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Člověk míní…
Kdyby mi před rokem někdo řekl, že Bůh činí“, „neznáme dne ani hodiny“,
celý svět zaplaví epidemie záludného „žij, jako by to byl tvůj den poslední“,
a nebezpečného viru z Číny, že kvůli „do hrobu si nic nevezmeš“. Jistě nás
tomu přijde hromada do té doby ne- napadne i mnoho biblických poučení.
Co po tom všem můžeme čekat
představitelných opatření, děti budou
měsíce doma, ale prázdniny to rozhod- v roce novém? Nemáme už nárok na
ně nebudou, mnohým dospělákům se oddech, na život ve starých dobrých
vyplní sen o práci z domova, ale nako- kolejích?
Nemáme. Naštěstí, protože nás časnec to úplně neocení, že bude zákaz
nočního vycházení, že nebudu moci to „pálí dobré bydlo“.
Máme ale nárok den po dni, od rána
veřejně slavit Velikonoce ani posvícení,
nicméně se mi poštěstí slavit mše sva- do dalšího rána, znovu a znovu, se
s důvěrou
svěřit
té u mariánského
do moci a vedení
sloupu, protože už
toho, který sám
bude přeci stát…,
o sobě řekl: „Lišky
tak bych se na tamají
doupata
kového proroka
a ptáci hnízda,
shovívavě usmál
ale Syn člověka
a laskavě doponemá, kam by
ručil příslušná vyhlavu složil.“ Také
šetření. A přitom
by měl do puntíku
ale řekl: „Hle, já
pravdu. Zapomnějsem s vámi po
li jsme totiž na to,
všechny dny až do
že stále platí někonce světa!“
kolik starých dobPřeji a vyprošuji
rých mouder. Napožehnaný rok
příklad
„nikdy
2021!
neříkej nikdy“,
P. Jiří Korda
„člověk míní, Pán
Pohleď na duhu a jejího Stvořitele chval,
jak nesmírně krásný je její jas. Sir 44,11
Obrázek Terezky Váňové k článku str. 9
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Online nejen školáci, ale i farní radní
Zasedání obou farních rad proběhlo
poprvé v jejich historii online, tedy přes
počítač nebo chytrý telefon. Zvládli
jsme to dobře, dokonce obě jednání
proběhla docela rychle. Asi i díky tomu,
že online komunikace není úplně komfortní, na druhou stranu byly i zábavné
okamžiky. To vše mnozí moc dobře
znáte z práce nebo výuky vašich ratolestí.
Co jsme tedy probírali? 18. listopadu
rada ekonomická řešila podobu rekonstrukce bytu v majetku farnosti. Na základě některých podnětů z pastorační
rady Jiří Šárka, pověřený přípravou rekonstrukce, předložil několik variant.
Rada vybrala a doplnila tu, která nejlépe zohledňuje poměr mezi rozsahem
rekonstrukce a její cenou. Rada pastorační se kromě reflexe posledního období a podrobností Vánoc zabývala
farním Věstníkem. Shodli jsme se, že
nadále bude vycházet v měsíčním intervalu, i když vzhledem k situaci může
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být obsah i počet výtisků menšího rozsahu. Veliké díky patří manželům
Šilhavým za jeho tvorbu. Také díky
všem přispěvovatelům a korektorkám
Evě Bekové a Blance Strouhalové.
V době zasedání nebyla přihlášena
jediná třída na jinak velmi žádaný program „Proč křesťané slaví Vánoce“.
Vzhledem k aktuální situaci jsme s tím
počítali. Nakonec se ale přeci jen několik tříd přihlásilo.
Tolik oblíbený farní ples jsme museli
zrušit, ale už máme rezervován termín
v sobotu 22. 1. 2022.
Karneval tuto zimu bude, ale již
23. ledna a v alternativní podobě, viz
článek na straně 8.
Tříkrálová sbírka by měla proběhnout dle plánu.
Alfa kurzy – uvedení do základů
křesťanství budou, ale začnou až
v březnu.
P. Jiří Korda
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K hospodaření farnosti v roce 2019
Jsme si vědomi toho, že nejde zrovna o příliš aktuální informaci, ale opakovaně diskutujeme o tom, jak informace o hospodaření naší farnosti poskytnout zejména farníkům a dárcům finančních prostředků srozumitelným
a přehledným způsobem.
V prvním kroku se věnujeme tzv.
běžnému hospodaření, v dalším kroku
se zaměříme na finanční čísla projektu
naší farnosti. Níže uvádíme přehled
hlavních položek běžného hospodaření, protože úplný výčet by byl nad rámec tohoto článku.
Běžné příjmy naší farnosti dosáhly
v roce 2019
úctyhodné částky
1 463 445 Kč,
z toho:
● běžné kostelní sbírky 1 096 138 Kč
● anonymní dary prostřednictvím
kasiček v kostele
190 838 Kč
● přímé dary na běžný provoz
176 469 Kč
Bohu díky a velké poděkování všem
přispěvatelům. Každá i sebemenší darovaná částka je pro farnost důležitá!
Hlavní výdajové položky naší farnosti v r. 2019
byly tyto:
● sbírky vyhlášené arcibiskupstvím a odvody
do fondů arcibiskupství
329 585 Kč
● opravy a údržba staveb
115 070 Kč

liturgická hudba (varhaníci, regenschori a sbormistr)
135 900 Kč
● akce pro děti včetně pojištění
106 378 Kč
● tisk Věstníku, dopisů sousedům
apod.
72 972 Kč
● náklady na pojištění
59 163 Kč
● vodné a stočné
51 770 Kč
● elektřina*)
61 533 Kč
● plyn*)
40 133 Kč
● bohoslužebné potřeby
49 546 Kč
● akce pro dospělé
45 364 Kč
● ostraha kostela
14 520 Kč
● režijní náklady
15 262 Kč
Ve svém součtu představují
1 097 196 Kč.
V samostatném pojednání se v některém z příštích Věstníků budeme věnovat problematice projektu naší farnosti a bytu
Gončarenkova, který naše farnost zdědila od pana Zelenky.
*) Pozn.: částky za energie (elektřinu a plyn) jsou
nízké díky vrácení přeplatků z předchozích období.
Jakub Hradec
●

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. V listopadu 2020 se na všech účtech
na stavbu vybralo 98 816 Kč. Všem dárcům děkujeme. Každou
první neděli v měsíci je mše sv. v 10 h obětována za podporovatele projektu.

1/2021
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Nehodit v neděli do košíčku již není ostuda!
Účetnictví naší farnosti již léta spravuje dobře a zdarma naše farnice paní
Marie Kervitcerová. Z důvodu usnadnění její práce i s ohledem na přibývající
platby trvalým příkazem nás prosí o následující. Prosím vás o bedlivé přečtení. Současně připomínám, nebojte se přejít z klasického dávání darů
o nedělích do košíčků či kasiček na pravidelnou bezhotovostní platbu formou trvalého příkazu.
Farnost vítá, že jste se rozhodli přispívat na činnost farnosti nebo na výstavbu komunitního centra pravidelným
zasíláním finančních darů na farní bankovní účty. A děkuje vám za to.
Pro jednodušší zúčtování vás prosím, abyste upravili trvalý příkaz následujícím způsobem:
●Dary na provozní náklady farnosti
(tzv. na cokoli, např. elektřina, topení):
bankovní účet
74 32 63 29 / 0800,
specifický symbol
500,
variabilní symbol
vámi zvolený
(např. datum narození, část rodného
čísla, číslo vašeho bankovního účtu, ze
kterého platby zasíláte apod.). VS musí
obsahovat 4 až max.10 číslic.
● Dary na investiční výdaje farnosti
(na výstavbu komunitního centra
a úpravy kostela):
bankovní účet 53 23 72 03 39 / 0800,
specifický symbol
100,
variabilní symbol
vámi zvolený,
navíc s předřazenou číslicí 9.

Změnou příkazu pomůžete zautomatizovat přiřazení zaslané částky
k vašemu potvrzení o přijatých darech. Ideálně pošlete e-mailem informace potřebné k vystavení potvrzení:
jméno, příjmení, adresu, případně telefon a vámi zadaný variabilní symbol.
Tato data budou uvedena na vystaveném potvrzení, které obdržíte v lednu
následujícího roku.
Obdobně postupujte i při zadání jednorázového příkazu k úhradě. Při opakovaných platbách používejte vždy
stejné symboly. Významně tak usnadníte účetní agendu.
P. Jiří Korda a Marie Kervitcerová

Ekumena ve sboru v Pískové
Srdečně vás všechny opět zvu, pokud to epidemiologická opatření umožní, v rámci Týdne za jednotu křesťanů
na ekumenickou bohoslužbu. Letos se
sejdeme ve sboru Českobratrské
církve evangelické v Pískové ulici č. 6,
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a to konkrétně ve středu 20. ledna
v 18 hodin. Přivítají nás místní noví faráři, Magdaléna a Lukáš Ondrovi. Prosím, bude-li se konat, určitě přijďte
a pozvěte i své přátele!
P. Jiří Korda
1/2021
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Možná budeme koledovat
Jak je tomu v tomto koronavirovém roce už skoro zvykem, s každou připravovanou akcí se pojí jedna velká otázka: bude možné ji zorganizovat s ohledem na aktuální protiepidemiologická opatření? Nevyhnulo se to ani Tříkrálové sbírce 2021.

Charita ČR se nakonec rozhodla
sbírku organizovat tak, jako by žádná
opatření platná nebyla. Bude-li to situace umožňovat, koledovat se bude.
Proto jsme se znovu s naší farností
i Církevní mateřskou školou Studánka
přidali a jsme připraveni na koledu vyrazit. Ke koledování však potřebujeme
pomoc i vás ostatních. Znovu sháníme
vedoucí skupinek starší 15 let a koledníky-krále, kteří k Tříkrálové sbírce neodmyslitelně patří. Pláště, koruny,
kasičky, kalendáříky i cukříky máme

k dispozici, stačí pouze chuť a ochota
pomoci.
Zahajovací mše svatá s požehnáním koledníkům a následný tříkrálový průvod s velbloudy jsou vzhledem k současné epidemiologické situaci již zrušeny!
Kontakt na farního koordinátora:
Tomáš Hrouda,
777 050 953, tks@hroudovi.cz
Více informací najdete na stránkách
www.lhoteckafarnost.cz v záložce Aktivity ve farnosti / Tříkrálová sbírka.
Děkuji všem za veškerou pomoc
i modlitby a přeji vám požehnaný nový
rok 2021.

KRÁTCE
● V uplynulém období jsme se rozloučili s Jaroslavem Doleželem a Blahoslavem Vrubelem.
● Letošní farní ples byl zrušen. Je
zamluvený termín na další rok 22. 1.
2022 a bude v barvě žluté. Pan Vydra
z hudební skupiny Fénix vzkázal všem,
se kterými se na Novodvorské setkával, přání klidných vánočních svátků,
a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Vzkaz předává Petr Pollak.
● Vzhledem k současné situaci se letošní Alfa kurz odkládá. První možný
termín by mohl být od začátku března.
1/2021

Zůstává také možnost podzimního termínu. O všem budeme včas informovat
na farním webu. Pokud se ale objeví
někdo, kdo by měl zájem o křesťanskou víru, ať se obrátí na někoho z fary: kněze nebo sestru Bernardu.
● V době stále trvající epidemie se neustále mění vládní opatření. Prosíme,
ohledně aktuálních termínů mší svatých a dalšího programu sledujte nástěnky a farní webové stránky
www.lhoteckafarnost.cz, můžete i volat
panu faráři.
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Rok svatého Josefa i svaté Ludmily
Papež František zahájil 8. prosince
2020 svým listem Patris Corde rok svatého Josefa. Je tomu totiž sto padesát
let od prohlášení tohoto světce
Ochráncem všeobecné církve.
Papežův list ve Věstníku postupně
zveřejníme.

Současně to letos v září bude tisíc
sto let od mučednické smrti svaté
Ludmily. Ani toto téma tedy neopomeneme.
Kdo jste doposud tyto dva světce pro
svůj duchovní život neobjevil, máte
skvělou příležitost tento rok.
P. Jiří Korda

Patris corde
Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za
Ochránce všeobecné církve.
Patris corde – otcovským srdcem
Josef miloval Ježíše, který je ve všech
čtyřech evangeliích nazýván »synem
Josefovým«.
Dva evangelisté, Matouš a Lukáš,
kteří jej zmiňují, o něm nemluví mnoho,
ale přece jen dost, aby bylo možné pochopit, jakým byl otcem a jaké poslání
mu svěřila Prozřetelnost.
Víme, že byl obyčejným tesařem
(Mk 13,55), který byl zasnouben
s Pannou Marií (srov. Mt 1,18;
Lk 1,27); »spravedlivým mužem«
(Mt 1,19), jenž byl stále připraven plnit
Boží vůli, vyjádřenou v Božím Zákonu
(srov. Lk 2,22.27.39) a ve čtyřech
snech (Mt 1,20; 2,13.19.22). Po dlouhé
a úmorné cestě z Nazareta do Betléma
spatřil Mesiáše, který se narodil ve stáji, protože jinde »pro ně nebylo místo«
(Lk 2,7). Byl svědkem toho, jak se Mesiáši klaněli pastýři (srov. Lk 2,8–20)
a mudrci (srov. Mt 2,1–12), kteří reprezentovali lid Izraele i pohanské národy.
Měl odvahu ujmout se zákonného
otcovství Ježíše, jemuž dal jméno zjevené andělem: »dáš mu jméno Ježíš;
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on totiž spasí svůj lid od hříchů«
(Mt 1,21). Jak známo, pojmenovat někoho nebo něco znamenalo ve starověku stát se jejich vlastníkem, podobně
jako Adam v knize Geneze (srov.
Gn 2,19–20).
V chrámu, čtyřicet dní po Ježíšově
narození, představil Josef spolu s Marií
Dítě Pánu a s údivem vyslechl proroctví, které pronesl Simeon o Ježíšovi
a Marii (srov. Lk 2,22–35). Aby ochránil
Ježíše, přebýval v Egyptě jako cizinec
(srov. Mt 2,13–18). Po návratu do vlasti
se usadil ve skrytu neznámé obce Nazaret v Galileji – odkud, jak se říkalo,
»nepovstane žádný prorok« a »nemůže vzejít nic dobrého« (srov. Jan 7,52;
1,46) – daleko od Betléma, svého rodného města, i od Jeruzaléma, kde stál
chrám. Když se během poutě do
Jeruzaléma ztratil dvanáctiletý Ježíš,
hledal ho Josef v úzkosti spolu s Marií
a nalezl právě v chrámu, kde rozmlouval s učiteli Zákona (srov. Lk 2,41–50).
Po Marii, Matce Boží, nemá žádný
světec v papežském magisteriu tolik
prostoru jako Josef, její snoubenec.
1/2021
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Moji předchůdci hlouběji pronikli do po- supermarketů, uklízečky, pečovatelky,
selství, které v těch několika větách dopravci, pořádkové síly, dobrovolníci,
podává evangelium, aby více zdůraznili kněží, řeholnice a mnoho a mnoho daljeho ústřední roli v dějinách spásy. ších, kteří pochopili, že nikdo se nezaBlahoslavený Pius IX. jej prohlásil za chrání sám. [...] Kolik jen lidí denně
„Ochránce katolické církve“, ctihodný prokazuje trpělivost a dodává naději,
Pius XII. jej představil jako „Patrona snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdídělníků“ a svatý Jan Pavel II. jako lenou odpovědnost. Kolik otců, matek,
prarodičů a učite„Ochránce Vykulů ukazuje našim
pitele“. Lidé se
dětem nepatrnými
mu svěřují jako
všedními gesty,
„patronovi šťastjak čelit a překoné smrti“.
nat krizi novým
Ke 150. výročí
uzpůsobením
jeho vyhlášení za
zvyklostí, pozvedOchránce katonutím
zraku
lické církve bl.
a podnětem
Piem IX. (8. prok modlitbě. Kolik
since 1870), bych
lidí se modlí, oběse s vámi rád potuje a přimlouvá
dělil několika reza dobro všech.
flexemi o této neVšichni mohou ve
zvyklé postavě,
svatém Josefovi,
která je tak blízká
nepovšimnutém
lidské
situaci
muži, všedním,
každého z nás,
diskrétním a skryaby – jak říká Jetém člověku nažíš – »ústa mluvilézt
přímluvce,
la to, čeho je srdSvatý Josef v exercičním domě
pomocníka a průce plné« (srov.
v Kostelním Vydří
vodce těžkými čaMt 12,34).
Tato
sy. Svatý Josef
touha narůstala
nám připomíná, že
během uplynulých
měsíců pandemie, kdy uprostřed krize, všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo
jež nás postihuje, můžeme zakoušet, jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činže „naše životy jsou spřádány a neseny ný podíl na dějinách spásy. Jim všem
obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle patří uznání a vděčnost.
opomíjeni a nevyskytují se na titulních
(Pokračování příště)
stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show,
ale nepochybně dnes píší rozhodující www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32033
Foto Jan Šilhavý
události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci
1/2021
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CMŠ STUDÁNKA

Studánka děkuje za přízeň
Milí farníci, přátelé CMŠ Studánka, v letošním roce jsme nuceni trochu pozměnit různé aktivity běžně pořádané školkou nebo spolkem rodičů při
školce.
Jednou z akcí, kterou
jsme se rozhodli zrušit
z důvodu nejasností kolem dalšího vývoje uvolňování, je účast našich
dětí na lednové úterní
dopolední mši svaté, kde
děti v posledních letech na závěr zpívaly vánoční písně. Pokud to bude
možné, zapojíme se do tříkrálové sbírky. Kdyby někdo chtěl pozvat skupinku
našich dětí k sobě do zaměstnání, kde
by děti mohly koledovat třeba na recepci nebo před budovou vašeho zaměstnání s tím, že o nás budou vaši
kolegové vědět, rádi s dětmi přijedeme.
Lze se s námi v této věci spojit mailem:
cms.studanka@seznam.cz.

Již v předcházejících měsících jsme
byli nuceni některé akce omezit počtem
účastníků, jiné zcela zrušit. V dalších
měsících uvidíme, zda bude možné
v letošním školním roce na některé aktivity přizvat i veřejnost nebo bude třeba je realizovat v komornějším duchu
pouze za účasti dětí a rodičů z MŠ.
Prosím, pokud se rádi našich akcí
účastníte, sledujte naše webové stránky, snažíme se je včas aktualizovat
a informovat o formě a možnostech
akcí.
Děkujeme vám za přízeň i v této době ne zcela příznivé pro společná setkání.
Magda Vlčková, ředitelka

Pojďte s námi hledat duhu
Srdečně vás zveme na karneval pro děti. Protože se letos nemůžeme setkávat tak, jak jsme byli zvyklí, připravili jsme pro vás venkovní variantu karnevalu v okolí našeho kostela.
Téma karnevalu: Hledáme duhu.
Datum: Sobota 23. 1. 2021 (10–16 h).
Masky: Každá rodina si vyberte jednu
z barev duhy (červenou, oranžovou,
žlutou, zelenou, tyrkysovou, modrou
a fialovou) společně se oblečete tak,
aby ji každý měl, alespoň v jedné části
oblečení.
Divadlo: V pátek 22. 1. 2021 bude
zveřejněna na webu farnosti videopohádka, ze které se dozvíte, co vás na
karnevalu čeká.
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Kartička: Z webových stránek farnosti
si vytiskněte nebo od 16. 1. vyzvedněte
v kostele kartičku, kterou si na karneval
vezmete s sebou.
Soutěže: V pátek 22. 1. 2021 bude na
stránkách farnosti zveřejněno šest fotografií z okolí kostela. U každé fotografie bude název ulice, ve které máte
hledat místo zachycené na fotografii.
V okolí daného místa hledejte krabičku
s úkolem. Po splnění úkolu si budete
moci přiloženou pastelkou vybarvit jeden dílek na své kartičce. Jednotlivá
1/2021
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stanoviště můžete obejít v libovolném
pořadí. Krabičku s úkolem, prosíme,
vracejte na původní místo.
Až splníte všech šest úkolů, vydáte
se do našeho kostela Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce 330, Praha 4),
kde najdete poslední – sedmý – úkol.
Budeme moc rádi, když nám zašlete
fotku z vašeho hledání a nacházení

úkolů. Fotografie budou zveřejněny na
farním webu, případně i ve Věstníku.
Svoje
fotografie
zasílejte
na
lhotecka.farnost@seznam.cz.
Těšíme se na vás.
Jana a Jindřich Váňovi
Obrázek na titulní straně:
Terezka Váňová

Pastorační rada poprvé online
Spousta sociálních skupin – včetně
těch, které to nikdy nedělaly a dělat
nechtěly – se už od jara vznáší ve virtuálním prostoru. Prvňáčci ukazují paní
učitelce na monitoru výkres nebo klikají
na pexeso s písmenky. Stařenkám
v domově pro seniory se stýská, a tak
se těší aspoň na to, až jim sestřička
pomůže navázat spojení s rodinou na
Skypu. Studenti hudebních a tanečních
konzervatoří hrají a tančí před kamerou
za bedlivého dohledu svých učitelů.
A tak bychom mohli pokračovat a asi
se shodneme, že některé aktivity působí v online podobě trochu absurdně
nebo komicky.
Pastorační rada těmto trendům
dlouho odolávala – leccos se dalo vyřídit hromadnou emailovou korespondencí, takže pater Jiří pořádal jakési
miniankety, aby zjistil naše postoje
k různým otázkám. V mezičase jsme
párkrát doufali, že bude možné se
osobně sejít, pak jsme ale vždycky
kvůli zdravotní situaci, ať už celkové,
nebo jednotlivých členů, způsobně zůstali doma.
Nakonec však už písemný způsob
debaty začal být neúnosný, tak se jeden z členů PRF nabídl, že zorganizuje
setkání rady na některé z platforem pro
video konference. Pro některé z nás je
1/2021

to denní chlebíček (kterého začínáme
být pomalu až přesyceni), pro někoho
bylo první připojení napínavé dobrodružství. Nebude setkání neosobní?
Bude dostatečně dobré wifi připojení?
Neozve se nějaké „Houstone, máme
problém?“
Nakonec vše proběhlo překvapivě
hladce, všechny bylo vidět a slyšet.
Tedy až na sestru Bernardu, která
v jednu chvíli zamrzla – nikoli proto, že
by sestrám v domě málo topili, nýbrž
vinou slabšího wifi připojení. Trochu
jsme se i zasmáli, třeba když si jeden
z členů nasadil hurvínkovské uši (asi
aby lépe slyšel) nebo když si někdo
zapomněl zapnout mikrofon a chvíli
předváděl pantomimu. Jako vítaný bonus se ukázal svižnější průběh celé
schůzky, protože v okýnkách na obrazovce se člověk přece jen tak snadno
nerozpovídá.
Takže už
i pastorační rada
jde s dobou, ale
stejně se myslím
všichni těšíme,
až se budeme
moci
setkat
osobně u jednoho stolu.
Lenka Kapsová
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Mám tě moc ráda. Víc není třeba…
Oslavy svátku sv. Mikuláše byly v letošním roce poznamenány koronavirovou pandemií, proto se mnohá setkání se sv. Mikulášem nemohla odehrát.
Bohužel ani to tradiční ve lhoteckém kostele. Přesto sv. Mikuláš i letos zavítal do nejedné rodiny, aby potěšil, povzbudil a připomněl hodnoty, které
jsou podstatné pro dobrý život.
Třebaže jsem „doma“ ve lhotecké
farnosti, o svátku sv. Mikuláše se již více než deset let na několik hodin proměňuji v tohoto světce a vyzbrojen lhoteckou farní výstrojí navštěvuji mnohé
rodiny v místě svého bydliště, kterým je
malebná vesnička Točná v sousední
modřanské farnosti. Navštěvované rodiny si za ta léta již zvykly, že sv. Mikuláš se na závěr své návštěvy obrací
s několika slovy i k rodičům, aby jim
připomněl, že srdce otevřené pro druhé
má být základní stavební buňkou každé rodiny. Jak však tuto myšlenku po
tolika letech zprostředkovat tak, aby
nepůsobila ohraně, mravokárně a frázovitě? Letos k tomu sv. Mikuláši pomohla jeho bez několika málo měsíců

již takřka stoletá babička, která s jeho
rodinou doma přebývá. A tak se sv. Mikuláš mohl podělit se svými točenskými
sousedy o slova, která před nedávnem
zazněla z jejích úst.
Babička toho už příliš nenamluví.
Myslím, že nechce, že už toho v životě
napovídala hodně. Jeden z nás se jí
onehdy snažil rozmluvit se slovy: „Babi,
řekni něco.“ A babička odpověděla:
„Mám tě moc ráda“. A tazatel pokračoval: „Babi, řekni toho víc.“ A babička
dodala: „Víc není třeba“ a opět se ponořila do svého mlčení.
A tak letošní poselství sv. Mikuláše
na Točné k dospělým znělo: „Mějte se
moc rádi … víc není třeba!“
Petr Křížek

Společně pro Evropu
Prožili jsme mimořádné setkání různých hnutí celé Evropy. Letos se konalo
netradičně – online.
V říjnu jsme se sešli v Centru
Mariapoli, sídle hnutí Fokoláre,
abychom připravili příspěvek za naši
zemi pro toto setkání. Členové hnutí
Fokoláre, Schönstatt, Sant Egidio,
Chemin Neuf, někteří osobně, někteří
online se sešli a společně jsme
naslouchali, co v kterém hnutí se
odehrálo během minulého roku. Co se
nám podařilo, jak jsme odpověděli na
současnou situaci v zemi. Z bohatství
nápadů a iniciativ během letošního
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roku jsme za každé hnutí vybrali to
nejvýraznější. Domluvili jsme se, že
každé hnutí natočí příspěvek, to pak
dáme dohromady a společně se
i postaráme o překlady do francouzštiny, italštiny a němčiny.
14. 11. 2020 jsme se pak u svých
počítačů vytvořili opravdovou síť
vztahů a přátelství. Zastoupeny byly
všechny státy Evropy. V jednu chvíli
bylo připojeno přes 190 účastníků.
Zazněly příspěvky z různých zemí,
1/2021
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opravdové bohatství, jak žít v dnešní
době. Setkání bylo skutečně žitým
ekumenismem v praxi. Důležité je, že
se můžeme díky setkáním Společně
pro Evropu lépe poznávat a vytvářet
vztahy bratrství, které přinášejí naději
pro náš kontinent i konkrétní plody.
Byla to veliká radost vidět, jak Duch
svatý odpovídá na potřeby doby a činí
církev krásnou, živou a rozmanitou.
Uvědomili jsme si, jak charisma
jednoho je darem
a obohacením pro
ostatní.
Zaznělo, že je
třeba mít ruku na
tepu doby a ucho
na srdci Božím.
Oslovující byla svědectví různých
hnutí, která v této době zůstávají
nablízku trpícím, a rovněž impulsy ke
změně zažitých schémat k více
solidárnímu a méně konzumnímu
a niternějšímu životu a k modlitbě. Jako
bylo svědectví Komunity Jana XXIII.,
s níž úzce spolupracuje komunita Sant´
Egidio při pomoci migrantům na
ostrově Lesbos, Zástupci Schönstattského hnutí mluvili o snaze žít
kulturu úmluvy lásky a představili život
v domácích svatyňkách. Hnutí Efesia
přiblížila snahu o dialog a žití vztahů
bratrství s muslimy. Hnutí YMCA dalo
podnět k modlitebním iniciativám i mezi
různými hnutími. Hnutí Fokoláre
představilo projekt „Dare to care” –
pečovat o druhé, o přírodu a společnost. Oslovilo nás, že v této
nesnadné době zůstávají jednotlivá
hnutí věrná svým charismatům,
neuzavírají se do sebe, ale nadále
vydávají svědectví o Pánu, který
zůstává nablízku lidem.
Odpoledne jsme se rozdělili do
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malých skupinek po šesti účastnících
a zamýšleli jsme se nad těmito okruhy:
1. Co nám Bůh chce říct
2. Modlit se a naslouchat
3. Kultura paktu vzájemné lásky mezi
hnutími
4. Setkání s druhými a chudí okolo nás
Ve skupince jsme prožili moc hezké
chvíle vzájemného naslouchání si.
Sdíleli jsme se i o tom, jak jsme
prožívali období pandemie. Tak například v jedné
skupince zazněla
i zkušenost Hanky
a Pavla Habartových z komunity
Sant´ Egidio z České
republiky:
„V nelehké době jsme chtěli zůstat
nablízku chudým a pokračovat ve
službě lidem bez domova. Například
zatímco předtím jsme se s chudými
scházeli v Praze na dvou místech, nyní
jsme chodili po metropoli v menších
skupinkách na řadu míst, kde se lidé
bez domova sdružují. Uvítali jsme
rovněž nabídku přátel z hnutí Focolare,
kteří se ptali, jak mohou pomoci
v podpoře lidí bez domova. Konkrétním
případem pomoci z jejich strany byla
příprava většího množství řízků, které
jsme pak mohli lidem bez domova
rozdělit. Děkujeme všem hnutím také
za podporu, kterou řada jejich členů
vyjadřuje naší mezinárodní výzvě
k humanizaci zdravotní a sociální péče
o staré lidi, kteří v čase Covidu zůstali
uvězněni v ústavních zařízeních.”
To důležité ze skupinek jsme psali do
společného chatu. Byl to dobrý nápad,
těžko bychom stihli sdílet se
s ostatními, kdyby každá skupinka
měla vyslovit své postřehy, trvalo by to
příliš dlouho.
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Mimořádné bylo i vyslovení obnovy
úmluvy-paktu vzájemné lásky mezi
všemi, která je předpokladem
přítomnosti Ježíše uprostřed svého
lidu.
Silně na nás zapůsobila i večerní
modlitba.
Věříme, že z letošního setkání
Společně pro Evropu vyplyne hojné

požehnání a stane se novým
impulsem pro naše setkávání, sdílení
a spolupráci v budoucnu.
Jaroslava a Josef Danielovi,
hnutí Schönstatt,
Ludmila Bukovanská,
hnutí Fokoláre,
Pavel a Hana Habartovi,
Sant‘ Egidio

Pouť k mariánskému sloupu
Pouť v koronavirovém čase jsme letos uskutečnili k nově postavenému mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. Toto místo se tak po mnoha
letech opět stává místem modlitby.
Začali jsme v sobotu 12. prosince v 7.00 ráno u nás na Lhotce mší svatou s rorátními zpěvy. V kapli na nás čekala horká voda na čaj nebo kávu
a vynikající koláč. Po osmé hodině skupinka poutníků vyrazila
pěšky ke kapličce svatého Bartoloměje v Hodkovičkách u Černého koně. Po krátkém zastavení
a modlitbě jsme nasedli na tramvaj č. 17 a pokračovali na Staroměstskou. Odtud už to byl k mariánskému sloupu jen kousek cesZastávka a modlitba u kapličky
ty. Společně jsme se tam
sv. Bartoloměje v Hodkovičkách
pomodlili růženec. Závěrečné
Salve regina na oslavu
P. Marie zakončilo naše
putování.
Jana Šilhavá

Cíl pouti: mariánský sloup na Staroměstském náměstí
12
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Lidé přicházeli na Staroměstské náměstí z různých důvodů. Jedni obdivovali svítící vánoční strom, jiní stáli dlouhou frontu na Rembrandta, další jen tak zevlovali…
a u mariánského sloupu se skupinka poutníků modlila růženec.

Pouti se zúčastnilo 29 lhoteckých poutníků
Foto Jan Šilhavý
1/2021
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Obnova manželských slibů
Každý rok na svátek Svaté Rodiny obnovují manželé svůj manželský
slib. Po obnově vždy dostanou malý dárek. Tentokrát se výroby dárků
pro manžele – keramických domečků plných jednoho velkého srdce –
ujalo společenství MÁTA. Děkujeme.
(red.)

Doporučujeme knihy
P. Blažek, V. Pokorný: Duchovní střed Evropy
Přestože ve Věstníku ze zásady nedáváme inzeráty, nyní činíme výjimku. Na popud patera Jiřího nabízíme nejrozsáhlejší dílo (nejen) o mariánském sloupu. Je to „veliká bichle“,
kvalitní co do faktů, dokonce vyvracející některé mýty, i ty
„katolické“, a krásná co do zpracování. Sto korun za prodaný
kus se vrátí farnosti na její potřeby.
(red.)

František Reichel: Vše má svůj čas
Před několika týdny 20. 11. 2020 zemřel dr. František Reichel (1938–2020), františkánský terciář, významný člen Lidové strany a katolík, spoluorganizátor cyrilometodějských poutí
na Velehrad. Od jara 1989 připravoval pouť do Říma na kanonizaci sv. Anežky České. Po sametové revoluci se stal ministrem bez portfeje. Než zemřel, stačil ještě napsat knihu
„Vše má svůj čas – 12 pražských kostelů postavených jako
odpověď na stržení Mariánského sloupu“.
(red.)
14
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Vánoční mlsanda
Paní Jiřinu jsme přijali do péče začátkem prosince, před propuštěním pro ni
péči domlouvala sociální pracovnice z nemocnice. Téměř devadesátiletá
klientka žije sama v domečku v Krči. Manžel zemřel před rokem, jediná dcera podlehla v mládí leukémii. S širším příbuzenstvem se paní Jiřina nestýká.
Umístění do domova pro seniory odmítá. Ošetřující lékařce, sestřičkám
a sociální pracovnici se podařilo ji přesvědčit, aby přijala alespoň domácí
péči. Pod podmínkou, že sociální pracovnice domluví péči u Charity, paní
nakonec souhlasila.
Klientka je na svůj věk
poměrně čilá. Trpí ovšem
těžkou cukrovkou, trošičku
zapomíná a bývá zmatená.
Také má nižší tlak a často padá. Špatně vidí, má problém s kontrolou glykemie a plete si léky. Také převazy bércového vředu už si sama neudělá. Paní doktorka v nemocnici naordinovala
denní hodinovou návštěvu zdravotní
sestry. Sestřičky
kontrolují hladinu
cukru v krvi, převazují vředy, připravují léky do dávkovače a měří tlak.
Naše asistenční
sociální služba nakupuje, připravuje
jídlo a připomíná
léky. Ráno k paní
Jiřince zaběhne sestřička, v poledne
a večer potom asistentka.
Po příchodu z nemocnice byla
klientka nejprve nedůvěřivá. Velmi nerada pouštěla pracovnice a pracovníky
do domku. Postupně si ale zvykla. Je
velmi upovídaná a zjistila, že je docela
prima mít každý den společnost. Taky
je poměrně mlsná a těší ji, když si může vybírat jídlo a pochutnat si. Samozřejmě jsme ji hlídali, aby dodržovala
diabetickou dietu. První týden se nám
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dařilo držet glykemii ve správné výši.
Paní Jiřinka se zlepšovala a každým
dnem, jak se blížily Vánoce, se jí zlepšovala nálada a s ní se vracely i fyzické
síly. Jen nás začala zlobit hladina cukru. Stoupal nám, uličník cukr, k hladinám, které se nám vůbec nelíbily. Marně jsme přemýšleli, kde je chyba. Konzultovali jsme léčbu i dietu s diabetologem i nutriční terapeutkou. Záhadu
rozluštila na Vánoce naše brigádnice
Petra. Kvůli změně
v jízdním řádu dorazila na návštěvu
dřív. Paní Jiřina ji
nečekala tak brzy
a byla přistižena!
Měla na terase
schovanou krabici
vánočního cukroví,
které si telefonicky objednala z blízké
cukrárny a nechala si ji donést až domů. Pak chodila pravidelně na mlsandu. Nám se ulevilo, že jsme zjistili, proč
nás ten cukr tolik zlobí. Snažili jsme se
klientku přesvědčit, aby důsledně držela dietu. Ta to se smutným výrazem
slíbila. My si stejně myslíme, že využije
první příležitosti něco smlsnout. To už
ale budeme vědět, odkud vítr fouká.
Přeji vám požehnaný rok 2021.
Eva Černá
15

KALENDÁŘ – LEDEN 2021
Kalendář nehledejte. Z důvodu pandemie nemoci covid-19 vláda České republiky
často mění opatření proti šíření koronaviru, proto není možné plánovat farní akce
dopředu. Aktuální programy a bohoslužby sledujte na webu a na nástěnkách.

PLÁNUJEME?
14. 2., 14. 3., 25. 4. – mše sv. upravená pro děti;
6. 3.
– postní duchovní obnova, hostem P. Zdeněk Angelik Mička OP;
11. 4.
– první svaté přijímání dětí;
30. 4.–2. 5. – víkend pro rodiny s dětmi;
23. 5.
– Letnice, biřmování.

Jak velmi mnoho dlužím Bohu?
V Itálii si zavolali 93letého muže po zotavení z koronaviru do nemocniční pokladny a požádali ho, aby zaplatil náklady za plicní ventilaci.
Když starý muž uviděl účet, začal plakat. Lékař se ho snažil utěšit a řekl mu:
Netrapte se pro ten účet.“ Reakce starce rozplakala všechny okolostojící.
Starý muž řekl: „Nepláču nad sumou peněz, které mám zaplatit. Pláču, protože
dýchám Boží vzduch zadarmo už 93 roků. Nikdy jsem za to nemusel zaplatit. Teď
musím uhradit 500 euro za jeden den na plicním ventilátoru. Chápete, jak velmi
dlužím Bohu? Nikdy předtím jsem mu za to nepoděkoval.“
Stojí za to popřemýšlet o slovech starého muže. Když jsme zdraví, neděkujeme
za čerstvý vzduch. Vážíme si ho až tehdy, když jsme v nemocnici nebo když náhodou musíme zaplatit za umělý ventilátor. Poděkujme Bohu za to, že můžeme
svobodně dýchat.
Z emailové schránky Evy Kocmanové
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 23. 12. 2020.
Uzávěrka příštího čísla je 5. ledna 2021. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
16

1/2021

