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BŮH ODPOVÍDÁ NA TOUHU SRDCE 
 

 Máme za sebou velmi nezvyklou do-
bu postní. Celosvětová nemoc ochro-
mila téměř vše, co považujeme za 
běžný standard našeho života, jako je 
návštěva restaurace, kina či divadla. 
Prázdné obchody, 
prázdné ulice… 
dost zvláštní pohled 
na jinak živé město. 
K  tomu všudypří-
tomná obava z ná-
kazy a alarmující 
zprávy z médií. Ja-
ko věřící jsme jistě 
nejvíc pocítili ne-
možnost jít na mši 
svatou či křížovou 
cestu. Tyto ná-
boženské úkony  
se staly vzácné 
a  i  nejlepší snaha 
nahradit je mší sva-
tou vysílanou přes 
média a duchovním 
svatým přijímáním 
přece jen nenahra-
dí fyzickou účast 
v kostele. V prvním 
čtení 3. neděle postní jsme četli: Lid 
toužil po vodě… (Ex 17,3). Touha po 

živé vodě, po setkání s živým Bohem 
se nejvíce projeví právě v situaci, kdy 
nám chybí možnost se s ním setkat při 
bohoslužbě. A právě tehdy se nám Bůh 
přibližuje v našem toužícím srdci. Je to 

příležitost pozvat ho 
do velmi důvěrného 
vztahu, otevřít mu 
své srdce a nechat 
ho působit. Svěřit 
mu všechny své  
úzkosti a obavy 
o zdraví své i svých 
blízkých, prosit ho 
o  ochranu, o sílu 
a uzdravení a o je-
ho blízkost v kaž-
dém dni.  
 Přeji vám všem 
požehnané Veliko-
noce, ať se nachází-
te v jakékoli životní 
situaci. Ať vás vzkří-
šený Pán naplní 
svým pokojem. 

Sr. Bernarda 
 
 

Ilustrační obrázek: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/COVID-19 

Koronavirus SARS-CoV-2, tahle 
malá potvůrka se svými výstupky 
přichytává na lidi a  už způsobila 
celosvětovou pandemii nemoci 
COVID-19. Do milimetru by se jich 
vešlo deset tisíc vedle sebe. 
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POSTNÍ DOBA VSKUTKU VÝJIMEČNÁ 
 

 Je tomu sto let, kdy naše země zaži-
la poslední epidemii. Tehdy to byla 
španělská chřipka, dnes můžeme mlu-
vit o chřipce čínské.  
 Ta současná nemá tak ničivé ná-
sledky jako její předchůdkyně; tedy za-
tím nemá. Nikde není psáno, že na 
podzim neudeří znovu a razantněji, 
podobně jako to udělala její starší sest-
ra.  
 Nejde mi o to teď strašit, i když mé 
slovo je jistě drsnější než povzbudivý 
úvodník sestry Bernardy. Ale byl bych 
rád, kdybychom si z nenadálé situace 
nevzali jenom „tak to přišlo, trochu 
jsme se lekli, už je to pryč, tak rychle 
zpátky do stejného kolotoče!“ Jsme 
smrtelní, i o nás, lidech jednadvacáté-

ho století platí totéž, co o našich před-
cích. A jestli se snad někdo z nás díval 
svrchu na temnou dobu morových ran 
nebo zaostalost afrických států úpících 
pod opakovanými vlnami eboly, tak už 
asi zpokorněl.  
 „Prach jsi a v prach se obrátíš“ za-
znělo v úvodu postní doby. Ale také 
„Čiň pokání a věř evangeliu!“ Čiňme 
pokání ze všech těch zbytečností, které 
se staly tváří tvář té malé brebeře zjev-
nými a trapnými. A věřme radostné 
zvěsti, že bez ohledu na to, zda ze-
mřeme na infarkt či virus, za týden ne-
bo padesát let, patříme my i naši blízcí 
tomu, který „nesl naše nemoci, a jehož 
ranami jsme uzdraveni.“ 

P. Jiří Korda 
 
 

JAK TO BUDE O VELIKONOCÍCH? 
 

 Tak to nyní koncem března, kdy mě-
níme úvodní stránky Věstníku, jinak již 
hotového před vládními opatřeními, ni-
kdo nevíme.  Aktuálně to vypadá, že se 
i nadále nebudou moct konat boho-
služby. Proto plánujeme pokračovat 
v  současném otevření kostela v úter-
ky až neděle 14.00–17.00 (o nedělích 
i  9.00–12.00). 
 Ve Svatém týdnu bude kostel ote-
vřen takto: 
● Zelený čtvrtek   14.00–18.00 
● Velký pátek      9.00–18.00 
● Bílá sobota      9.00–18.00  
● Zmrtvýchvstání    9.00–18.00  
 
 Prosím ke svátosti smíření choďte 
kontinuálně, kdykoliv je otevřeno, 

klidně už nyní, není možné vytvářet 
fronty.  
 Připomínám, že jak na nástěnkách, 
tak i na našich webových stránkách 
stále aktualizuji jak provoz v našem 
kostele, tak rozpis bohoslužeb vysíla-
ných televizními či rozhlasovými stani-
cemi.  Současně lze využít přenosů na 
https://mseonline.cz.  
 
 Prosím, hlídejte si možné změny!  
 
 Přeji nám všem, abychom se nene-
chali současnou situací otrávit, naopak, 
aby tento neobvyklý vstup do doby ve-
likonoční byl pro nás výzvou k hlubší 
reflexi našeho života s Kristem.  
 Požehnané Velikonoce a na vidě-
nou!           P. Jiří Korda 
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DVA BISKUPOVÉ NA LHOTCE 
 

 Během jara k nám 
zavítají dva bisku-
pové. V neděli Bo-
žího milosrdenství 
19. dubna bude mít 
farní akademii otec 
Václav Malý. Popro-
sil jsem ho o reflexi 

české církve a společnosti za uplynu-
lých třicet let. Tehdy jsme nadšeně ví-
tali Jana Pavla II. a byli plni optimismu. 
A co dnes? Je nějaký důvod k naději?  
 První víkend v červnu budeme slavit 
pouť. V rámci ní bude celebrantem ne-
dělní mše svaté od deseti hodin zá-
stupce papeže v naší zemi, apoštolský 

nuncius Charles Da-
niel Balvo. Pokusím 
se ho zlákat i na  
následnou zahradní 
slavnost. Ale pokud 
nebude moci, určitě 
bude příležitost se 
s ním pozdravit ale-
spoň po mši svaté. Podobné jazykové 
antitalenty, jako jsem já, upozorňuji, že 
pan nuncius, rodilý Američan, ovládá 
docela obstojně tak děsivý jazyk, jakým 
je čeština. Kdo by se bál nějakého od-
měřeného diplomata, bude jistě mile 
překvapen.        P. Jiří Korda 

 

 

OTEVŘENÍ KOSTELA 
 

 Je mým velkým přáním, aby mohl 
být náš kostel co nejvíce přístupný. Ži-
jeme ale v Čechách, proto je třeba za-
jistit hlídání. Po plánované rekonstrukci 
bude mít kostel bezpečnostní systém, 
který umožní hojné otevření kostela i 
mimo programy. To ale neznamená, že 
dnes je kostel pořád zavřený. Pokud 
půjdete někdy kolem, určitě stojí za to 

vzít za kliku. V rámci našich možností 
se snažíme nechat otevřeno, když už 
ne úplně, tak alespoň na mříž. Nemů-
žeme garantovat přesný čas od do, 
protože to odvisí od přítomnosti někoho 
z nás v blízkosti hlavní lodi. Z toho dů-
vodu nejsou časy otevření nikde uvá-
děny.          P. Jiří Korda 

 

 

K R Á T C E 
 

 

● Křest přijali Žofie Anna S., Amálie 
M., Rebeka Ž. 
● Rozloučili jsme se s paní Evou 
Koblihovou. 
● Programy pro školy budou v naší 
farnosti opět probíhat v týdnu před veli-
konočními svátky. Lektoři nás prosí 
o modlitební podporu, které si velmi 
váží a vnímají její velkou potřebu. 

● O letošní vigilii nebo v následujících 
dnech bude pokřtěno pět až šest lidí, 
doprovázejme je svojí modlitbou. 
● K první svátosti smíření a svatému 
přijímání se připravuje 24 dětí. Zahrň-
me do modlitby také jejich rodiny. 
● Zasedání Pastorační rady farnosti 
(PRF) bude 6. 5. 2020 ve 20.00 v sále 
sv. Václava. 
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HLASOVACÍ SOUTĚŽ „MÁME VYBRÁNO“  
KLEPE NA DVEŘE 

Milí farníci, na přelomu dubna a května letošního roku proběhne další ročník 
hlasovací soutěže „Máme vybráno“. Jde o soutěž veřejných sbírek, zaměře-
ných na financování památek. Přesné termíny letošního ročníku zveřejníme 
následně. Při naší první účasti před dvěma roky jsme zvítězili, loni jsme byli 
druzí. Jako jedna z nejpočetnějších pražských farností máme naději na dob-
ré umístění, ale neměli bychom na to spoléhat. 
 

 Bylo by dobré, kdyby si každý farník 
vzal za své, že bude nejen sám hlaso-
vat, ale že také osloví další lidi ve svém 
okolí, aby i oni hlasovali. Máme přece 
své rodinné příslušníky, své přátele, 
své spolužáky, své kolegy na pracoviš-
ti, skauty apod. Leckdy stačí jen překo-
nat ostych. A co nejhoršího se při tom 
přesvědčování může stát? Že budeme 
odmítnuti… …mně se to ještě nikdy 
nestalo. 

 Proč hlasovat? Jednak tím infor-
mačně podporujeme projekt naší far-
nosti, jednak počtem odevzdaných hla-
sů ovlivňujeme nejen umístění v soutě-
ži, ale i výši finančního příspěvku, který 
se mezi prvních deset umístěných na-
konec rozdělí. Jsou to pro naši farnost 
nejlevněji získané peníze, proto by 
opravdu bylo dobré, kdybychom si 
účast v hlasování vzali každý za svůj 
úkol. Před rokem jsme získali 946 hla-

sů, ale kdyby hlasoval každý, 
kdo má e-mail a mobil, a ješ-
tě k tomu pár lidí ve svém 
okolí pro hlasování přesvěd-
čil, museli bychom získat 
mnohem více hlasů. 
 Pojďme se o to letos, pro-
sím, společným úsilím poku-
sit. Pomůžeme tak velmi dob-
ré věci, totiž projektu stavby 
nového farního centra a re-
konstrukce našeho kostela. 
Pomůžeme tak tedy naší 
společné věci! 

Jakub Hradec 
 
 

 
STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech bylo během února 
2020 vybráno celkem 102 639 Kč. Všem dárcům děkujeme. 
Každou první neděli v měsíci je mše sv. od 10.00 hod. oběto-
vána za podporovatele projektu. 

Plnou tašku peněz na Centrum Lhotka jsme sice 
v roce 2018 nevyhráli, ale dobrý příspěvek ano. 
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PŘIJALI SLUŽBU LEKTORA 
 

  
 

Službu lektora přijali seminaristé 2. ročníku, mezi nimi i Ondřej Kříž a Vojtěch 
Poppr. Tímto jsou pověřeni ke čtení Božího slova při liturgii. Mají být „Božímu slo-
vu věrni a předávat ho tak, aby si více podmaňovalo lidská srdce“ (slova z obřadu 
ustanovení). Provázejme je modlitbou.                  (red.) 

 
 

JARNÍ PROCHÁZKA Z MALÉ STRANY NA BUDEČ 
 

 
Kostel svatých Petra a Pavla na Budči 

 Srdečně zveme na procházku jarní 
krajinou s naším panem kaplanem.  
 Na velikonoční sobotu 18. dubna 
půjdeme z Malé Strany na Budeč. Sraz 
je v 8.00 na horním konci Hellichovy 
ulice. Délka trasy 27 km. Zpět pojede-
me vlakem.  
 S sebou svačinu. Oběd není zajiš-
těn, ale v Tuchoměřicích je možné si 
v potravinách něco koupit.  
 Hlavně nezapomeňte na dobrou ná-
ladu. 

Tomáš Penk 
Foto: cs.wikipedia.org  
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UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SVĚT 
Jaro je v naší mateřské školce Studánka ve znamení úklidu nejbližšího okolí 
školky ve spojení s celonárodní, lépe řečeno celosvětovou akcí „Ukliďme 
Česko, ukliďme svět“, jejíž hlavní termín připadá letos na sobotu 4. dubna. 
Studánka se připojí v sobotu 25. dubna. 
 

 Jak už sám název napo-
vídá, jde o akci dobrovol-
nou, která má za účel zma-
povat a uklidit černé sklád-
ky v celém Česku, tzn. že 
se může zapojit opravdu 

každý. V praxi to znamená, že buď 
můžete sami takovou akci zorganizo-
vat, nebo se zapojit jako dobrovolníci 
k akci, která je vám nejsympatičtější. 
 My ve školce spolu s rodiči a dětmi 
vyrážíme do blízkého Kamýckého lesa. 
Spolu se Spolkem rodičů Studánka 
nahlásíme akci na Městském úřadě 
Prahy 12, kde nám pomohou zajistit 
následný odvoz sebraného odpadu. 
Poté, co vyfasujeme pytle a rukavice, 
následuje příjemná asi dvouhodinová 
vycházka, při které se za vydatné po-
moci tatínků likvidují předem nahlášené 
černé skládky nebo se sbírají odhoze-
né odpadky tak, aby se Kamýcký les 
stal lepším místem na hraní pro naše 
děti.  
 Odměnou je nám nejen malé občer-
stvení, které pro nás naše maminky 

připravily, ale především 
pocit z dobře vykonané 
práce. Po pěkně stráve-
ném dopoledni následuje 
společný úklid školní  
zahrady a pečení buřtů 
v příjemné atmosféře.  
 Jak vidíte, je to opravdu akce pro ce-
lou rodinu, tak se nebojte a přijďte po-
moci. V sobotu 25. 4. od 9.30, sraz 
u dětského hřiště. 
 Za kolektiv CMŠ Barbora Wanecká 
     Kontakt: 

os.studanka@centrum.cz  
www.cms-studanka.cz 

 
. 
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NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT 
Zveme na Národní pochod pro život – v sobotu 18. dubna 2020. Přijďte na 
manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. 
Program: 
10.30 Katedrála – mše sv. celebrovaná Domini-
kem kardinálem Dukou, OP. 
12.30 Hradčanské náměstí – občerstvení, pro-
gram pro malé i velké.  
14:00 Pochod pro život na trase Hradčanské 
náměstí – Újezd – Václavské náměstí. 
16:00 Zakončení u sochy sv. Václava. 
 

 Pro předem přihlášené bude zajištěna před-
nostní bezpečnostní kontrola na Pražském hradě 
a pro rodiny bude připraveno jednoduché občer-
stvení. Další informace a registrace: 
http://pochodprozivot.cz.              (jš) 

 
 

DUBOVA COLONORUM 
Letní tábor pro mladé od 18 let ve dnech 10.–21. 7. 2020 na Oravě. 
 

 Chtěli bychom tě pozvat na letní akci 
na Slovensko. Skupina mladých lidí tu 
léta pracuje na záchraně zříceniny 
středověkého kostelíka. Uprostřed krá-
sné přírody, na horách, bez mobilů 
a počítačů, v duchu františkánské spiri-
tuality. Chceš-li vykonat něco dobrého 
a smysluplného, pozvednout se du-

chovně a zažít dobrodružství, neváhej! 
Věk účastníků je nejběžněji v rozmezí 
18 až 35 let. Účastnický poplatek je 
12 Euro. Strava je zajištěna.  

Petr Červenka 
www.dubovacolonorum.sk,  

tabor@dubovacolonorum.sk 
Erik: +421 905 011 031 

 

 
Kostelík byl loni vyhlášen za národní kulturní památku Slovenska. 

Foto z pochodu pro život 2019
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SETKAT SE S BOHEM SKRZE DRUHÉ LIDI 
Letos vyšla řada na Lhotku, a tak se v rámci týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů konala ekumenická bohoslužba u nás. Shodou okolností následující 
čtvrtek byl zrovna čtvrtý v měsíci, takže v tom samém týdnu byla ještě mod-
litba se zpěvy z Taizé, která má již v základu ekumenický charakter. Měla 
jsem chuť podělit se o několik střípků, co mě zaujalo, co jsem si odnesla. 
Rozepsaný článek mi však zůstal trčet v počítači, až propásl uzávěrku břez-
nového Věstníku. Třeba někoho povzbudí i teď. 
 

 Je hezké, že můžeme pěstovat dob-
ré sousedské vztahy, vzájemně se set-
kávat, vědět o sobě, sdílet alespoň to, 
co můžeme sdílet, co máme společné. 
 Na ekumenické bohoslužbě se četl 
 

 
Ikona přátelství se používá  

při ekumenické modlitbě Taizé 
 
úryvek ze Skutků apoštolů o tom, jak 
se Pavel kvůli ztroskotání lodi, která ho 
vezla na výslech k císaři, dostal na 
Maltu a mohl tam místním obyvatelům, 
kteří jej pohostinně přijali, hlásat evan-
gelium. Úryvek k bohoslužbě vybrali 
pro tuto příležitost právě křesťané 
z Malty. Možná s vděčností za to, že 
díky cizincům, kteří ztroskotali u jejich 
břehů, mohli uslyšet radostnou zvěst. 
Možná proto, že téma pohostinnosti 
vůči ztroskotancům, kteří za nimi 

připlavou a hledají u nich přijetí, je pro 
ně i v současnosti aktuální. 
 Přeneseně mě oslovuje vžít se do 
role apoštola Pavla a jeho souputníků 
a vidět, že i nějaká ztroskotání nebo 
obtížné situace v našem životě se mo-
hou proměnit v požehnání, když je vlo-
žíme s důvěrou do Božích rukou. Tak 
i na druhé straně vžít se do role ostro-
vanů, ke kterým přicházejí neznámí li-
dé, co právě připlavali na zbytcích roz-
bité lodi. Mohli by vůči nim cítit strach, 
odpor, lhostejnost, soucit… Postupně, 
když je přijmou, rozpoznají, že skrze ně 
k nim nějakým způsobem přichází 
a hovoří Bůh. I já se každý den setká-
vám se spoustou různých lidí, ať už fy-
zicky nebo v mailech a po telefonu, 
a jsou chvíle, kdy jsem si uvědomila, že 
Bůh používá i druhé lidi k tomu, aby se 
nás nějak dotkl, aby nás rozechvěl, 
pozval někam dál. 
 Potěšil mě výběr některých písní. 
Bohoslužbu otevřel zhudebněný text 
od sv. Patrika „Christ with me...“ – Kris-
tus je se mnou, přede mnou, za mnou, 
vedle mě, přichází ke mně i skrze dru-
hého člověka. A na závěr píseň s tex-
tem od sv. Františka „Učiň mě, Pane, 
nástrojem, ať zářím tvým pokojem“. 
Přišlo mi, že to vytvořilo takový hezký 
oblouk. Pán Ježíš jako Emanuel, Bůh 
s námi, ten, který nás, křesťany, spoju-
je a který sám je základem, bez něhož 
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bychom nemohli přinášet pokoj tam, 
kam nás právě posílá. 
 Při modlitbě Taizé jsem si s vděč-
ností uvědomila, že právě načínáme už 
šestý rok našeho společného scházení 
se k modlitbě a přátelskému sdílení. 
V lednu 2015 skončilo evropské setká-
ní v Praze, které nás dalo dohromady. 
Některé z těch, co s námi začínali, me-
zitím život zavál jinam, jiní se zase při-
pojili a zatím stále pokračujeme dál. 
Nevnímám to jako samozřejmost. 
 Není tu úplně prostor na to, abych 

teď líčila, jak jsem se setkala s ekume-
nickou komunitou bratří ve francouzské 
vesničce Taizé, čím mě oslovila jejich 
forma modlitby a jejich způsob evange-
lizace.  
 Když budete chtít, přijďte někdy 
mezi nás čtvrtý čtvrtek v měsíci od 
20 h a třeba na to můžeme zapříst ho-
vor během přátelského posezení po 
modlitbě Taizé.     Terezie Šilhavá 
 
https://www.lhoteckafarnost.cz/Aktivity-

ve-farnosti/Modlitby-Taize 

 

CO, KDY A JAK ŽIDÉ SLAVÍ 
V rámci únorové farní akademie (9. 2. 2020) přednášela Mgr. Terezie Malá na 
téma Židovské svátky. Studovala na Husitské teologické fakultě Univerzity 
Karlovy obor judaistika. 
 

 Jedná se o studium velmi náročné, 
neboť student/ka musí absolvovat ne-
jen kurzy židovské filosofie, mystiky, 
rabínské literatury atd., ale i řadu jazy-
ků, jako je biblická, středověká a mo-
derní hebrejština a také biblická a tal-
mudická aramejština (což je jazyk, kte-
rým se hovořilo v Ježíšově době). Není 
bez zajímavosti, že paní Mgr. T. Malá 

se za svobodna jmenovala Stehlíková, 
je z naší farnosti a naši mladí farníci ji 
jistě pod tímto jménem dobře znají. 
 Svátků je v židovském roce celá řa-
da. Liší se svým významem i historic-
kým původem a zakotvením, takže se 
sice vztahují k Bibli, ale reflektují i po-
biblické události. Je ovšem třeba dodat, 
že zcela dle tradic a Bible slaví svátky 
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ortodoxní Židé, vedle kterých existují 
i skupiny liberálně smýšlejících, kteří 
zachovávají jen to, co považují za dů-
ležité. 
 Největším a zřejmě nejčastějším 
svátkem je Sabat (Šabat), který se 
slaví vždy sedmého dne v týdnu (počí-
táno od neděle do soboty) – začíná od 
soumraku v pátek večer a končí sou-
mrakem v sobotu. Během Sabatu je 
zakázána jakákoliv práce, včetně pří-
pravy jídla a rozdělávání ohně. Proto 
před začátkem sabatu musí vše již být 
připraveno, tzn. večeře na pátek a jídlo 
na celou sobotu. 
Muž odchází do 
synagogy, žena 
zapaluje svíce atd. 
Den je určen ke 
studiu Tóry.  
 Chronologicky 
vzato, roční cyklus 
zahajuje svátek 
Roš-ha-šana (No-
vý rok), slaví se 
v září až říjnu. Je 
třeba připomenout, že židovský kalen-
dář je založen na lunárních cyklech, 
má sice také 12 měsíců, ovšem 
k vyrovnání se solárním kalendářem, 
musí se každé tři roky vkládat 1 měsíc 
navíc – konkrétně adar II, což je náš 
březen. Židovský kalendář začíná od 
stvoření světa, takže náš současný rok 
2020 je rokem s pořadovým číslem 
5780. Svátek Roš-ha-šana se slaví 
velmi okázale, servírují se ryby, zeleni-
na, ovoce, med aj., troubí se na sofar 
(beraní roh), lid se shromažďuje u řek 
a rybníků.  
 Dalším svátkem, který následuje po 
deseti dnech, je Jom Kipur (Den smí-
ření, resp. pokání), den přísného po-
stu, zákazu činnosti, nošení kožené 

obuvi apod. Následující den začíná 
bohatou večeří a přípravou stavění 
stánku.  
 Navazuje pak Sukot (Svátek stán-
ků), který symbolizuje putování Izraelitů 
pouští, čte se z knihy Kazatel. Poslední 
den Sukotu se nazývá Simchat Tóra 
(Radost z Tóry), kterým končí cyklus 
čtení z Tóry.  
 Následujícím svátkem v kalendáři, 
v prosinci, je Chanuka (Svátek světel), 
připomínající památku očištění a vy-
svěcení Jeruzalémského chrámu po 
jeho zneuctění Antiochem IV. Epifanem 

v roce 165 př. Kr. 
K této události se 
vztahuje pověst 
o  nalezení jediné 
nádobky s olivo-
vým olejem, který 
vydržel svítit ce-
lých osm dní 
v sedmiramenném 
chrámovém svíc-
nu, proto tak dlou-
ho trvá i Chanuka 

– jedná se o velmi veselý a radostný 
svátek, při kterém děti dostávají dárky.  
 Nejoblíbenějším svátkem je v únoru, 
event. březnu, Purim (Svátek losů), 
symbolizující záchranu Židů královnou 
Ester, adoptovanou dcerou Mordecha-
je, před podlými záměry Hamana, mi-
nistra jejího muže, krále Ahsvera. Hol-
duje se jídlu i pití.  
 Další z velkých svátků s povinností 
putovat do Jeruzaléma je Pesach (ži-
dovské Velikonoce). Připomíná se vy-
vedení z Egypta Mojžíšem, jedí se ne-
kvašené chleby s hořkými bylinami, be-
ránek – to vše při tzv. sederové večeři. 
Čtou se úryvky z Tóry a zpívají se žal-
my.  
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 Sedm týdnů po Pesachu se slaví 
Šavuot (Svátek žatvy, Svátek týdnů, 
nebo též Letnic), při kterém se připo-
mínají události na hoře Sinaj, kde Moj-
žíš dostal desky Zákona, Tóru. Tímto 
svátkem se uzavírá cyklus svátků ži-
dovského kalendáře. V synagoze se 
čte Desatero. Jsou i moderní svátky 
připomínající památné dny vzniku no-
vodobého státu Izrael. 
 Dále, v rámci kalendářního roku, 
jsou závazné čtyři postní dny: 10. Te-

vet (leden), 17. Talmuz (červen–
červenec), 9. Av (červenec–srpen) 
a  3. Tišri (září–říjen). 
 Po skončení přednášky se rozvinula 
bohatá diskuse. Otázky byly cíleny i na 
vysvětlení tzv. modlitebních řemínků 
(jeden z nejstarších znaků judaismu), 
dále např. co je to tzv. mezuzah. 
Mezuzá je krabička připevněná na ve-
řeje, ve které je svitek pergamenu 
s textem z Tóry.          Karel Štamberg 

 
 

POSTNÍ REKOLEKCE S P. PETREM KONOPÍKEM 
Pravidelnou duchovní obnovu na počátku postní doby nemají jen ve Vatiká-
nu, ale např. i u nás na Lhotce. Sice kratší, ale přece. 
 

 
Domažlický kaplan P. Petr Konopík 

 
 Ta letošní se konala v sobotu 
7. března dopoledne a připravil ji pro 
nás P. Petr Konopík, který je kaplanem 
v Domažlicích.  
 Při uvítání pan farář mj. informoval 
o aktuálním stavu šíření koronaviru 

a vyzval přítomnou hojně zastoupenou 
nejvíce ohroženou skupinu, aby ne-
bezpečí ani nepodceňovala, ani nepře-
ceňovala. 
 P. Konopík zvolil jako motto dvě věty 
z Písma, a sice: „Radost z Hospodina 
ať je vaší silou“ a „Zkroušeným a po-
korným srdcem, Bože, nepohrdneš“. 
Ve dvou přednáškách k tomu zaznělo 
mnoho moudrých vět, mě zaujala 
(možná mimo Prahu běžnější) výzva 
více se zajímat o své kmotry (křestní 
i biřmovací) a hledat u nich pomoc pro 
všechny možné problémy; a podobně 
i o spolufarníky v lavici. 
 Dále pater standardně doporučoval 
se modlit, s tím, že čas věnovaný mod-
litbě se nám vrátí. To píšu proto, že tak 
nějak tomu věřím, ale ještě jsem se ne-
rozhoupal to vážně zkusit. Účinek mod-
litby doložil vlastním zážitkem: zřejmě 
ještě za svého působení v Rokycanech 
nabral stopaře, a když nejel vlak, od-
vezl ho až do Prahy. Ten se jeho dob-
rotě divil, uhodl, že je kněz, a cestou si 
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hodně povídali. Na konci prý stopař 
řekl: „Co brání, abych byl pokřtěn?“ Na 
rozdíl od jáhna Filipa ho však pater ne-
pokřtil, jen mu slíbil, že se za něj bude 
modlit. Zanedlouho pak dostal mail, že 
partnerský vztah i problémy v práci to-
ho člověka se urovnaly. 
 

 
 

P. Konopík při závěrečné mši sv. 

 Poměrně hodně prostoru věnoval 
P. Konopík pokoře. Otec Pio prý řekl, 
že pokornými se stáváme pokořováním 
se. Co znamená pokořovat se, to jsem 
si zapsal: 
1. Mluvit o sobě co nejméně. 
2. Nezabývat se příliš sám sebou. 
3. Nechtít řídit záležitosti druhých. 
4. Přijímat radostně opačné názory 

a napomenutí. 
5. Nevšímat si chyb druhých, a pokud 

o nich musím mluvit, tak začít o so-
bě. 

6. Přijímat urážky a bezpráví. 
7. Umět ustoupit, i když mám pravdu. 
8. Volit vždy to, co je těžší. 
 (Dodatečně jsem na internetu zjistil, 
že tento soupis pochází zřejmě od 
Matky Terezy.) 
 Obnova byla zakončena mší svatou, 
při níž P. Konopík vysvětloval význam 
a smysl vlastního postu. 

S díky Jiří Vavřík 
 
 

KDE JSME DOMA 
Existuje zvyk, kterému se říká „vymetání farností“. Člověk zkrátka každou 
neděli vyrazí do jiného kostela podle toho, kde se mu to časově hodí nebo 
kde je dobrý kazatel. 
 

 Tento zvyk se obecně spíš odsuzuje, 
protože se člověk nestává aktivním 
článkem své farnosti a místo středobo-
du slavení eucharistie se pro něj mše 
svatá může stát jen jednou z mnoha 
vydařených či nevydařených akcí, které 
navštívil. 
 Tento pohled je samozřejmě v mno-
hém oprávněný. Těžko se dá vybudo-
vat život farnosti, když budou všichni 
kvůli nedokonalosti faráře a svých bliž-
ních neustále utíkat jinam. Přesto jsou 
období, kdy člověk v krátké době na-

vštíví různé kostely a má možnost 
srovnávat. Pro mě bylo v tomto ohledu 
nejvýraznější období hledání víry, kdy 
jsem v rané dospělosti „vymetala“ ne-
jen různé farnosti, ale zpočátku 
i nejrůznější církve a žasla nad tím, jak 
různě se dá křesťanská víra žít. Dnes 
jsou ve stejném věku moje děti, a přes-
tože jsme je vychovali křesťansky, 
v době dospívání se jejich víra všelijak 
otřásá, zpochybňuje, uvadá a opět oží-
vá. Je to přirozené a myslím, že i cen-
né. Jako rodič je člověk každopádně 
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vděčný i za to „vymetání“ – hlavně když 
dítě víru neztratí.  
 Jiným případem putování po koste-
lích jsou období, kdy je člověk na 
cestách. Během služební cesty nebo 
dlouhých prázdnin často navštívíme 
zcela nečekaná místa a máme mož-
nost srovnávat, jak to kde chodí. Malin-
ký kostelík na chorvatském ostrově 
i obrovský kostel v Barceloně. Staroby-
lá tradičnost i moderní rozvolněnost. 
Vždycky mě přitom fascinuje jedineč-
nost katolicismu – ve všech koutech 
světa člověk 
najde tutéž 
liturgii, může 
přijmout  
tutéž eucha-
ristii. Projevy 
zbožnosti se 
však liší 
a  člověk 
chtě nechtě 
srovnává 
s tím, co zná 
z domova. 
Všímá si, co ho jinde inspiruje, ale čas-
to si také uvědomí, co 
je pro něj v jeho farnosti cenné, byť to 
třeba do té doby považoval za samo-
zřejmost. 
 Během vánočních a jarních prázdnin 
jsme navštívili hned několik míst, kde 
jsme byli poprvé. Zažili jsme kázání, 
které bylo spíše historickou přednáš-
kou (podrobný výklad o ostatcích sva-
tého Simeona). Jinde během půlhodi-
nové promluvy pan farář procházel ka-
pitolu po kapitole obsah své knihy, 
kterou právě vydal, a na konci jsme si ji 
všichni mohli odnést domů. Jen auto-
gramiáda chyběla.  
 Ano, dělám si z toho trochu legraci – 
tato kázání se nedělních čtení tak či 

onak týkala a oba kněží toho jistě svým 
farníkům mají mnoho co dát; neměli 
jsme vůbec možnost nahlédnout pod 
povrch života těchto farností. Jen jsem 
si při tom uvědomila, jak je cenné 
(a  zjevně ne samozřejmé), když je 
promluva kněze skutečným výkladem 
Písma, jeho nasvícením z nového úhlu. 
A to na Lhotce zažíváme. Stejně tak 
jako varhanní hru na skvělé úrovni ne-
bo společný zpěv – vždycky mě pře-
kvapí, že v některých kostelích (včetně 
akademické farnosti sv. Salvátora plné 

 mladých  
lidí) není  

nikoho slyšet 
zpívat.  

 Slyšela 
jsem proti 

Lhotce různé 
námitky – že 

je farnost 
moc intelek-

tuálská, že 
farní rada je 

taková 
a  maková, i na každém z dosavadních 
farářů se jistě dalo něco najít. Takové 
oprávněné i neoprávněné remcání se 
jistě vyskytuje všude. Důkazem, že je 
farnost zdravá a kvetoucí, pro mě není 
její bezchybnost, ale to, že v ní fungují 
společenství všech věků i zaměření. 
Tak tomu na Lhotce je, a stále se rodí 
další, v nedávné době třeba inspirativní 
Máta. Nebo třeba to, že místní kněží 
znají jména našich dětí. Maličkost? 
Možná, ale znamená něco moc důleži-
tého: že o sobě navzájem víme. Takže 
nakouknout jinam je přínosné, ale ještě 
vzácnější je navzdory nedokonalostem 
kultivovat to společné, kde jsme „do-
ma“. 

Lenka Kapsová 

Dobrá farnost je živá farnost 
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MILOSRDENSTVÍ ZVÍTĚZILO 
S panem Pavlem jsme se seznámili před jedenácti lety, byl milencem naší 
kolegyně Jany. Nechci působit pohoršení, ale i v Charitě pracují lidé, kteří 
mají chyby. Jana u nás pracovala léta, byla vdaná a současně se stýkala 
s dalším mužem. Když její manžel zahynul při nehodě, čekali jsme, že si po 
uplynutí doby smutku vezme svého dlouholetého ctitele. 
 

 Šťastné nevěsty jsme se 
nedočkali. Kolegyně se nám 
začala měnit před očima. Vý-
razně zhubla, začaly se jí 

třást ruce, oblečením se snažila zakrý-
vat modřiny. Často neměla peníze na 
jídlo. Byla nedochvilná a neustále něco 
zapomínala. S dokumentací byla mno-
ho dní pozadu. Opakovaně jsem se jí 
ptala, jestli nepotřebuje pomoc nebo 
radu. Odmítala s tím, že je vše v po-
řádku. Nakonec za-
čala pít. Vše zlé je 
k něčemu dobré. 
Otevřela se mi cesta, 
jak jí pomoci. Domlu-
vila jsem terapii 
a pracovnici dala vy-
brat. Buď se bude lé-
čit, nebo ji na hodinu 
propustím. Janina 
volba byla jasná.  
 Panu Pavlovi se vůbec nelíbilo, že 
se Jana vymanila z jeho vlivu. Neustále 
jí telefonoval. Když změnila číslo, zís-
kal nový telefon od společných zná-
mých a telefonoval znovu. Číslo jsme 
zablokovali, tak ji náhodně potkával 
před domem nebo u nás před kancelá-
ří. Nadával mně i vrchní sestře, že 
jsme mu jí odloudili. Nechal nás být, až 
když jsem mu pohrozila, že zavolám 
policii. 
 Několik měsíců byl klid, než Jana 
znovu přišla do práce s modřinami. 
Věděli jsme, že ji ten chlap zase zlomil. 

Marně jsme jí domlouvali. Jednoho dne 
nepřišla do práce. Neomluvila se. Ne-
zvedala telefon. Ani její děti nevěděly, 
kde je. Nakonec jsme ji našli u pana 
Pavla v bytě. Byla dvanáct hodin 
v bezvědomí a on jen seděl, pil a ne-
zavolal záchranku. Následovala opera-
ce, dlouhá léčba, rehabilitace, z kole-
gyně se stala klientka. Jana potom tvr-
dila, že zakopla a upadla. Cizí zavinění 
dodnes popírá.  

 Půl roku po Janině 
návratu z rehabilitace 
nám volali z Motola. 
Mají klienta s rakovi-
nou v terminálním 
stadiu. Stav je vážný, 
nemůže polykat, ne-
mluví, má tracheos-
tomii, PEG (sondu na 
krmení přímo do ža-

ludku). Rád by zemřel doma, rodina je 
připravená se postarat, ale potřebují 
pomoc. Prý chtějí jen nás. 
 Vedoucí pracovnice přišly z příjmu 
v šoku. Novým klientem byl pan Pavel. 
Neléčený alkoholik, silný kuřák, agre-
sor. První reakce týmu byla negativní, 
nebudeme se o něj starat! Nakonec 
rozhodla Jana, která nás prosila, aby-
chom mu pomohli. Milosrdenství zvítě-
zilo. Naším úkolem není soudit, ale 
pomáhat. Klient zemřel, smířený 
a v pokoji v noci na Bílou sobotu. 
 Přeji Vám požehnané Velikonoce.  

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – DUBEN 2020 
 

Toto číslo Věstníku vznikalo před vládními nařízeními k pandemii koronavi-
ru. Programy mohou doznat změny. Sledujte, prosíme, aktuality na farním 
webu www.lhoteckafarnost.cz.  

 

STŘEDA     1. 4. Sv. Apríla, šprýmaře 
  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 a příprava na 1. sv. přijímání dětí 
18.30 Příprava dospělých na křest 
20.00 Pastorační rada farnosti 
  

ČTVRTEK   2. 4. Nezávazná památka sv. Františka z Pauly 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
19.00 Biblické setkání  
  

PÁTEK     3. 4. 1. pátek v měsíci 
14.00 Křížová cesta 
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 
19.30–21.00 Možnost svátosti smíření 
  

SOBOTA    4. 4. 1. sobota v měsíci 
14.00 CMŠ Studánka Předvelikonoční jarmark ve školce 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
po mši sv.  Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 
  

NEDĚLE    5. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (pašijová) 
  8.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
10.00 Mše svatá s žehnáním ratolestí 

15.00 Hodkovičky 
Kříž. cesta pro rodiny, sraz na křižovatce Klánovy a Havlo-
vického (Hodkovičky) 

17.30 Křížová cesta v kostele 
18.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí 
20.00 MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ   6. 4. Pondělí Svatého týdne 
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců 
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ÚTERÝ     7. 4. Úterý Svatého týdne 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi  
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
  9.45 Možnost svátosti smíření pro rodiče na mateřské 
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     8. 4. Středa Svatého týdne 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30 Ministrantská schůzka  
18.30 Příprava dospělých na křest 
18.45 Společenství mladší mládeže  
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření – dva kněží 
  

ČTVRTEK    9. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 
  8.30 Úklid kostela 
  9.30  katedrála Missa chrismatis 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
16.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Bdění v Getsemanské zahradě 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření – dva kněží 
  

PÁTEK   10. 4. VELKÝ PÁTEK, den přísného postu 
  9.00–22.00 Kostel otevřen 
14.00 Křížová cesta v kostele 
15.00 Velkopáteční obřady, doprovází „Jiříkovo vidění“ 
18.30 Velkopáteční obřady s pašijemi Chrámového sboru 
20.00–22.00 Bdění u Božího hrobu 
20.00–22.00 Možnost svátosti smíření – dva kněží 
  

SOBOTA  11. 4. BÍLÁ SOBOTA – VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 
  9.00–24.00 Kostel otevřen 
10.00–10.30 Matutinum – modlitba se čtením 
10.30–18.30 Návštěva Božího hrobu 
10.30–12.00 Možnost svátosti smíření 
14.00 Cesta kříže pro hledající a ty, kdo se považují za „bezvěrce“ 
20.30 Vigilie, udílení iniciačních svátostí 
po Vigilii Posezení pro nespavce 
  

NEDĚLE   12. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá, žehnání pokrmů 
10.00 Mše svatá, doprovodí chrámový sbor, žehnání pokrmů 
18.30 Mše svatá, žehnání pokrmů  



 

4/2020  17 

PONDĚLÍ  13. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 
  8.00 Mše svatá, po ní možnost koledování 
10.00  Mše svatá, po ní možnost koledování 
  
ÚTERÝ   14. 4. Úterý v oktávu velikonočním 
  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  15. 4.  Středa v oktávu velikonočním 
  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 dětí 
17.30 Zpívání s dětmi 
  
ČTVRTEK  16. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání  
  
PÁTEK   17. 4. Pátek v oktávu velikonočním 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
 Svátost smíření dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání 
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  18. 4. Sobota v oktávu velikonočním 
17.00 Mše svatá 
  
NEDĚLE  19. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá s prvním sv. přijímáním dětí 
po mši sv.  „Burza“ věcí z postního úkolu 

16.30 
Farní akademie: biskup Václav Malý – Reflexe české církve 
a společnosti za posledních třicet let 

18.30 Mše svatá  
20.00 MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  
PONDĚLÍ  20. 4.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců  
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ÚTERÝ    21. 4.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
NEKONÁ SE! Mše svatá v Thomayerově nemocnici  
18.30 Mše svatá 
19.15 Společenství starší mládeže 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA   22. 4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
17.30 Ministrantská schůzka  
17.30 Zpívání s dětmi 
18.30 Setkání nově pokřtěných 
18.45 Společenství mladší mládeže  
  

ČTVRTEK   23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK    24. 4. Nezávazná památka sv. Jiří 
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   25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE   26. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ  27. 4.  
  8.00 Mše svatá 
18.30 Společenství Alfa plus  
  

ÚTERÝ    28. 4.  
  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 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
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STŘEDA   29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, patronky Evropy 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
18.30 Setkání nově pokřtěných 
  
ČTVRTEK   30. 4. Nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 

 

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 našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně  

přede mší svatou požádat v sakristii. 
 

 

NA ZELENÝ ČTVRTEK SLAVÍME PASCHU 
Židé i křesťané slaví na Zelený čtvrtek podobnou večeři. Jedni oslavují své 
vysvobození z egyptského otroctví, druzí si připomínají poslední Ježíšovu 
Paschu s tzv. Poslední večeří, při níž ustanovil eucharistii. 
 

 Přestože jsme o ži-
dovské večeři měli ur-
čité povědomí, vyprá-
vění přátel o tom, jak 
na Zelený čtvrtek „ve-
čeří beránka a hořké 
byliny“, nás nadchlo. 
V roce 2000 jsme se 
poprvé sešli po mši 
sv. na Zelený čtvrtek 
v jedné rodině a po 
vzoru židovské večeře 
rekonstruovali tu po-
slední, kterou slavil Pán Ježíš s apoš-
toly. Pro nás dospělé bylo zajímavé 
zažívat na vlastní kůži, jak to asi ten-
krát probíhalo. Při jídle u stolu nám na-
jednou začaly docházet různé souvis-
losti, které jsme předtím neviděli. Děti 
intenzivně prožívaly atmosféru spole-
čenství. Společná oslava Zeleného 
čtvrtku se tak stala naším velikonočním 
rituálem. Tatínkové hledali další pod-
klady na internetu i v literatuře, aby 

zjistili, jak pravá ži-
dovská Pascha pro-
bíhala. Maminky se 
postupně zdokonalo-
valy v přípravě spe-
ciálních pokrmů. Svo-
ji zkušenost jsme po-
slali dál prostřednic-
tvím webových  
stránek 
www.manzelstvi.cz, 
kde najdete článek 
„Na Zelený čtvrtek 

slavíme Paschu“ 
https://www.manzelstvi.cz/zivot-v-
manzelstvi/manzelska-
spolecenstvi/zkusenosti-a-inspirace/na-
zeleny-ctvrtek-slavime-paschu.html. 
 Pokud vás nápad zaujal, můžete si 
tam stáhnout i poslední verzi textů ke 
slavení sederové večeře. Dají se využít 
v manželském společenství, ale i při 
oslavě v rodinném kruhu. 

Jana Šilhavá 
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PLÁNUJEME 
8.–10. 5.  – víkend pro rodiny s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou; 
24. 5.   – bohoslužba upravená pro děti; 
24. 5.   – farní akademie, doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.: Paraguay, minulost 

a současnost neznámé země; 
5. 6.  – Noc kostelů; 
6. 6.  – poutní mše sv. v 17.00; 
7. 6.  – mše sv. v 10.00 celebrovaná papežským nunciem Charlesem Balvo; 

po ní Zahradní slavnost 
10. 6.   poslední výuka náboženství, vysvědčení; 
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. 
 

 
NECHME SE OSLOVOVAT 

 „Marie!“ zahradník ji osloví jménem, což je okamžik, kdy se vše zlomí… Její 
hrozné „nic“ se promění v neuvěřitelné „něco“, resp. „někdo“… 
 A Marii naplní radost. Chce se ho dotknout, zadržet ho, aby jí už neunikl. To ale 
není možné. S Ježíšem se po jeho zmrtvýchvstání opravdu můžeme setkávat, ale 
nemůžeme ho zadržet. Nikdy ho nebudeme držet v rukou, abychom ho mohli pře-
nášet. Přenášet a zadržet je možné jen mrtvé tělo, tak, jak to dělali učedníci a že-
ny na Velký pátek večer. Ježíšem zmrtvýchvstalým se máme nechat oslovovat. 
Tím v sobě můžeme zahánět strach z jeho nepřítomnosti a nechávat se naplňovat 
radostí evangelia, že on opravdu vstal. Že hrozné „nic“ našeho života naplní svojí 
láskou, světlem svého „někdo“.     Josef Prokeš: Pán se stará. Portál, 2019 
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