Zralé páky, jen jeden už překročil 
šedesátku). Kdy jindy, než na silvestra, 
který má navíc tu výhodu, že je vždy 
v  sobotu, a oslava začne až po mši 
svaté s nedělní platností, což je bene-
fit, který občanský silvestr zcela po-
strádá.  
 Hodně pozvaných přišlo již na tu mši 
svatou, a nikoli pro to, že by počítali 
s nedělní indispozicí. Celkem nás moh-
lo být až 70, na fotce už mnozí chybí. 
Stále na Lhotku nás prý chodí jenom 
šest. 
 Bylo až nápadné, jak se všichni, 
s nimiž jsem mluvil, na setkání těšili. 
Některé z přítomných jsem opravdu 
25 let nebo i déle neviděl. Hodně jsem 
jich poznal, na další jsem se postupně 
rozpomněl, několika jsem se musel ze-
ptat a některé jsem asi neznal ani  
tenkrát. Byli tu ministranti, vedoucí 

a  účastníci tajných chaloupek a jejich 
první pokračovatelé, účastníci puťáků 
(ty organizoval sotva plnoletý Petr Kří-
žek), členové Rudolfova pramene (hu-
dební těleso, něco mezi Jiříkovým vi-
děním a Nestíháme), bořitelé chalupy 
v  Královci, návštěvníci biblických hodin 
aj. Dorazil i bývalý kaplan, nyní pan 
biskup Zdenek Wasserbauer, který si 
zjevně mnoho lidí pamatuje. 
 Pár lidí přineslo staré fotografie 
a  Vláďa promítl dva filmy z puťáků 
a  dokument „Deset dnů, které otřásly 
Královcem“. Dodatečně jsem ještě dě-
koval andělům strážným.   
 Co mi přišlo úžasné – po tolika le-
tech jsme stále přátelé, máme si co říct 
a věřím, že ve většině jsme i připraveni 
si pomoci, kdyby bylo potřeba. Někteří 
jsme si v této společnosti našli partne-
ra, jiní si ho zde aspoň otestovali – tře-
ba na puťáku. 
 Díky Bohu a dík i Mašinkovi. 

Jiří Vavřík 

 
Účastníci setkání přítomní ve 22.45. Mašinka je ležící nalevo (30. 11. 2019) 
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„ADVENTNĚ ANEŽSKÁ“ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 

 
Exercitátor P. Petr Piťha 

 
 Poslední den církevního roku jsme 
mohli absolvovat dopolední rekolekci, 
kterou vedl P. Petr Piťha. Myslím, že 
jeho jméno přitáhlo ještě pár lidí navíc, 
takže kaple byla plná. Při přivítání pan 
farář řekl, že ani moc nedoufal, že by 
pan profesor na jeho žádost kývl, a že 
tím byl mile překvapen. 
 Jako obvykle byla obnova rozdělena 
na tři bloky. První, historický, byl věno-
ván 17. listopadu a jeho dvěma určují-
cím postavám: Václavu Havlovi a svaté 
Anežce. Mě dodatečně napadlo, že 
spoluautor iniciativy „Desetiletí du-
chovní obnovy“, jehož první rok (1988) 
měl jako patronku právě (tehdy ještě) 
blahoslavenou Anežku, může mít 
o  myšlení tehdejší společnosti a o si-
lách, které působily při sametové revo-
luci, nejlepší přehled. 
 Václav Havel tehdy formuloval dvě 
veskrze křesťanská (a stále platná) 
hesla: „Pravda a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí!“ a „Kdo, když ne 
my; kdy, když ne teď!“ Svatá Anežka, 

jejíž přítomnost lidé na manifestacích 
cítili, však oproti němu byla jasným ori-
entačním bodem a vpravdě státníkem. 
Zkušenosti získávala již od mládí, byla 
velmi vzdělaná, vnitřně ukázněná 
a  Václav I. se s ní o všem radil. Jejím 
mistrovským diplomatickým počinem 
bylo usmíření krále a jeho odbojného 
syna Přemysla Otakara II. – vlastně jim 
oběma nařídila, uspořádala „znovuko-
runovaci“ v přítomnosti obou českých 
biskupů a králi uložila zorganizovat 
společné tažení proti Tatarům. 
 My bychom si měli vzít ta dvě hesla 
Václava Havla a jít za sv. Anežkou. 
 Ve druhé části P. Piťha mluvil nejpr-
ve o duchovním obsahu adventu. Za-
končil myšlenkou: ať už jdeme cestou 
radostného očekávání, nebo (jindy) 
cestou kající přípravy na setkání se 
Soudcem, vždycky dojdeme k rozsud-
ku: „Budiž láska!“ 
 

 
 

 Poté plynule přešel k adventnímu 
folklóru (Mikuláš, Ambrož, Lucie, věn-
ce), který završil rozkošnou historkou 
odněkud z Neveklovska, kde se na den 
sv. Lucie soudruzi radili, jak vymýtit 
náboženské relikty, načež byli přepa-
deni skupinou lucií; ty je svlékly do tre-
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nek a honily po rynku – v čele s man-
želkou předsedy, takže to prošlo bez 
následků. 
 Ve třetí části jsme se tentokrát  
pomodlili radostný růženec, kterému 
P. Piťha přidal úvod; dále pak před 
každým desátkem velmi neotřele roz-
jímal příslušné tajemství nejprve s po-

hledem na Pannu Marii, potom na sva-
tou Anežku. To se mi velmi líbilo, ale 
nic si z toho nepamatuji. 
 Z nabízených knih jsem si koupil 
(a nechal podepsat) tu s názvem „Stav 
a perspektivy naší společnosti“. Jinak 
jsme politiku neřešili. 
 S díky           Jiří Vavřík 

 
 

FARNÍ ODPOLEDNE U SV. IGNÁCE 
Na tradiční farní odpoledne spojené s poutí do některého z pražských koste-
lů jsme se vydali hned první neděli adventní. Zahájili jsme ho před vchodem 
do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí.  
 

 
 
 Náš průvodce Petr Křížek zmínil, že 
se takto scházíme již po osmé. (Ve 
věstníkovém archivu najdeme v roce 
2013/1 reportáž z prvního setkání 
v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně.) 
 Dřív, než jsme vstoupili do chrámu, 
připomněli jsme si, že místo dnešního 
Karlova náměstí tady ve 14. století byl 
Dobytčí trh a přímo na místě, kde jsme 
stáli, se ve 14. století nacházela kaple 
Božího Těla. V 17. století měli kapli ve 
správě jezuité. Díky štědrosti hraběnky 
Marie Maxmiliány ze Šternberku získali 
pozemky pro stavbu rezidence na vý-
chodní straně náměstí a ve 2. pol. 
17. stol. začali se stavbou nového kos-
tela, zasvěceného zakladateli jezuit-

ského řádu. Jeho socha září do dáli 
v  elipsovité svatozáři. 
Autorem projektu a stavitelem byl Carlo 
Lurago. Kostel byl vysvěcen roku 1678 
pražským arcibiskupem Janem Bedři-
chem z Valdštejna. O architektuře raně 
barokního klenotu a jeho vybavení se 
doč tete podrobně  na webu 
www.kostelignac.cz. Centrální sálová 
loď je vpředu ukončena presbytářem. 
Oltářní obraz znázorňuje Přijetí a osla-
vu sv. Ignáce v nebi – roku 1688 jej 
namaloval Jan Jiří Heinsch. 
 Ignác z Loyoly byl rytíř a voják. Slou-
žil jako důstojník ve službách císaře 
Karla V. Při obraně Pamplony byl 
vážně zraněn. Po svém uzdravení pu-
toval k Matce Boží Montserratské a od 
té doby bylo jeho heslem „K větší cti 
a slávě Boží“ (lat. zkr. AMDG). Stal se 
knězem a mužem modlitby. Kolem něj 
se shromáždila skupina mužů, kteří za-
čali žít radikálnějším křesťanským způ-
sobem, říkali si Ježíšovi společníci… 
 Postupně jsme procházeli jednotli-
vými postranními kaplemi, kterých je 
celkem devět. Slouží k osobní zbož-
nosti, meditaci a k modlitbě. Každá má 

V kapli českých patronů 
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vlastní téma: 1. Kaple všech věrných 
zemřelých, Dušičková. Štuková výzdo-
ba znázorňuje pomíjivost života a smrti. 
2. Kaple P. Marie Piekarské 
3. Kaple sv. Barbory  
4. Kaple sv. Františka Borgiáše 
5. Kaple sv. Libora 
6. Kaple sv. Aloise Gonzagy 
7. Kaple sv. Františka Xaverského, též 
  misionářská 
8. Kaple Českých patronů 
9. Kaple P. Marie Lurdské. 
 

 

 Nebylo nás málo, sr. Bernarda na-
počítala 64 účastníků.  
 P. Jiří nás v krátké pobožnosti po-
vzbudil, abychom v adventní době 
znovu zatoužili plně a definitivně patřit 
Bohu, být pod praporem Kristovým. 
„Když budeme vítězit v boji o náš vztah 
s Kristem, mnohé z toho, co jsme ne-
dokázali změnit, půjde lépe.“ 
 Závěrečná část farního odpoledne 
patřila tradičně společnému sdílení 
v zázemí kostela sv. Ignáce. Mnozí 
z nás se do tzv. Družinské kaple dostali 
poprvé. Jedná se o pozoruhodný pro-
stor nad sakristií. Původní řádová ora-
toř byla v roce 1904 nově upravena 
a sloužila ke společné liturgii Marián-
ské družiny mužů a jinochů. Nás uvíta-
la vůní svařeného vína a dobrotami na 
stolech. V družném hovoru jsme pak 
strávili příjemný podvečer. Děkujeme 
všem, kdo se o příjemné farní odpo-
ledne zasloužili.        Jana Šilhavá 

 

POZVÁNKY Z PASTORAČNÍHO STŘEDISKA AP 
Akademie nejen pro seniory 
Od 8. 1. 2020 každou druhou středu v měsíci od 9.30 do 11.00. Dne 8. 1. před-
náška na téma: Katolický týdeník – o faktech v době falešných zpráv. 
 

Výchova k hodnotám a ke svobodě 
Přednáška s diskuzí se bude konat 26. 1. 2020 15.00 až 18.00. Hostem bude 
PhDr. Ivana Bernardová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Víc 
se dočtete na http://www.apha.cz/2019/cpr-novinky/cpr-vychova-k-hodnotam. 
 

Víkend pro milovníky společenských tanců 
Pod vedením tanečního mistra Mgr. Michaely Wallenfelsové 27.–29. ledna v Pen-
zionu Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem. Více na 
http://panskydumrozmital.cz/2018/06/02/vikend-spolecenskych-tancu/.  
 

Jak naplnit prázdné hnízdo? 
Setkání manželů 50+ 27.–29. března 2020. Zveme zvlášť rodiče, kterým odchá-
zejí nebo už odešly děti z domova. Více na http://www.apha.cz/2019/cpr-
novinky/jak-naplnit-prazdne-hnizdo-2020; přihlášky Info@panskydumrozmital.cz, 
tel.: 734435295; www.panskydumrozmital.cz. 

V Družinské kapli
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ZASE JSME TO STIHLI 
Rád bych vás pozdravil v novém roce. Jsem nejmladší přírůstek charitního 
vozového parku Peugeot 208. 
 

 Jsem nejkrásnější a nej-
moderněji vybavený ze všech 
našich autíček, sněhobílé 
barvy s barevným logem na 

dveřích. Dokonce mám i zadní parko-
vací kameru, aby mi pečovatelky neo-
tloukly zadní nárazníky. Pomalu ještě 
neoschla barva na velkém technickém 
průkazu, jak jsem přešel z majetku lea-
singové společnosti definitivně do 
vlastnictví Charity. Navíc mám speciál-
ní poslání, rozvá-
žím obědy potřeb-
ným. 
 Původně mi byl 
přidělený pečova-
tel, ale toho jsem 
neměl moc rád. 
Strašně rychle stří-
dal brzdu a plyn. Nevěděl jsem, jestli 
mám stát, nebo rychle vyrazit vpřed. 
Po každé takové změně, jsem si musel 
notně loknout benzínu a paní ředitelka 
si potom stěžovala na obrovskou spo-
třebu. Naštěstí se ten chlap odstěho-
val. Teď se mnou slouží půvabně štíhlá 
rusovlasá pečovatelka Dáda. Nejen že 
je na ni krásný pohled, když s úsmě-
vem roznáší obědy, ale ještě řídí pěkně 
plynule. I spotřeba se výrazně snížila, 
a tak jsme všichni spokojení. 
 Jak vypadá moje služba? Vyjíždíme 
z garáže pod Komunitním centrem 
Matky Terezy a zamíříme rovnou pro 
teploučké papání, které nám každé rá-
no připravují v nedaleké restauraci. 
Dáda naloží teplé jídlonosiče do ter-
moboxu, který ukrývám v kufru. Teď 
sebou musíme hodit, na rozvezení jídla 

máme jen čtyři hodiny. Musíme ho do-
vézt teplé, minimálně 60 °C, jinak by se 
na nás paní z hygieny zlobily. Nejdříve 
rozvážíme po Jižním Městě. Vždycky 
najdeme skulinku na zaparkování 
a  Dáda rychle utíká s jídlem za čekají-
cími hladovci. Běháním po schodech si 
udržuje fyzičku, tady na „Jižňáku“ je to 
totiž samý panelák. 
 Ze starého Chodova míříme rovnou 
na Spořilov. Proplétáme se mezi do-

mečky a většině klientů 
jídlo podáváme rovnou 
do okna. Stařečci a sta-
řenky už nás vyhlížejí, 
tak nám ta cesta rychle 
ubíhá. Spořilovští jsou 
nakrmeni a my spěchá-
me nahoru na Budějo-

vickou a Pankrác. Tady se Dáda zase 
proběhne, všude samé schody. Já už 
se těším, jak se pěkně svezu z kopce. 
Dva naši strávníci bydlí uprostřed bra-
nické stráně. Mineme krčské nádraží 
a už funím nahoru k vám na Lhotku 
a  Písnici. I tady máme několik zastá-
vek, termobox už zeje prázdnotou. 
Končíme v Kunraticích, kde vyložíme 
poslední oběd. Já si oddechnu, zase 
jsme to stihli. 
 Po obědech často ještě s Dádou do-
vezeme někomu nákup a už míříme 
zpátky do garáže. Dáda ještě poklidí 
a můžeme si odpočinout. 
 Do nového roku vám přeji mnoho 
bezpečných kilometrů, málo karambolů 
a pohodu na životní pouti.  

Váš Peugeotek  
a Eva Černá 
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KALENDÁŘ – LEDEN 2020 
 

STŘEDA   1. 1. SLAVNOST  MATKY  BOŽÍ  PANNY  MARIE 
  8.00, 10.00 Mše svatá  
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá 
  

ČTVRTEK  2. 1. Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského; prázdniny 
  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela  
  9.30 Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.  
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   3. 1. Nejsvětějšího jména Ježíš; první pátek; prázdniny 
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. 1. První sobota v měsíci 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše sv., vigilie Zjevení Páně, žehnání vody, kadidla a křídy 
18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE  5. 1. ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST 
  8.00, 10.00 Mše svaté, obě s žehnáním vody, kadidla a křídy 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 
  

PONDĚLÍ 6. 1.  
  8.00 Mše svatá 
18.00 Setkání Alfa – týmu 
18.30 Společenství Alfa plus 
  

ÚTERÝ   7. 1.  
  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 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  8. 1.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.30 Příprava dospělých na křest 
20.00 Zasedání pastorační rady farnosti 
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ČTVRTEK   9. 1.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK   10. 1.  
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  11. 1. Úmrtní den ct. Matky Elekty 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  12. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, končí doba vánoční 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
18.30 Mše svatá  
20.00 MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ 13. 1.  
  8.00 Mše svatá 
19.00  Začíná kurz Alfa  
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   14. 1.  
  9.15–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá  
19.15 Společenství starší mládeže 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  15. 1.   
  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, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Společenství mladší mládeže 
  

ČTVRTEK  16. 1.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Společenství Zacheus 
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PÁTEK   17. 1. Sv. Antonína, opata 
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  18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  19. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  

16.30 
Farní akademie: Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., 
JC.D: Svátosti v církevním právu. Boží dary, nebo paragrafy? 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  20. 1.  
  8.00 Mše svatá 
18.00 Společenství Alfa plus 
19.00 Kurz Alfa  
  

ÚTERÝ   21. 1. Sv. Anežka Římská 
  9.15–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem.  Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  22. 1.  
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.00  Ekumenická bohoslužba a následné přátelské posezení 
  

ČTVRTEK  23. 1.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Modlitba Taizé 
  

PÁTEK   24. 1. Sv. František Saleský 
15.00 Mše svatá a po ní modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
17.00–18.00 Triduum společenství Modlitby matek 
18.30 Mše svatá 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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SOBOTA  25. 1. Obrácení sv. Pavla 
17.00 Mše svatá 
18.00–19.00 Triduum společenství Modlitby matek 
20.00–1.00 21. farní ples 
  

NEDĚLE  26. 1.  3. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 
  8.00, 10.00 Mše svatá  
15.00 ZŠ Zárubova Dětský karneval 
17.00–18.00 Triduum společenství Modlitby matek  
18.30 Mše svatá 
20.00 MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ  27. 1.  
  8.00 Mše svatá 
19.00 Kurz Alfa  
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   28. 1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
  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 
19.15 Společenství starší mládeže 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  29. 1.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Společenství mladší mládeže 
  

ČTVRTEK  30. 1.  
  8.00 Mše svatá a po ní úklid kostela  
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   31. 1. Sv. Jana Boska, kněze, prázdniny 
15.00 Mše svatá a po ní modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
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 
9. 2.   – farní akademie od 16.30. Mgr. Terezie Malá: Židovské svátky.  
   Co, kdy a jak Židé slaví. 
8. 3., 7. 4.  – bohoslužby upravené pro děti 
19. 4.  – první svaté přijímání 
1.–3. 5.  – víkend pro rodiny s dětmi 
5. 6.  – Noc kostelů 
6. 6.  – poutní slavnost 
7. 6.  – celebrantem mše sv. v 10.00 bude papežský nuncius  
   arcibiskup Charles Balvo 
13.–14. 6.  – pěší pouť otců s dětmi  
2.–15. 8.  – letní chaloupky 
19. 9.  – Lhotecký běh 
 

 

 
 

OTČENÁŠ VEDE K MODLITBĚ VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 Pán vyzývá k osobní modlitbě, ale prostřednictvím Otčenáše nás vede i k mod-
litbě ve společenství. Jeden text sv. Cypriána připomíná tuto kolektivní dimenzi. 
 Otec poznává slova svého Syna, když se modlíme. Pán míru a jednoty si ne-
přál, abychom tuto modlitbu říkali každý zvlášť o samotě. Abychom se nemodlili 
jen sami za sebe, neříkáme „Otče můj“, ale „Otče náš“, neříkáme „můj chléb  
vezdejší dej mi dnes“, ale: „chléb náš vezdejší dej nám dnes!“ Naše modlitba se 
odehrává veřejně v kostele, ve společenství s druhými. Sněm biskupů to správně 
zdůraznil výrokem: „Naše modlitba je misionářská.“ Nemodlíme se za jednoho, my 
jsme jedním. 

Guy Gilbert: Buďte světlem! Portál, 2010. 
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