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KRISTUS, TEN UKŘIŽOVANÝ
Stigmatizovaný kapucín pater Pio neutečeme, stejně na nás padá z té
řekl: „Je lepší být na kříži s Ježíšem, nebo oné strany, vždyť kolik malých
než jen rozjímat o Ježíši na kříži.“ Co i velkých trápení nás potkává. Svatý
pater Pio také řekl: „Největší tragédií
znamená v tomto případě „lepší“?
Pro mnoho lidí, i věřících, jsou úvahy člověka je neobětované utrpení.“ Ano,
o utrpení a kříži něčím děsivým. „Po- skutečně je možné dát našim obtížím
máhat v rámci svých možností druhým, a utrpení smysl skrze láskyplnou oběť,
skrze
hlavně
sjednocení
rodině, být
s Kristem
na ně hodukřižovaným
ný, modlit se
– třeba za
za ně, chodit
duše
do kostela –
v očistci, za
to ano, ale
dar víry pro
vše má své
nevěřícího
meze a já
manžela,
nejsem přeci
pokání za
nějaký
hříchy své či
mnich nebo
druhých…
fanatik! JešVždyť
tě by mě
i o nás platí
mohl Bůh
to Pavlovo
vzít za slovo
„Teď sice
a kdo ví, co
El Greco: Kristus nesoucí kříž (výřez z obrazu)
pro vás
by se stalo.“
trpím, ale
Osamocený Bůh uprostřed těch, kteří o něm raduji se z toho, protože tím na svém
rádi mluví, zpívají, hádají se, Kristus těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do
uprostřed těch, kteří si s ním rádi sed- plné míry Kristových útrap; má z toho
nou na chvíli ke stolu, ale odsud po- prospěch jeho tělo, to je církev.“
+ P. Jiří Korda
sud. A přitom ten paradox – kříži stejně
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FUNDRAISER PROJEKTU CENTRUM LHOTKA
Na všech bohoslužbách v neděli
9. února jsem v ohláškách představil
nového koordinátora fundraisingu projektu Centrum Lhotka, přeloženo do
normální řeči, prostě člověka, který bude koordinovat shánění potřebných
prostředků. Na základě souhlasu rady
ekonomické i pastorační bude tímto
koordinátorem JUDr. Jakub Hradec.
Píšu „bude“, protože v době přípravy
tohoto Věstníku ještě probíhal proces
uzavření smlouvy, který obnáší i tzv.
schvalovací doložku Arcibiskupství

pražského. Mnozí pana Hradce, našeho dlouholetého farníka, znáte. Jsem
v této farnosti téměř devět let a za tu
dobu mám s Jakubem Hradcem a jeho
angažovaností pro farnost já, i obě farní rady, veskrze velmi dobré zkušenosti. Ano, vím, že někteří máte k němu
z různých důvodů i výhrady. Přesto tuto
volbu považuji za správnou a velice rád
s těmi, kteří budou mít zájem, o důvodech výběru osobně pohovořím. Prosím o modlitby za něj a jeho úkol.
Jiří Korda

KRÁTCE
● Křest přijali Matěj M., Antonie Jana
Marie S.
● Rozloučili jsme se s paní Alenou
Šindelářovou a jejím manželem Borisem Šindelářem.
● Svátost pomazání nemocných
v sobotu 8. 2. při mši svaté v 17.00
v našem kostele přijalo 83 lidí.

V nemocniční kapli Thomayerovy nemocnice udělil strahovský opat Daniel
Peter Janáček OPraem pomazání nemocných deseti lidem. O svátost nemocných můžete v případě potřeby požádat kdykoliv.
● Zasedání Pastorační rady farnosti
(PRF) bude 1. 4. 2020 ve 20.00 v sále
sv. Václava.

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Milí farníci, rády bychom Vás pozvaly dne 8. března 2020 po mši v 10 hod.
do sálu sv. Václava na kávu, čaj a domácí koláče. Pokračujeme v setkávání
po nedělní mši svaté pro všechny, kteří

nespěchají hned domů a chtějí se na
chvíli zastavit a popovídat si. Příspěvky
ve formě koláčů vítány!
Společenství Máta

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech bylo během ledna 2020
vybráno celkem 128 026 Kč. Všem dárcům děkujeme.
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VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V naší farnosti jsme intenzivně koledovali od středy 1. ledna do úterý 7. ledna 2020. 65 % z vykoledované částky bude použito na podporu projektu
a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč, školy
SPMP Modrý klíč, na podporu pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní
charity Chodov a na podporu pro děti s podpůrnými opatřeními i pro děti
z neúplných nebo nefunkčních rodin v CMŠ Studánka.
Celkem
jsme
ve farnosti koledovali do dvanácti
kasiček.
Kasička 1. Tomáš
Hrouda v OC Novodvorská Plaza
2. Tomáš Hrouda
3. Závodští
4. Závodští
5. Točná (Petr Křížek)
6. v kostele po nedělních mších
7. Tůmovi – Libuš
8. Tůmovi – Libuš
9. v kostele po nedělních mších
10. v kostele po nedělních mších

11. Skauti – benjamínci
Mayové
(Tomáš Kovanda)
12. Skauti – benjamínci
Mayové
(Tomáš Kovanda)
Do všech kasiček se nasbíralo v průměru kolem
5 700 Kč, celkem 68 323 Kč.
Do šesti kasiček CMŠ Studánky se
vybralo 26 415 Kč.
Děkujeme všem dárcům i všem koledníkům. Děkujeme také Novodvorská
Plaza za každoroční laskavé svolení
s koledováním v prostorách jejich obchodního centra.
Tomáš Hrouda

Se mnou koledovali naši Tadík, Bartík a Matěj, Kryštof Valent, Johanka Nedvědová, Theodor a Laura Vlčkovi, Rafík Jirsa, Tomáš Jeníček, Vendelín a Toník Šárkovi a Matouš Blažek, který nás doprovodil na Tři krále na kytaru. Po každé koledě v Plaze jsme vždy zašli na zmrzlinu nebo ledovou tříšť.
Odkaz na fotky najdete v internetovém vydání Věstníku zde a zde.
3/2020
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MOJE CESTA K FUNDRAISINGU
Nedávno mne P. Korda představil jako koordinátora fundraisingu naší farnosti. Rád bych se tedy s vámi podělil o vše z mého pohledu podstatné, co
mne k tomu přivedlo.
Jsem rozený „Lhoťák“ a od svých mnohem později, když se za P. Vymědvanácti let členem lhotecké farnosti. talíka ukázalo, že je zapotřebí zrekonOd svých teenagerovských let jsem byl struovat vitrážová okna a pak ještě
zvyklý přidávat ruku k dílu, takže jsem udělat celou novou střechu kostela.
si také odpracoval nějaké ty hodiny na Metodu trojčlenky jsem tehdy používal
rekonstrukci interiéru našeho kostela při oslovování farníků, ale protože tyto
akce byly nad rámec finančních možpočátkem 70. let minulého století.
Postupně jsem se víc a víc cítil oslo- ností naší farnosti, samozřejmě jsem
ven opakovaným výrokem P. Rudolfa, se zapojil do shánění prostředků od
že náš kostel by nám měl být naším dalších subjektů.
Plně si uvědomuji, že fundraising akdruhým domovem. P. Rudolf uměl
hospodařit a uměl sehnat peníze, kdy- tuálního projektu naší farnosti se
by to tak nebylo, neměli bychom ten s žádnou z předchozích aktivit nedá
„nový“ interiér kostela ani křížovou ces- srovnávat, když budeme potřebovat
sehnat několik
tu. Ale vždy
desítek milionů
sháněl peníze
korun. Plně si
po
menších
uvědomuji, že to
částkách. Když
celé nemohu
pak konečně byzvládnout sám.
ly na přelomu
Z mých konzul70. a 80. let ke
tací s odborníky
koupi varhany,
v oblasti funpotřebovala fardraisingu plyne,
nost téměř ihned
že u takových
150 000 Kč. Zúobjemů se musí
častnil jsem se
jednat o týmodiskuse na toto
Kostel by nám měl být druhým domovem.
vou spolupráci.
téma a poprvé
Foto z ukázky sederové večeře s dětmi.
Proč do toho
zažil P. Rudolfa
velmi nejistého. Najednou mě napadlo chci jít? Několik let jsme se v obou ra(tedy spíše Duch svatý matematický dách naší farnosti zabývali sháněním
mě oslovil), že to je 500 x 300 a to vhodného člověka, který by se koordijsem také nahlas řekl – buď dá 500 nace fundraisingu našeho projektu ujal.
farníků 300 Kč, nebo dá 300 farníků Nějací adepti byli, nikdy to však nedo500 Kč a máme to „doma“. Trojčlenka. šlo až do té finální, realizační fáze.
Sám jsem doporučil člověka, o němž
A jak v kostele vidno, varhany máme.
To samozřejmě nebyl můj fundrai- jsem přesvědčen, že by byl lepším funsing. Do něj jsem se aktivně zapojil draiserem, než já sám, ale nakonec to
4
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nevyšlo. Když jsem se mezitím začal
připravovat na svůj odchod z pojišťovnictví do důchodu, najednou jsem si
položil otázku, zda bych tu výzvu neměl přijmout. Tak se tedy stalo, že
jsem o této možnosti začal hovořit
s P. Kordou a když k tomu nazrály
podmínky, sdělil jsem svou nabídku
oběma radám naší farnosti.
Zda moje cesta k fundraisingu také
souvisí s tím, že se naše rodina každý

večer při společné modlitbě v rámci
bloku proseb ohledně farnosti modlí jak
za stavební povolení, tak za fundraising, nevím. Zda budu úspěšným koordinátorem fundraisingu naší farnosti,
také nevím. Jenom vím, že pro úspěch
našeho projektu a jeho finančního zabezpečení chci nasadit všechny své síly a schopnosti.
Jakub Hradec

MARY’S MEALS: ŠKOLA + JÍDLO = NADĚJE
V neděli 8. 3. 2020 na naše farní kafe zavítají dobrovolníci z organizace
Mary’s Meals. Následujícím článkem by se vám rádi představili.
● Mary’s Meals (MM) je mezinárodní Čím jsme jiní než ostatní charity?
hnutí založené na křesťanských zá- ● Jsme nízkonákladovou charitou
kladech, pojmenované po Panně Marii, s jednoduchou myšlenkou, která
funguje! Spojujeme jídlo
která vychovávala své-ho
a vzdělávání. Naší vizí je,
syna Ježíše v chudobě.
aby každé dítě dostalo jedno
● Naším posláním je umožnit
jídlo denně v místě svého
lidem, aby nabídli peníze, věvzdělávání.
ci, dovednosti, čas nebo mod● Denně sytíme přes 1,67
litbu a tím poskytli tu nejmilionu dětí v osmnácti
efektivnější pomoc těm, kteří
trpí extrémní chudobou v nej- zemích světa na čtyřech kontinentech a toto číslo neustále roste!
ubožejších zemích světa.
● V místních komunitách zprostředko- ● Náklady na stravování pro jedno dítě
váváme program školního stravování, po celý školní rok jsou jen cca 459 Kč!
které mění životy tam, kde chudoba ● Jsme zavázáni držet provozní
a hlad jinak neumožňují přístup ke náklady na minimu – alespoň 93 %
všech příspěvků jde na charitativní
vzdělání.
● Dílo vzniklo v roce 2002, kdy činnost.
zakladatel, Skot Magnus MacFarlane– ● Naše práce by nebyla možná bez
Barrow, navštívil hladomorem zmítané zapálených dobrovolníků. Budeme
Malawi a setkal se s matkou umírající rádi, když se k nám přidáte!
na AIDS. Když se zeptal jejího „České“ školy
nejstaršího syna Edwarda, co je jeho ● Čeští podporovatelé od roku 2008
životním snem, odpověděl jednoduše: sponzorují vybrané školy, odkud dostá„Abych měl co jíst a mohl jednou chodit vají pravidelné roční reporty.
● Rádi bychom výtěžek farního kafe
do školy.“
použili na podporu školy Nambo
3/2020
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v Malawi. V roce 2018 zde bylo do rodiče nebo opatrovníka, který se o ně
1.–8. třídy zapsáno 902 žáků, v roce postará a poskytne jim lásku a podporu, protože vyrůstají v jednom z nej2019 již 1 019.
těžších prostředí vůbec.
● Více o škole naleznete na stránkách
Web:
https://www.mary
https://www.mary
smeals.cz/assets
smeals.cz nebo
/global/2018_Na
https://www.mary
mbo.pdf
smeals.org/
● Každou noc
mnoho
Sbírkový účet:
malawských dětí
44 102 77/0100,
chodí spát
jako variabilní
hladových,
symbol můžete
v jediném
(ale nemusíte)
oblečení, které
použít symbol
vlastní, bydlí
konkrétní školy –
v provizorních
Hlavní myšlenka Mary’s Meals:
např. Nambo
domácnostech
Pro každé dítě denně škola a jedno jídlo
20180401.
a jsou unavené
Veronika Raková
myšlenkou, že budou zítra čelit dalšímu
dni v boji o přežití. Ty šťastnější mají

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS
Den otevřených dveří proběhne v CMŠ Studánka v úterý 31. března od
15.00 h. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Na dni otevřených dveří máte
možnost si vyzvednut přihlášku do MŠ pro své dítě. Prohlédnout si prostory
MŠ a dozvědět se další informace.
Tento den se budeme
věnovat vám i vašim dětem.
Budete mít možnost potkat
rodiče, kteří ve školce již
své děti mají, a dozvědět se
od nich spoustu informací.
Rovněž zde bude prostor pro komunikaci s učitelkami a s paní ředitelkou.
Vaše dítě si bude moci pohrát a splnit
několik jednoduchých úkolů (přizpůsobených věku). Plnění úkolů slouží také
k tomu, abychom se s vaším dítětem
alespoň trošku seznámili a lépe ho zařadili do správné třídy. Pokud se vám
6

daný termín nehodí, můžete se s námi
domluvit na individuální návštěvě.
ZÁPIS proběhne začátkem května.
Jde o administrativní úkon. Vezměte
s sebou přihlášku s potvrzením od lékaře, k nahlédnutí rodný list dítěte, OP
jednoho z rodičů. U zápisu dítě nemusí
být přítomné, pro dítě nebude připraven žádný program.
Pro školní rok 2020/2021 budeme
do Studánky přijímat děti od 2 do 6 let.
Máme čtyři třídy, ve kterých může být
maximálně dvacet dětí. Rádi bychom
upozornili, zvláště rodiče dětí „před3/2020

CMŠ STUDÁNKA
školních“, že vzdělávání v MŠ je
u „předškolních“ dětí povinné. Školský
zákon nyní nově otvírá také možnost,
aby se v MŠ vzdělávaly děti již od dvou
let. V MŠ se lze individuálně dohodnout i na přijetí těchto děti.
Do běžné třídy je možné integrovat
dítě s lehkými problémy, tato místa
jsou ale omezená. (Na cca 2–3 děti ve
třídě.) Místo je vhodné pro dítě
s lehčím a středním typem hendikepu
s doporučením od ze speciálního pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Nyní nově
musí dítě na vyšetření do poradenského zařízení ještě před nástupem do
MŠ. Naše MŠ není bezbariérová.
Zřizovatelem školky je řád augustiniánů, který mimo jiné provozuje Školu

svatého Augustina včetně školky kousek od Kačerova. Programy s duchovní
tématikou jsou tedy součástí života
školky.
Ve svém vzdělávacím programu nabízí naše MŠ Studánka prvky programu Začít spolu, individuální přístup pro
děti s podpůrnými opatřeními (včetně
práce speciálního pedagoga), ekologickou výchovu a sportovní program –
Setkání se sportem. Disponujeme velkou zahradou s venkovní učebnou.
V rámci spolupráce s rodinami při MŠ
funguje spolek Studánka, který sdružuje rodiče, jejichž děti docházejí do naší
MŠ.
Magda Vlčková, ředitelka

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DÍLNY
Spolek rodičů Studánka a Církevní mateřská
školka Studánka pořádají 4. dubna, poslední sobotu před Velikonocemi,
od 14.00 h tradiční Velikonoční dílny (dříve známé jako Velikonoční jarmark).
Přijďte si společně připomenout velikonoční zvyky jako pletení pomlázek,
výrobu velikonočních věnců či jiných
dekorací.

3/2020

Součástí bude také žehnání kočiček
a dražba velikonočního beránka.
Akce se koná na zahradě CMŠ
Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 –
Kamýk. V případě nepříznivého počasí
se dílny uskuteční v prostorách školky.
Všichni jsou srdečně zváni.
Za Spolek rodičů Studánka
Vlaďka Švecová
7
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VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ FARNÍ PLES
Milí farníci, dovolte, abych se s vámi podělila o krásný zážitek ze 21. Lhoteckého farního plesu, který se konal v sobotu 25. 1. 2020 v sále KC Novodvorská. Letošní ples byl květinový.
Mnozí účastníci se krásně vystylizovali buď do letních květinových šatů,
nebo zvolili doplněk živého květu nebo
šperku. Jeden pár to pojal v ladění a la
Havaj. Za to průvodci plesu
Katka Döllingerová a Tomáš
Hrouda si na úvodní scénku
oblékli oděv ve stylu hippies,
tzv. květinových dětí a zatančili na píseň California Dreamin od skupiny The Mamas
& the Papas.
V tomto roce nás pan farář
Jiří Korda nepřekvapil žádným
ze svých vtipných převleků,
ale překvapil nás slovy, že
vlastně slavíme třicátý farní
ples. Vysvětlil, že v souvislosti se změnami, které přinesla sametová revoluce, od níž jsme v listopadu 2019 oslavili 30 let, byl 29. 12. 1989 zvolen demokratickým prezidentem Václav Havel

a s ním nadešel čas svobody i pro církev. Takže poté mohla být zahájena
svobodná plesová sezóna a s ní vznikly i farní plesy.

Na plese hrála hudební skupina Fénix Music, pro zpestření programu zde
bylo i krásné předtančení maminek na
filmové melodie v rytmu waltzu.

Květinový ples – slovo květinový každý pojal po svém
8
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Nechyběla ani výuka kolového židovského tance a bohatá tombola.
Ples jsme si s manželem Ondřejem
velmi užili, potkali jsme tam i staré
známé, s nimiž jsme se dlouho neviděli, a rovněž jsme zavzpomínali na náš
první lhotecký ples, který se uskutečnil
před patnácti lety. Tenkrát jsme byli
ještě vysokoškolskými studenty a nyní

jsme už rodiči tří synů. Bohu díky za to,
že jsme se tenkrát seznámili a naše
slova: „Tak za rok na plese“, se naplnila.
Závěrem poděkování manželům
Pollákovým a všem spoluorganizátorům plesu. Dá-li Pán, tak se uvidíme
„za rok na plese“ v barvě žluté.
Jana Šárková

PO KVĚTINOVÉM PLESE
Po farním plese, který se v letošním roce konal ve znamení květin, přicházíme tradičně s krátkou informací a poděkováním ze strany organizátorů.
Hodnocení plesu bychom opět rádi i všem dárcům do tomboly z řad farníků
ponechali na vás, účastnících. Nás či sponzorů. V neposlední řadě děkuopět potěšila příjemná a přátelská at- jeme i panu faráři za tradiční podporu
mosféra po celý večer. Pokud máte zá- našemu plesu.
A nakonec stručná informace o příšjem prohlédnout si fotografie z plesu,
jsou již k dispozici ve fotogalerii na we- tím plese. Pokud na plesy stále rádi
chodíte, můžete si poznamenat do kabu naší farnosti.
Díky moc všem, kdo jste se podíleli lendáře datum. Již 22. farní ples, jehož
na organizaci či jakýmkoliv způsobem jednotícím tématem bude opět barva,
pomohli. Jedná se o mnoho věcí: po- tentokráte ŽLUTÁ, se bude konat v somoc s prodejem lístků, přípravou botu 23. 1. 2021.
Za všechny organizátory,
a úklidem sálu; moderování večera,
Petr a Lenka Pollákovi
předtančení, díky patří též mládeži
v šatně za vzornou službu a jistě

3/2020
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POHÁDKOVÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Letošní karneval pro děti s tématem „Život v lese“ se konal již tradičně
v neděli po farním plese, 26. 1. 2020, v prostorách ZŠ Zárubova.
Za svůj život jsem se karnevalu
účastnila ve všech možných rolích –
nejprve jako holčička natěšená na odměnu za soutěže, později se společenstvím mládeže coby herci divadélka,
ještě později jako moderátorka a loni
poprvé jako maminka. Letos už jako
maminka dvojnásobná. Při úvahách,
jaké masky zvolíme pro naše holčičky,
mě inspirovala starší dcera svou zálibou v pohádce O Červené karkulce.
Rozhodla jsem se využít počet členů
naší rodiny, a tak Karkulku s vlkem doprovázel na karneval také myslivec
a babička.

Červená karkulka s celým ansámblem
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Jaké bylo naše překvapení, když
jsme ještě před zahájením karnevalu
v šatně potkali kolegy ve stejných kostýmech 
Než jsme se převlékli a pro jistotu
i nakojili hladového vlka – bezpečnostní opatření s ohledem na zvýšenou
koncentraci Karkulek v okolí, v tělocvičně už po úvodním přivítání probíhalo zpívání a tanečky, následované
představením masek. Kromě mnoha
druhů lesních zvířátek – veverky, lišky,
zajíci, netopýři, divoké kočky, berušky,
včelky, strakapoud a jeden přerostlý divočák  (pan farář), se karnevalu zúčastnila celá řada pohádkových bytostí
– kromě již zmíněné Karkulky a jejích
společníků přišli také elfové, lesní víly,
drak, Sněhurka nebo Rumcajs. Zastoupeny byly i houby, konkrétně muchomůrky, hřib pravý a dva vzácné
exempláře hřibu podpapíráku.
Divadélko vyprávělo o zvědavé kočičce, která se vypravila na výzvědy do
lesa, narazila ale na zlého medvěda.
Naštěstí to s ní dobře dopadlo. Po zaslouženém potlesku hercům se děti
v maskách rozprchly k jednotlivým stanovištím s úkoly, za jejichž splnění dostaly razítko a na konci zaslouženou
(nejen) sladkou odměnu. V průběhu
karnevalu bylo možné se za drobný
peníz občerstvit výbornými buchtami
a chlebíčky domácí výroby. Na závěr
na děti čekalo oblíbené vypouštění balónků. Komupak letos doletí nejdál?
3/2020

OHLASY
Myslím, že nebudu mluvit jen za naši
rodinu, když závěrem vyjádřím veliký
dík manželům Váňovým a všem organizátorům za jejich práci a nasazení.

Bez nich by bylo naše nedělní odpoledne rozhodně méně pohádkové!
Barbora Kuklíková

Myslivec na posedu přišel i s posedem

LETOŠNÍ DOLETY BALÓNKŮ
Při odchodu z karnevalu jsou pro děti připravené balónky. Na ně děti připevní kartičku se svým jménem a s adresou kostela, na kterou případní nálezci balónku kartičku
zašlou. Každý rok tak soutěžíme, komu doletí balónek
nejdál. První zprávy o doletech už dorazily.
●
●
●
●
●

Ondra F.
dolet balónku: Mladá Boleslav
Jan Toepfer
dolet balónku: Krnsko
Matěj H.
dolet balónku: Oplany
Tadeáš Hrouda dolet balónku: Polerady
Anželika
dolet balónku: Čelákovice

68 km
64 km
46 km
37 km
35 km

Více na: https://karneval–lhotka.webnode.cz/balonky.

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.)
3/2020
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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti a nikoho v kostele neznáte?
Nebo byste chtěli blíže poznat rodiny, které v kostele vídáte? Anebo byste
prostě jen chtěli prožít příjemný víkend mimo Prahu s přáteli z farnosti? Pak
je následující pozvání určeno právě vám!
Blíží se květen, měsíc, kdy se v naší
farnosti koná tradiční víkendové setkání rodin. Jako v několika předešlých letech se i letos o víkendu 8.–10. května
vydáme do krásného prostředí Lužických hor, konkrétně do klášterního
penzionu Kongregace Dcer Božské
Lásky v Jiřetíně pod Jedlovou.

i příležitost k neformálnímu rozhovoru
s knězem. Před nedělním výletem ještě
oslavíme mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně.
Cena za celý pobyt včetně stravy je
910 Kč za dospělého, 700 Kč za děti
od 3 do 15 let, děti do 3 let mají pobyt
bez nároku na vlastní postel a stravu
zdarma. Bližší informace stejně
jako podrobný program víkendu naleznete na našich farních stránkách
www.lhoteckafarnost.cz.
Přihlašovat se můžete u mě na tel.
603 404 546
nebo
na
e-mailu
m.konicek@email.cz, popřípadě v sakristii u P. Jiřího. Rádi zodpovíme případné dotazy.

Křížová cesta v Jiřetíně
Na co se tedy můžete těšit? Kromě
společně stráveného času s dalšími
rodinami z farnosti se můžete těšit na
páteční pohádku pro děti, sobotní odpolední výlet do Českého Švýcarska
spojený s hledáním pokladu. Sobotu
zakončíme táborákem a odvážné děti
se po setmění mohou vydat i na stezku
odvahy. Další výlet nás pak čeká
i v neděli dopoledne.
Ani po duchovní stránce nebudeme
strádat: v pátek večer se po uspání dětí
společně pomodlíme v místní kapli.
V sobotu za námi přijede P. Jiří, kromě
dopolední pobožnosti křížové cesty
a mše svaté na Křížové hoře tak bude
12

Těšíme se na shledanou v květnu
v Jiřetíně!
Martin Koníček
3/2020

FARNÍ AKADEMIE

SVÁTOSTI V CÍRKEVNÍM PRÁVU
Název přednášky první farní akademie v roce 2020 (19. 1. 2020) – „Svátosti
v církevním právu. Boží dary, nebo paragrafy?“ – naznačoval, že byla věnována otázkám, souvisejícím s teologickou i právnickou problematikou církevní nauky o svátostech jako takových, resp. s její formulací a s „prováděcími předpisy“. Přednášel P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.,
který t. č. vyučuje na teologické fakultě Jihočeské univerzity. Připomeňme,
že toto je již šestá přednáška P. Přibyla v rámci naší farní akademie, předcházející byly v letech 2006, 2009, 2010, 2012 a 2019.
Jak sám přednášející na začátku přednášky
uvedl, „jedno, tj.
Boží dary, nevylučuje druhé, tj paragrafy“, čímž ve
zkratce vyjádřil to,
co je formulováno
Kodexem kanonického práva, kniha IV – Posvěcující
služba církve (kán. 840 – kán. 1165),
část 1. – Svátosti (viz: KODEX
KANONICKÉHO PRÁVA – CODEX
IURIS CANONICI 1983. Překlad do
češtiny. Schválení k vydání udělila
Česká biskupská konference dne 6. října 1992., Zvon, české katolické nakladatelství, Praha 1993). Citovaný kodex
je ovšem mnohem rozsáhlejší, je členěn celkem do sedmi knih, které kodifikují církevní právo v plném rozsahu
(počínaje všeobecnými normami, dále
je zde např. zakotven učitelský úřad
církve, majetek církve, soudní a mimosoudní řízení atd. Kodifikaci svátostí je věnována prvá část čtvrté knihy
s tím cílem, aby pro celou církev byl jejich výklad, resp. jejich princip teologický a princip prováděcí, jednotný –
včetně ovšem i povolených výjimek
(např. v případě nebezpečí smrti).

3/2020

Svátosti jsou definovány jako Boží
dar – milost, jako znamení Boží blízkosti. Slovo svátost od 12. století je
souborným označením pro sedm Kristem ustanovených milostí, totiž pro
křest, biřmování, eucharistii, svátost
smíření (pokání), svěcení kněžstva,
manželství a pomazání nemocných.
Zde je třeba dodat, že nejen církev katolická, ale i východní církve, které se
od ní odštěpily ještě před 12. stoletím,
uchovaly až do dnešního dne všech
sedm svátostí, a naši věřící mohou proto přijmout tyto svátosti i od kněží těchto církví (otázkou je spíše, zda bude
ochota i na té druhé straně).
Svátosti nelze zaměňovat se svátostinami, které jsou pojednány také
ve čtvrté knize kodexu, ale v části druhé, první stati. Přednášející se věnoval
především svátostem: křtu, biřmování,
svěcení kněžstva a eucharistii, okrajově též svátosti smíření, manželství
a pomazání nemocných. Z těch první
tři mají specifikum v tom, že mohou být
uděleny pouze jednou za život – jejich
platnost nezaniká ani např. vystoupením z církve, opuštěním kněžského
stavu apod. Takže např. kněz, který
opustil dobrovolně či nedobrovolně církev nebo kněžskou službu, může za
mimořádných okolností (třeba v případě nebezpečí smrti při autonehodě)
13
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udělit dotyčné osobě svátost posledního pomazání. Udílení kterékoliv svátosti je, podle výše zmíněného Kodexu,
podmíněno řadou podmínek – liturgických kroků, které je nutno dodržet, aby
udělená svátost byla plně platná nebo
bylo její udělení právně dovolené. Takže v případě křtu dětí je prvním předpokladem víra rodičů i kmotrů, jsou-li
křtěni a biřmováni dospělí, potom je
nutná řádná příprava (katecheze) –
uvedení do tajemství svátosti. Dříve bylo i podmínkou použití pouze olivového
oleje, dnes stačí i jiný rostlinný olej.
Oleje žehná biskup na Zelený čtvrtek.
Další významnou svátostí je eucharistie, která má v právním pojetí tři podoby: slavení (mše sv.), udílení – přijímání a uctívání. Zde, při slavení mše
sv., je podmínkou použití révového vína. Kněz, platně vysvěcený a s povolením příslušného biskupa, může sloužit maximálně tři mše sv. v neděli a ve
svátek a jednu ve všední den. Není mu
dovoleno, aby koncelebroval s duchovními jiných církví. Rovněž není
v principu dovoleno udílet svátosti ne-

katolíkům. Kodex dále upozorňuje na
to, že obětování mše sv. za někoho,
event. za nějakým účelem, spojené
s přijetím peněžního daru, nesmí mít
komerční charakter. Pověření biskupem je také nutné pro udílení svátosti
smíření v dané farnosti. Zajímavé pak
je, že kodex dovoluje, aby svátost
manželství bylo možno uzavřít i za
předpokladu, že jeden ze snoubenců
není pokřtěn – v tom případě se uděluje tzv. dispens, ovšem s tím, že katolická strana slíbí, že budou děti vychovávat v duchu evangelia.
Jak je patrné, problematika svátostí
v církevním právu není jednoduchá
a výše uvedený text pouze shrnuje několik jejích zásadních momentů. Pokud
bude čtenář mít zájem bližšího seznámení se s touto problematikou, potom
může informace čerpat z citovaného
Kodexu nebo např. ze Sborníku úvah
o katolické víře Naše víra, který vydalo
nakladatelství Zvon, Praha 1991.
Karel Štamberg
Autorizoval P. Stanislav

UČIT SE OD MISTRA
Bohoslovci pražského semináře opět zvou muže od 15 do 30 let na tři dny
mezi sebe na postní Tammím ve dnech 20.–22. března.
Letošní téma je „Učit se od Mistra“.
Stále čteme o učednících, kteří Ježíše
viděli, jedli s ním, mohli se ho ptát na
různé otázky a trávili s ním spoustu času. Co znamená, že máme být Ježíšovými učedníky? Jak se dá učit od Mistra v dnešní době, v naší společnosti,
ve zcela specifických podmínkách?
Nad tím se budou společně zamýšlet.
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Jedná se o víkend v tichu, kdy je
možno hledat svůj vlastní vztah k Bohu, modlit se, relaxovat, připravit se na
blížící se Velikonoce. Opustit každodenní ruch a ponořit se do ticha a do
modlitby. Na programu bývají tematické skupinky, workshopy, zajímavý host
či fotbal! K rozhovoru jsou k dispozici
představení semináře. Přihlášky na
www.arcs.cuni.cz.
(red.)
3/2020
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PŠTROSÍ POLITIKA PROBLÉM NEVYŘEŠÍ
Pan Jaroslav stihl během života vystřídat čtyři manželky a zplodit pět dětí.
S oblibou se chlubívá, že bez ženské nikdy nevydržel déle než týden. Když
ho však konečně dostihlo stáří, najednou zjistil, že je vlastně opuštěný.
S bývalými ženami se rozešel ve zlém. Z dětí je v kontaktu pouze se synem
Janem, který ovšem žije v USA. Přestože spolu komunikují pomocí internetu, z druhého konce světa Jan tatínkovi moc nepomůže.
Pan Jaroslav se na nás
obrátil s požadavkem, jestli
bychom mu nemohli pomoct
s nákupy a udržováním domácnosti. Naše pečovatelky ho začaly
navštěvovat dvakrát týdně. Klient si jejich společnost užíval a velmi rozverně
s nimi rozprávěl. Děvčata si ho brzy oblíbila a návštěvy u něj patří k těm nejoblíbenějším.
Zdravotní stav se zhoršoval a klient
si začal uvědomovat, že bude v brzké
době potřebovat daleko větší pomoc.
Požádal proto naši sociální pracovnici Jitku,
jestli by mu nedomluvila umístění v domově
pro seniory. Jitka se
obratem spojila se sociálním odborem místního úřadu a požádala
je o součinnost v této
věci. Sociální pracovnice z úřadu se chtěla
s panem Jaroslavem domluvit, kdy ho
navštíví, aby společně sepsali žádost
o umístění a vybrali vhodné zařízení.
Klient jí ale nezvedal telefon. Volala tedy Jitce, která pana Jaroslava ihned
zkoušela kontaktovat. Ten ale neodpověděl ani na její telefonát, přestože
jsme věděli, že číslo má uložené. Chvíli
jsme čekali, ale pán netelefonoval zpět.
To už jsme začali mít strach, že se mu
mohlo něco stát.
3/2020

Jitka se nakonec podívala, koho máme
poblíž pánova bytu a poslala tam našeho pečovatele Jirku na výzvědy. Jirka telefonoval asi za hodinu. Do bytu
se nedostal, ale je z něj slyšet televize
a měl pocit, že za záclonou viděl klientovu siluetu, jak ho pozoroval při odchodu. Jitka se tam nakonec vypravila
sama. I ona slyšela v bytě pohyb a viděla pána za oknem. Poslala mu tedy
smsku, že o něj máme strach. Pokud
se nám neozve a neujistí nás, že je
v pořádku, budeme volat policii. Po
chvilce se otevřelo
okno a pan Jaroslav Jitku volal
zpátky. Ta zjišťovala, proč nám klient
neodpovídal? Pan
Jaroslav měl prosté
vysvětlení. O všem
znovu
přemýšlel.
Do žádného domova nechce. Styděl
se, že otravoval tolik lidí, a teď z toho
chce vycouvat. Tak si myslel, že problém zmizí při použití pštrosí politiky,
a tvářil se, že není doma. Nakonec se
s Jitkou domluvili na rozšíření našich
služeb a klient dál rozveseluje zaměstnance sociální složky. Doufáme, že to
bude dělat ještě dlouho.
Přeji vám pokojný březen.
Eva Černá

15

KALENDÁŘ – BŘEZEN 2020
NEDĚLE 1. 3.
8.00
10.00
17.00
17.30
18.30
PONDĚLÍ 2. 3.
8.00
18.30
19.00
ÚTERÝ
3. 3.
9.15
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00
STŘEDA 4. 3.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
ČTVRTEK 5. 3.
8.00
8.45
9.30 Zárubova
19.00
PÁTEK
6. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 7. 3.
9.00–12.30
16.00
17.00
18.00
16

1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
1. setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání
Křížová cesta
Mše svatá
Mše svatá
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
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
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Biblické setkání
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Postní duchovní obnova s P. Petrem Konopíkem, domažlickým farním vikářem. Zakončení mší svatou.
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti
3/2020

NEDĚLE
8.00
10.00
11.00

8. 3.

Pozor, už v 16.00
17.30
18.30
20.00
PONDĚLÍ
8.00
19.00
20.00

9. 3.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní kafe s Mátou
Farní akademie. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.: Práce jako
Boží dar. Pohled očima křesťana a teologa.
Křížová cesta
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství žen 40+
Sv. Františka Římská
Mše svatá
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
10. 3.
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 nejstarší mládeže
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 11. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
18.45–20.00

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

ČTVRTEK 12. 3.
8.00
8.45
15.00 Sulická
19.00

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

PÁTEK
13. 3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Výroční den zvolení papeže Františka (2013)
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 14. 3.
17.00

Mše svatá
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NEDĚLE 15. 3.
8.00, 10.00
17.00
17.30
18.30
PONDĚLÍ 16. 3.
8.00
18.30
19.00
ÚTERÝ
17. 3.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00
STŘEDA 18. 3.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
ČTVRTEK 19. 3.
8.00
18.30
19.15
PÁTEK
20. 3.
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 21. 3.
17.00
NEDĚLE 22. 3.
8.00, 10.00
11.30
17.30
18.30
20.00
PONDĚLÍ 23. 3.
8.00
19.30
20.00
18

3. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svaté
2. setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání
Křížová cesta
Mše svatá
Mše svatá
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa
Sv. Patrik
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
Sv. Cyril Jeruzalémský
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
SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE
Mše svatá, po ní pravidelný úklid kostela
Mše svatá
Biblické setkání
Křížová cesta
Mše svatá a po ní modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá
4. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svaté
Holy Mass for Vietnamese community – Saint Joseph
Křížová cesta
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství žen 40+
Mše svatá
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců
3/2020

ÚTERÝ
24. 3.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.15
20.00–22.00
STŘEDA 25. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
19.15
19.15
ČTVRTEK 26. 3.
8.00
15.00 Sulická
19.00
20.00
PÁTEK
27. 3.
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 28. 3.
16.15 katedrála
17.00
NEDĚLE 29. 3.
8.00, 10.00
17.30
18.30
PONDĚLÍ 30. 3.
8.00
18.30
19.30
ÚTERÝ
31. 3.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Společenství nejstarší mládeže
Zkouška chrámového sboru
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Společenství mladší mládeže
Mše svatá a po ní pravidelný úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství Zacheus
Modlitba Taizé
Křížová cesta
Mše svatá a po ní modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitba za národ
Mše svatá
5. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svaté
Křížová cesta
Mše svatá
Mše svatá
Společenství Alfa Plus
Kurz Alfa – zakončení
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

Změna programu vyhrazena.
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat.
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PLÁNUJEME
26. 4., 24. 5. – bohoslužby upravené pro děti;
19. 4.
– první svaté přijímání; “burza“ věcí z postního úkolu;
19. 4.
– farní akademie, Václav Malý, pomocný pražský biskup;
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 Charlesem Balvo;
20.–21. 6. – pěší pouť otců s dětmi;
2.–15. 8. – letní chaloupky;
12. 9.
– Lhotecký běh;
18. 10.
– farní akademie, JUDr. Jiří Gorčík: „Pracovní právo nejen pro maminky, aneb na co si dát pozor a čeho se nebát jako zaměstnanec“.

TVŮRCE SE ČLOVĚKA NIKDY NEZŘEKNE
Bůh se nikdy nevzdálí tomu, co koná. … Tvůrce, Otec se nikdy nezřekne (a ani
nemůže!) zodpovědnosti za to, co učinil. Je za mne on sám přímo zodpovědný. …
Četl jsem líčení Stvoření a já se setkal se „zpoceným“ Stvořitelem, kterého těší,
co říkám, který je u vytržení nad svým dílem, je jím plně zaujatý a „dře“ s obrovským božským nasazením. … Každý den pohlédne na své dílo a zakřičí svou radost: „Skvělé“. … Šestého dne tomu všemu odevzdal svého Ducha: Ty jsi vešel.
… Svým životem mne oživil. Odevzdal mi svého Ducha.
Karel Satoria: Povoláním člověk. Brno, Cesta 2015, s. 14–15
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 21. 2. 2020.
Uzávěrka příštího čísla je 5. března 2020. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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