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BAREVNÁ LITURGIE
Bohoslužbu slavíme v různých barvách, protože život je mnohotvárný,
obsahuje smutek i radost, city i rozum,
přemáhání i slavení, střídání ročních
dob i stálost naděje a odpuštění.
Základem je bílá, barva očištění
a znovuzrození. Albu, bílou tuniku sahající ke kotníkům, oblékali o Velikonocích nově pokřtění. Při bohoslužbě ji
obléká nejen kněz, ale i ti, kdo slouží
kolem obětního stolu. Bílá připomíná
světlo, čistotu, nevinnost, dobro. Připomíná epizodu na hoře Tábor, kde byl
Ježíš proměněn: „Jeho tvář zářila jako
slunce a jeho šat byl oslnivě bílý“ (srov.
Mt 17,1-6). Bílá je předobrazem Boží
slávy, znamením dobroty a odpuštění.
Je znamením čistoty srdce, o niž
chceme s Boží pomocí usilovat.
Zelená je barva života. Je spojená
s každoroční obnovou přírody, připomíná znovuzrození života, jeho svěžest
a sílu. Je barvou naděje a připomínkou

oživujícího Ducha Božího. Zelená je
klidná, přináší odpočinek očím, je barvou bezpečí (proto nám svítí na semaforech). Je barvou velké části církevního roku podobně jako v přírodě.
Červená je nejvznešenější. Barva
královská, ohnivá barva Ducha svatého. Připomíná teplo a bezpečí lásky,
ale také moc toho, který jako oheň tříbí
člověka. Je to barva těch, kdo za nás
prolili svou krev. Barva Velkého pátku,
barva Kristova.
Fialová je barva nesnadná. Barva
mnoha odstínů, barva nemilovaná, barva luxusu a extravagance. Nám podbarvuje chvíle, kdy je třeba vystoupit
mimo běžný chod života. Chvíle vážné,
chvíle smutku, chvíle, kdy přemýšlíme
nad sebou. Mísí se v ní červená s barvou modrou, nebeskou. A tak i v ní je
skrytá naděje.
+ P. Petr Šleich

Ornát bílý, zelený, červený, fialový, světlý (růžový), tmavý (černý) a mariánský modrý.
(Na farním webu je Věstník barevný.)

ZPRÁVY Z FARNOSTI

HODNÉ DĚTIČKY, NEZBEDNÉ OVEČKY
Sešli jsme se ve středu 8. ledna.
Protože v prosinci nakonec rada nezasedala, reflexe uplynulého období byla
delší. Naštěstí nebylo významnějších
připomínek.
Jako každý rok i letos jsme vyjádřili
poděkování dobrovolníkům, kteří vedli
program pro školy. Přišlo 24 třetích,
čtvrtých a sedmých tříd ZŠ. Co je zajímavé, velký zájem projevily také školky
a první třídy ZŠ, přišlo jich 23 tříd, viz
článek sestry Bernardy na s. 6. Nejvíc
mě potěšilo, že jedna ze tříd nějaké
mateřské školy šla jen tak kolem kostela, a protože viděla, že je otevřeno, tak
přišla dovnitř a sestra Bernarda pro ně
udělala improvizovaný program.
Kvůli čerstvé změně vedení v OC
Novodvorská Plaza tam neprovedl náš
chrámový sbor Českou mši vánoční.
Nicméně i s novým vedením se podařilo navázat pěknou spolupráci, a tak by
tam letos měla „Rybovka“ opět zaznít.
Tříkráloví koledníci už tam také letos
koledovali.

Živé ovečky u venkovního betléma
byly opět vítanou atrakcí. Nicméně se
jim během devíti dnů, co u nás bytovaly, podařilo dvakrát překonat plot. Jejich „zbožné“ nahlížení do kostela jsem
neocenil a příště je musíme lépe ohradit.
Letošní víkend pro rodiny plánujeme
opět v Jiřetíně pod Jedlovou, a to
8.–10. května.
Pouť otců a dětí ještě nemá trasu,
ale termín ano, bude třetí víkend
v červnu.
Pastorační rada přijala odmítavé
stanovisko k závěru rady ekonomické,
která v listopadu odmítla návrh inzerovat tento rok v Katolickém týdeníku (viz
lednový Věstník). Ohledně stavby jsem
spolu se zainteresovanými seznámil
členy rady s průběhem řešení komplikací ze strany jedné osoby ze sousedství a jednoho ekologického spolku.
Petr Burda již velmi svědomitě pracuje na přípravě 4. ročníku Lhoteckého
běhu plánovaného na 12. září.
P. Jiří Korda

Oplocení oveček z venkovního betléma bude potřeba o Vánocích zpevnit
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NEPROPÁSNĚTE LETOS CHALOUPKY!
Drazí rodiče, z důvodu loňského
převisu zájmu o účast na letních chaloupkách počítáme letos v případě velkého zájmu s chaloupkami třemi. Díky
možnosti zapojit naše bohoslovce bychom neměli mít problém zajistit dostatek starších kamarádů (vedoucích).
Pokud ale máme vše dobře připravit
a přitom zajistit stále velmi příznivou
cenu, musíme mít přehled o letošním
zájmu co nejdříve. Proto během února
dám k dispozici přihlášky a přihlašová-

ní bude ukončeno nejpozději během
května. Termín bude od neděle 2. srpna do soboty 15. srpna, všechny by byly v severních Čechách. Pozor, letos
bude i jedna důležitá změna. Pastorační rada rozhodla o úplném zákazu
mobilních telefonů! Důvody rád osobně
vysvětlím. Rodiče obdrží každý den
večer SMS zprávu od hlavního vedoucího příslušné chaloupky o proběhlém
dni.
P. Jiří Korda

MOHL BYCH BÝT POKŘTĚNÝ?
MOHL BYCH K PŘIJÍMÁNÍ?
Zveme nepokřtěné dospělé, kteří
uvažují o křtu, nebo se chtějí jen nezávazně začít seznamovat s křesťanstvím, na společná setkání, která začneme pro nové zájemce během jara.
Pokud někdo z vás byl pokřtěn jako dítě, ale též se chce něco o víře víc

dozvědět nebo se dokonce připravit na
svaté přijímání, rádi mu věnujeme potřebný čas. Zdůrazňuji, nikoho k ničemu nenutíme! Prosím nebojte se mne
kontaktovat, tel. 725 797 561 nebo
jmkorda@seznam.cz.
P. Jiří Korda

UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Svátost pomazání nemocných se
bude udílet všem vážně nemocným
a chřadnoucím věkem v sobotu 8. 2. při
mši svaté v 17.00. Není třeba se dopředu přihlašovat. Doporučuji dojít si
v nepříliš vzdálené době před přijetím
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svatého pomazání ke svátosti smíření.
Připomínám, že o svátost nemocných
můžete v případě potřeby požádat
kněze kdykoliv, a to i pro své blízké
doma či v nemocnici!
P. Jiří Korda
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KASIČKY U BETLÉMA
Stalo se již tradicí, že penězi z kasiček andělíčka a černouška, umístěných
u betléma, podporujeme ty, kteří se nemají po materiální
stránce tak dobře
jako my. Navazujeme tak na původní smysl kasiček – vždyť „černoušek“ byl určen
právě na podporu
misijní činnosti
církve. Tyto Vánoce jste do obou
kasiček dali celkem 33 069 Kč.
Peníze jsme rozdělili následovně:
● 9 999 Kč dar pro jídelnu a centrum
pro děti v ekvádorském Ventanasu
a San José de Raranga;

● 9 870 Kč české obecně prospěšné
společnosti SIRIRI, která se snaží pomáhat Středoafričanům postavit se na
vlastní nohy;
● 4 900 Kč pro
„na dálku adoptovaného“ indického chlapce;
● 8 300 Kč pro
CMŠ Studánka.
K poděkování
malým i velkým
dárcům se připojuje také pater
Pavel Budský,
který organizuje
výše uvedenou
pomoc v Ekvádoru, i zástupci společnosti SIRIRI. Informace o indickém chlapci jste si mohli
přečíst v minulém Věstníku.
P. Jiří Korda

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech bylo během prosince 2019 vybráno celkem 508 390 Kč. Všem dárcům děkujeme. Každou první neděli v měsíci je mše sv. od 10.00 hod.
obětována za podporovatele projektu.

KRÁTCE
● Křest přijali František Martin Jiří K.,
Anežka Maria G., Anežka Š., Anna Marie Č., Antonie S.
● Rozloučili jsme se s Anežkou Šerých, Ludmilou Červinkovou a Antonínem Dočkálkem.
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● Tříkrálová sbírka v naší farnosti
opět proběhla s nemalým úsilím dospělých i malých koledníků. Výsledky uveřejníme v březnovém Věstníku.
● Zasedání Pastorační rady farnosti
(PRF) bude 4. 3. 2020 ve 20.00 v sále
sv. Václava.
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POZVÁNÍ

NEŠPORY V KAPLIČCE SV. BARTOLOMĚJE

Interiér kapličky se „Stromem života“

Již několik let se modlíme v kapličce
sv. Bartoloměje v Hodkovičkách, která
stojí u zastávky MHD Černý kůň. Začali
jsme se modlit s úmyslem za její opravu.
Po zdařilé rekonstrukci, kterou provedl na své náklady Magistrát hl. města
Prahy, je zase krásná. Dokonce se do
ní vrátil původní korpus Krista, který se
řadu desetiletí skrýval na Slovensku
a přežil tam dobu komunistického útlaku církví. Korpus Krista dostal nový kříž
od ak. malíře Pavla Šlegla – „Strom života“.
Naše modlitby po opravě kapličky
neskončily, ale pokračují dál, vždyť
nám ji předci postavili především proto,
abychom se modlili. Zveme vás ke společné modlitbě nešpor o nedělích 9. 2.;
23. 2.; 8. 3.; 22. 3.; 5. 4.; 19. 4.; 3. 5.;
17. 5.; 31. 5.; 14. 6.; 28. 6. 2020. Začínáme vždy v 19.00. Modlitba trvá jen
15–20 minut, proto přijďte včas.
Za rodinné společenství
Jan Šilhavý

POZVÁNÍ DO KAPLE SV. VÁCLAVA
THOMAYEROVY NEMOCNICE
V úterý 11. 2. v 15.00 se bude konat
v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice mše svatá v rámci oslavy
Světového dne nemocných. Hostem
bude strahovský opat PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, PhD., OPraem. Při
bohoslužbě mohou nemocní i senioři
přijmout svátost nemocných. Zájemci
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o ni nechť se předem připraví přijetím
svátosti smíření a přihlásí se Mgr.
Doubravce Vokáčové na telefonním
čísle 775 137 869 nebo na e-mailu
duchovnipece@ftn.cz.
Řehoř J. Žáček
a Doubravka Vokáčová,
nemocniční kaplani
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OHLASY

TŘÍKRÁLOVÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Vánoční doba byla velmi úrodná. Sice nenapadl sníh, což mrzelo jistě
hlavně ty nejmenší, ale kolem lhoteckých betlémů se to hemžilo návštěvníky. Hlavně dětmi.
Protože advent je vyhrazen školákům a programům pro ně, v době po
Novém roce navštěvuje náš kostel
každý rok stále víc a víc dětí ze školek,
případně z prvních tříd ZŠ. A není to
jen Církevní mateřská škola Studánka
a Mateřská škola sv. Augustina. Také
děti z jiných školek se chodí dívat na
betlémy a samozřejmě je pro ně při-

praven i miniaturní program, aby se
seznámily s prostředím kostela. Oblíbená je např. hra na zvony a povídání
o hvězdě, za kterou putovali Tři králové.
Korunu dětské návštěvě vždy dá výstup k varhanám a výklad pana varhaníka zakončený nějakou koledou.
Zbývá jen prosba k Pánu, aby si tyto
krásné děti jednou nasměroval na svou
cestu. A návštěva v našem kostele by
se k tomu mohla stát první příležitostí.
Bernarda Lacinová

Děti z mateřských škol navštěvovaly naše betlémy
a seznamovaly se s prostředím kostela

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.)
6
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JAK SE MODLIT
Asi patnáct kilometrů od Hlinska, kam jezdíme, se nachází poutní kostel
v Luži zvaný Chlumek. Je zasvěcený P. Marii Pomocné. Také tam mají farní
časopis Chlumeček, ve kterém mě zaujal text „Jak se modlit“. Připadá mi inspirativní do nového roku, více www.chlumek.net.

Poutní kostel Panny Marie Pomocné v Luži na Chlumku.
Pravidelné bohoslužby každou neděli v 9.30, pravidelné poutě: první neděle
v červenci, neděle po 14. srpnu, neděle po 7. září, svatováclavská 28. září.
Modlit se můžeš neustále.
Vše dělat k Boží cti a chvále,
za každý den a prožitou krásu děkovat,
za to, že přítele máš, který tě má rád.
Když krájíš chleba,
za hladové prosbu vznes,
aby Bůh poslal pomoc, a každý dostal
najíst dnes.
Rozděl se s potřebnými o své statky,
dostaneš od Boha dvakrát tolik zpátky.
Pros za to, abys v každém člověku
bratra a sestru viděl,
nikdy nikde se za svou víru nezastyděl.
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Když vidíš Boží přírodu, krásné květiny,
pros za slepé, pro které jsou dny temné
hodiny.
Aby všem nemocným Bůh laskavé průvodce dal,
aby nikdo opuštěný nikde neplakal.
Abychom žili ve světě v míru,
aby Duch svatý upevnil v srdcích víru.
Pak stane se ti modlitbou každá hodina, každá chvíle.
A ty s křížem na ramenou
nemineš věčného cíle.
Z časopisu Chlumeček č. 9–10 / 2019
vypsala Eva Kocmanová
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VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ
Pouť ke sv. Valentinu má v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dlouholetou tradici. Poutní bohoslužby okolo svátku sv. Valentina se tam pořádaly už
v době barokní. Impulzem pro obnovení dávné tradice se stal nález monstrancového relikviáře, který podle autentiky ukrývá ostatky sv. Valentina.
Od roku 2003 jsou při poutní bohoslužbě opět vystavené.
Pouť pro snoubence se k oslavě patrona manželů a zamilovaných připojila
v roce 2009. Letošní pouť 15. února
2020 bude už jedenáctá.
Má dvě části: Valentinské zastavení
od 10.00 je určené pro páry, které uvažují o manželství, zdaleka nemusí být
snoubenci. Je to příležitost prožít duchovní obnovu speciálně cílenou
k těm, kdo spolu chodí. Probíhá
v krásných prostorách Vyšehradské
kapituly, kam se vejde maximálně dvacet párů, proto je potřeba se přihlásit,
viz
http://www.apha.cz/cpr-valentinaktualni-nabidka. Nejčastějším průvod-

cem mladých párů je Mons. Aleš Opatrný, který stál u zrodu programů pro
snoubence.
Poutní bohoslužbu od 15.30, bude
celebrovat P. Ing. Michal Němeček.
Zváni jsou nejen snoubenci, ale všichni, kdo chtějí děkovat za dar lásky
a prosit o prohloubení lásky v rodinách,
všichni, komu leží na srdci budoucnost
manželství a rodiny v naší zemi. Po
vzoru sv. Valentina P. Němeček párům
po skončení mše svaté individuálně
žehná.
Srdečně zveme a těšíme se na vás.
Jana Šilhavá

Relikvie svatého biskupa Valentina vystavená v bazilice na Vyšehradě.
8
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ZAMYŠLENÍ

PŘED POPELEČNÍ STŘEDOU
„Mamííí, na co myslíš?“
„Za pár dní bude Popeleční středa.“
Odpovídám a přemýšlím, jestli se mám
jako vzorná katolická matka chopit příležitosti a spustit domácí katechezi.
Nechce se mi. Místo toho zůstávám
sedět u psacího stolu a pozoruji svou
nejmladší devítiletou dceru. Právě skáče na posteli a nestará se o to, že na
zem padají polštáře.
„Hurá, to dostanu křížek na čelo,“
směje se radostně.
To mě zajímá. „Proč hurá?“ Zdá se
mi pozoruhodné spojit znamení pokání
a vlastní pomíjivosti se zvoláním „hurá“. Nepřestává skákat a přitom vysvětluje důvody své radosti: „No přece budu mít znamení. Až půjdeme domů
s křížkem na čele, všichni uvidí, že
jsem křesťanka,“ vykřikuje malá teoložka a pokouší se vyskočit co nejvýše.
„Aha, tak je to tedy,“ dívám se na
naši holčičku a předstírám, že neslyším, jak postel trpí pod jejími bosými
chodidly. Miluji tyhle rozhovory.
„A proč ho dostáváme? Ten křížek?“
Chci se ujistit, že obě mluvíme o stejné
věci.
„Abych věděla, že patřím Pánu Bohu
a taky ještě, že jsem hříšná.“ Má jasno.
Triumf její teologie je obsažen v první
části té věty, a to se mi líbí.
Definitivně odkládám práci a vzpomínám na atmosféru prvního dne
půstu. Onen pocit se opakuje rok co
rok. Myslím na nezvykle dlouhou řadu
lidí v uličce mezi kostelními lavicemi,
mnozí z nás stáli se sklopenou hlavou.
Někde vpředu bylo slyšet tiché „...prach
jsi...“ stále znovu a znovu „...v prach se
obrátíš...“ Zanedlouho jsem stála na
2/2020

začátku té řady já, někdo druhý se dotýkal mého čela a částečky popela se
neznatelně sypaly dolů. Cítím zvláštní
naléhavost té chvíle. Člověk znamenal
člověka prsty černými od popela, sám
tímtéž popelem označený.
„Prach jsi a v prach se obrátíš“. Pro
Adama a Evu to možná byla poslední
slova, která od Hospodina slyšeli.
A věděli proč. Představuji si spravedlivého Joba, jak nešťastně sedí uprostřed popela se střepem v ruce. A nevěděl proč. Nebo žalmistu, který naříká
„naše duše leží v prachu...“ a obrací se
na Hospodina... „na pomoc nám povstaň, vykup nás pro svoje milosrdenství.“ Tolik příběhů popsaných v Bibli.
Jsou rozmanité zrovna tak jako příběhy
našich vlastních životů. Hříšníci vedle
spravedlivých v jedné Boží rodině.
I já patřím Pánu Bohu poznamenaná
popelem. Proč jenom se to moje dítě
raduje a já ne?! Domácí katecheze
probíhá a jak to vypadá, katechetkou
nejsem já.
Náhle se mi těsně před obličejem
objevuje červená zpocená tvář našeho
neviňátka. Rychle dýchá, jak je unavená tím sportovním výkonem. Pevně
vezme do dlaní mé tváře, až to bolí,
upřeně se mi podívá do očí a z plných
plic vykřikne: „Taky se říká: Obrať se
a věř evangeliu.“ Má pravdu. To udělám. Znovu jsem se zasnila, tentokrát
však radostně.
Pokoj už je tichý, postel prázdná, peřiny zůstaly ležet na zemi. Malá katechetka už dávno sedí ve vaně, na hlavě čepici z bílé pěny šamponu, nohama vytváří vlnobití a zpívá si. Je
šťastná.
Renata Černá
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AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6 pořádá vždy ve středu od 9.30 do 11.00:
12. února
P. Pavel Kuneš: Jak jsme se před 55 lety potkali s koncilem,
11. března Postní duchovní obnova s otcem biskupem Karlem Herbstem,
8. dubna O naší křehkosti a konečnosti – beseda s Martinou Špinkovou,
zakladatelkou domácího hospice Cesta domů.

TO NÁM TEHDY NEŘEKLI
Zveme na přednášku věnovanou obtížím a pochybnostem rodičů dětí
z umělého oplodnění. Zkušenosti rodinné terapeutky z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny bude
sdílet Mgr. Hana Imlaufová. Kdy:
13. 2. Kde: u Sv. Vojtěcha v Praze 6 –
Dejvicích od 19.30. Více na stránkách
http://www.apha.cz/2019/cprnovinky/cpr-umele-oplodneni-obtize.

JAK NAPLNIT PRÁZDNÉ HNÍZDO
Na víkendové setkání jsou zváni rodiče, kterým odcházejí děti z domova.
Kdy: 27.–29. 3. 2020 Kde: v Panském
domě v Rožmitále pod Třemšínem.
Přihlašování e-mailem na adresu
info@panskydumrozmital.cz nebo na
telefonním čísle 734 435 295. Více na
www.apha.cz/2019/cpr-novinky/jaknaplnit-prazdne-hnizdo-2020.

28. 2.–1. 3. –
6.–8. 3. –
19.–13. 3. –
3.–5. 4. –

DALŠÍ PROGRAMY V PANSKÉM DOMĚ
Pašije podle sv. Jana – rekolekce pro všechny P. Mgr. Jan Poříz.
Marnost nad marnost? – rekolekce P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.
Aktivizační kurz pro seniorky – trénování paměti, tvořivá dílna
i mobilní aplikace.
Postní duchovní obnova s Mons. Michaelem Slavíkem.

Přihlašovat se můžete e-mailem na adresu info@panskydumrozmital.cz nebo
telefonicky na čísle 734 435 295.
(red.)
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CHARITA

V TÝMU CHARITY PŘIBÝVÁ MUŽŮ
V domácí péči pracuji dvacet let. Za tu dobu došlo k mnoha změnám, kterým
se museli a musí poskytovatelé služeb pro potřebné přizpůsobovat. Mohla
bych začít legislativou, zpřísněním dohledu nad vzděláním personálu a pokračovat dlouhým výčtem inovací. Naše služby jsou ale především o lidech,
těch, kteří služby přijímají i poskytují.
na návštěvu pečovatelů je ovšem půvabná.
Paní Adélka má objednanou procházku každé úterý a čtvrtek. Těší se
na výlet do parku a blízkého
obchodu. Pokud není hezké
počasí, staví se s ní pracovníci v cukrárně na kávu
a dortík. Když ji přišel náš
pečovatel vyzvednout, odmítla s ním jít. Snažili jsme
se ji po telefonu přesvědčit,
aby se nechala od Pepy
doprovodit. Často se jí točí
hlava a pečovatelky mají
strach, že jim někde upadne. Paní Adélka byla nekompromisní: „To nejde, děvčata. Co
moje pověst? Co by si sousedé pomysleli, kdyby mě viděli, jak se procházím
na veřejnosti s úplně cizím mužem?!“
Přidávám statistiku za rok 2019.
Upozorňuji, že součet klientů jednotlivých služeb nesouhlasí s celkovým počtem. Někteří uživatelé od nás využívají více než jednu službu. Ti jsou potom
započítáni ve statistice každé služby,
kterou u nás využili. V celkovém součtu
uživatelů služeb jsou ale započteni
pouze jednou.
Přeji Vám požehROK 2019 V ČÍSLECH
naný únor.
Ošetřovatelská služba: 120 klientů, 6.227 návštěv
Eva Černá
Pečovatelská sužba:
158 klientů, 7.345 výkonů
Osobní asistence:
69 klientů,
8.096 hodin.
Půjčovna zdravotnických pomůcek:
45 klientů
Celkový počet klientů:
260

Jak léta jdou, technický pokrok spěje
kupředu. Díky tomu dnes umíme zajistit
péči i lidem, kteří by dříve museli být
umístěni v lůžkovém zařízení. Nemocnice zkracují dobu hospitalizace. Výsledkem je, že se
staráme o čím dál náročnější klienty. V posledních
letech není na trhu práce
dostatek pracovníků a do
našich služeb se nové posily moc nehlásí. Kdo by chtěl
dělat náročnou práci za nevelkou finanční odměnu?
Nejde jen o finance, společnost nevnímá práci pracovníků v sociálních službách jako prestižní.
Nechci si stěžovat. Přestože naše
Charita zažila na podzim další velký
odliv zaměstnanců, podařilo se do konce roku doplnit stav. Po mnoho let jsme
zaměstnávali pouze ženy. Měli jsme
v týmu jen jednoho muže na vedoucí
pozici. V roce 2012 jsme přijali pana řidiče na rozvoz obědů a dovoz klientů
k lékařům. Teď máme v týmu mužů víc.
Péče o imobilní klienty vyžaduje fyzickou sílu a je často nad možnosti našich
pracovnic. Reakce některých klientek
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KALENDÁŘ – ÚNOR 2020
SOBOTA 1. 2.
16.00
17.00
18.00

Mariánské večeřadlo
Mše svatá s žehnáním svící
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti oltářní

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

Uvedení Páně do chrámu
Mše svatá s žehnáním svící
Mše svatá s žehnáním svící
Mše svatá s žehnáním svící

2. 2.

PONDĚLÍ 3. 2.
8.00
18.30
19.00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Mše svatá se svatoblažejským požehnáním
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
4. 2.
9.15
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA 5. 2.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.30

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest

ČTVRTEK 6. 2.
8.00
8.45
9.30 Zárubova
19.00

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Biblické setkání

PÁTEK
7. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA
17.00

8. 2.

Úmrtní den ct. Mlady
Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných

NEDĚLE
8.00
10.00

9. 2.

18.30
20.00

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: Mgr. Terezie Malá: Židovské svátky. Co,
kdy a jak Židé slaví
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+

PONDĚLÍ 10. 2.
8.00
19.00
20.00

Památka sv. Scholastiky, panny
Mše svatá
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
11. 2.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.15
20.00–22.00

Panny Marie Lurdské
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nem. s udílením pomazání nemocných strahovským opatem, je třeba se přihlásit, viz str. 5
Mše svatá
Společenství starší mládeže
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 12. 2.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
18.45

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Příprava dospělých na křest
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 13. 2.
8.00
8.45
15.00 Sulická
19.00

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

PÁTEK
14. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

16.30
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SOBOTA 15. 2.
17.00

Bl. Bedřicha a druhů (14 pražských mučedníků)
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

16. 2.

PONDĚLÍ 17. 2.
8.00
18.30
19.00

Jarní prázdniny
Mše svatá
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa

ÚTERÝ
18. 2.
10.00–14.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Jarní prázdniny
Vikariátní konference kněží III. pražského vikariátu
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 19. 2.
8.00
8.40–9.10
18.30

Jarní prázdniny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Příprava dospělých na křest

ČTVRTEK 20. 2.
8.00
8.45
19.00

Jarní prázdniny
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
21. 2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15-21.00

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

SOBOTA 22. 2.
17.00

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
20.00

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+

14
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PONDĚLÍ 24. 2.
8.00
19.00
20.00

Mše svatá
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
25. 2.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.15
20.00–22.00

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

STŘEDA 26. 2.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
17.30
18.30
19.15

Popeleční středa, den přísného postu
Mše svatá s udílením popelce
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Mše svatá s udílením popelce
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 27. 2.
8.00
8.45
15.00 Sulická
19.00
20.00

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

PÁTEK
28. 2.
15.00
15.45
16.15 Katedrála
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 29. 2.
17.00

Mše svatá

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.

2/2020

15

PLÁNUJEME
7. 3.

– Postní duchovní obnova od 9 hodin s domažlickým farním vikářem
P. Petrem Konopíkem, zakončena mší svatou okolo poledne;
8. 3., 7. 4. – bohoslužby upravené pro děti;
8. 3.
– farní káva po mši sv. v 10 hodin, zve společenství MÁTA;
8. 3.
– farní akademie: Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.: Práce jako Boží dar, pohled očima křesťana a teologa;
19. 4.
– první svaté přijímání;
19. 4.
– farní akademie: Václav Malý, pomocný pražský biskup, téma bude
upřesněno;
8.–10. 5. – víkend pro rodiny s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou;
24. 5.
– farní akademie: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.: Paraguay: minulost
a současnost neznámé země;
5. 6.
– Noc kostelů;
6. 6.
– poutní slavnost;
7. 6.
– mše sv. v 10.00 celebrovaná papežským nunciem arcibiskupem
Charlesem Balvo;
13.–14. 6. – pěší pouť otců s dětmi;
2.–15. 8. – letní chaloupky;
12. 9.
– Lhotecký běh.

DUCH SVATÝ VOLÍ VŽDYCKY MALIČKOST
Bůh se zjevuje v nepatrnosti, drobnosti, v pokoře... Pomysleme na pokušení
Ježíše na poušti, kde se jako mocný představuje satan, vládce tohoto světa: „Dám
ti všechno, pokud učiníš to a to...“ Boží věci však začínají nepatrně, od nepatrného zárodku.“ „Pane, sešli svého Ducha, abych neměl strach z toho, že učiníš
v mém životě velké věci.“
Papež František
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; Specifický symbol 500
2. rozšíření kostela a výstavba farního centra č. účtu 53 23 72 03 39 / 0800;
Specifický symbol 100 – 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 24. 1. 2020.
Uzávěrka příštího čísla je 5. února 2020. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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