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Jinak a už navždy 
 

 Podruhé budeme prožívat Svatý tý-
den a Velikonoce v „covidové“ atmosfé-
ře. Letos snad nejen v rodinném kruhu 
nebo při letmé návštěvě kostela, ale 
také při veřejných bohoslužbách.  
I když stále v reži-
mu zvýšených hy-
gienických opatření 
a  omezení. Tedy 
bez velké slávy, da-
vů, možná v něčem 
vážnější, unaveněj-
ší a tišší.  
 Na druhou stranu, 
díky tomu všemu 
kolem nás, možná 
budeme blíž k po-
chopení úzkosti Pá-
na Ježíše o čtvrteč-
ní noci i jeho páteč-
ního utrpení a zdě-
šení jeho nejbliž-
ších. Blíž k obdivu 
a vděčnosti za jeho 
kříž a oběť, k obdi-
vu a vděčnosti ke 
všem, kteří ho po-
sléze následovali. Blíž k sobotnímu 
vskutku hrobovému tichu. Ale čím blíž 
tomu všemu budeme, tím víc nás bude 
moci uchvátit událost po sobotě, to po-
svátné chvění Velké noci, kdy, ještě 

před svítáním, je vše najednou jinak 
a už navždy. Toto chvění a radost, kte-
ré dokážou, řečeno slovy žalmu, pro-
niknout až do morku kostí, nám bez 
našeho svolení nemůže nic ani nikdo 

vzít.  
 Bez ohledu na to, 
kde letos v tento 
posvátný čas bu-
deme, přenesme se 
v srdci do míst, kde 
se vše odehrálo. 
V  době, kdy světu 
vládl římský císař, 
nebo si to alespoň 
myslel, a kdy v jed-
né zapadlé provincii 
čekali na toho pra-
vého císaře. A on 
přišel a ujal se vlá-
dy. Trůnem mu  
ale není honosné 
sedes, ale kříž,  
koruna z trní, že-
zlem třtina, kterou 
nedolomí, místo vo-
jáků legie andělů. 

A poddanými, nebo jeho slovy, přáteli? 
Jen ti, kdo o to stojí.  
 Požehnané Velikonoce!  

+P. Jiří Korda 
Ilustrace: Michelangelo, r. 1522–24 
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Z farních rad 

 Rada ekonomická jednala online 
19. února. Nejdříve nás host rady, farní 
fundraiser, seznámil s jednáními, která 
absolvoval v posledních týdnech s růz-
nými subjekty (arcibiskupství, ČBK…) 
a předložil k diskuzi mimo jiné návrh 
strategie fundraisingu a jeho etických 
omezení (od jakých subjektů nelze při-
jímat dary).  
 Dále jsme vybrali firmu pro rekon-
strukci bytu ve vlastnictví farnosti, a to 
firmu Roman Huráň – Bene Top, a řeši-
li financování rekonstrukce. Připomí-
nám, že byt je sice v Praze, ale od kos-
tela daleko, je tedy nevyužitelný pro ži-
vot farnosti. Po rekonstrukci ho 
plánujeme pronajímat, nejdříve k po-

krytí nákladů rekonstrukce, posléze ja-
ko zdroj příjmů farnosti. Nakonec jsme 
řešili možnosti snížit náklady farnosti 
na energie výběrem jiného dodavatele. 
Informoval jsem přítomné o nových 
opatřeních Arcidiecéze pražské ohled-
ně hospodářské činnosti.  
 Rada pastorační jednala také online, 
a to 3. března. Seznámil jsem členy 
s dosavadním průběhem příprav Cha-
loupek, jsem moc rád, že starší kama-
rádi berou přípravu vážně a už nyní na 
ní pracují. Dále jsme řešili volby nové 
pastorační rady, přílohu Katolického 
týdeníku a program Svatého týdne. 
Podrobnosti o těchto bodech najdete 
dále.          P. Jiří Korda 

 
Příloha KT a volby do pastorační rady 

 Na Květnou neděli byly k dispozici 
v kostele výtisky aktuálního Katolické-
ho týdeníku s přílohou tentokrát věno-
vanou naší farnosti a plánované stav-
bě. Nosným tématem této přílohy je 
křížová cesta mistra Stádníka. Pokud 
už výtisky nejsou k dispozici, určitě bu-
dou alonže, těch je dostatek. Obsahují 
krátkou informaci, kontakt a složenku. 
Určitě si vezměte pro své příbuzné 

a  známé. Prosím, ale nevhazujte do 
schránek.  

Moje druhá prosba směřuje k volbám 
do pastorační rady. Budou se konat 17. 
a 18. dubna, volit můžete vždy po kaž-
dé mši svaté nebo mezi 13.00 a 15.00 
hodinou. Medailonky kandidátů (zná-
mých až po uzávěrce dubnového 
Věstníku) najdete na nástěnce v koste-
le a na našich webových stránkách.  

Prosím, přijďte volit!   P. Jiří Korda 

 

Svátost smíření 
Pátek     26. 3.      19.15–21.00  
Středa    31. 3.      16.30–21.00 
Velký pátek    2. 4.     10.00–12.00 
Bílá sobota    3. 4.      10.00–12.00 
Neděle Zmrtvýchvstání 4. 4.  vždy půl hodiny před každou mší svatou  
             (kromě ranní mše sv. v 6.30) 
Před obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a před vigiliemi se nezpovídá! 



ZPRÁVY Z FARNOSTI 

4/2021  3 

KVĚTNÁ NEDĚLE A VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 

NEDĚLE   28. 3. Květná neděle 
6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 18.30 – Mše svatá

15.00 
Modlitba křížové cesty pro rodiny s dětmi, Hodkovičky, křižo-
vatka Klánovy a Havlovického

16.00 Modlitba křížové cesty v kostele 
  

ČTVRTEK   1. 4. Zelený čtvrtek
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 – Mše svatá
  

PÁTEK    2. 4. Velký pátek 
  9.00 Modlitba křížové cesty
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 – Velkopáteční obřady
  

SOBOTA   3. 4. Bílá sobota 
  9.00 Matutinum – modlitba se čtením
  9.00–14.00 Možnost modlitby u Božího hrobu
14.00 Cesta kříže pro „hledající“, ty, kdo se považují za „bezvěrce“ 

15.30 
Nešpory s obnovou křestních slibů a podáváním svatého při-
jímání. Kdo se zúčastní, z kapacitních důvodů již nejde na Vi-
gilii ani na mši sv. v neděli.

18.30 
Kompletní Vigilie, kdo se zúčastní, z kapacitních důvodů již 
nejde na mši sv. v neděli 

  

NEDĚLE    4. 4. Neděle zmrtvýchvstání
  6.30 (bez varhan), 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,18.30 – Mše svatá  
  

PONDĚLÍ    5. 4. Pondělí velikonoční 
  8.00, 10.00, 12.00  – Mše svatá
 

Z kapacitních důvodů pouze pro farníky. Pro nemožnost regulovat počty 
účastníků během probíhající liturgie si vyhrazujeme právo po začátku již  
nikoho nevpouštět. 
 
 

    

Katechetka Magda-
léna Melzerová,  
pater Jiří Korda 
a inspektor Cipísek 
zvaný Šišák  
při online výuce 
náboženství. 
Foto sr. Bernarda 



ZPRÁVY Z FARNOSTI 

4  4/2021 

Inspirace k bohoslužbě v rodině 
 

Slavení neděle v čase 
nouzového stavu, 
kdy jsme rozptýleni 
po domácnostech 
a  počty účastníků na 
bohoslužbách jsou 
omezené, může při-
nést nečekané obo-
hacení. Zkusme nově 
objevit nedělní bo-
hoslužbu a společ-
ně prožít radost ze 
setkání s Bohem 
a  jeho slovem.  
 

● Jak prožívat liturgii v rodině – video na youtube které připravila Liturgie.cz 
(www.youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU). 
● Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu na webu Pastorace.cz 
(www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu). Ke stažení 
v PDF jsou k dispozici texty pro dospělé, pro rodinu s dětmi i pro jednotlivce  
● Stránky V karanténě https://deti.vira.cz/v-karantene) jsou součástí projektu 
Stránky pro děti o víře“ (https://deti.vira.cz). Najdeme zde materiály k aktuální ne-
děli, katecheze k tématu včetně luštěnek. 
● Nedělní kázání P. Romana Vlka, kněze olomoucké arcidiecéze, v rámci pro-
jektu Vlčí doupě (www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ). 
● Podklady k přípravě na nedělní liturgii od různých autorů najdeme také na webu 
Pastorace.cz spolu s dalšími užitečnými odkazy: 
 - Krátké video – úvody do nedělních evangelií na 
https://vojtechkodet.cz/prednasky-a-kazani/videa/uvody-do-nedeli) 
 - Nedělní biblické texty s krátkým komentářem a biblické texty na každý den  
www.vira.cz/nedelni-liturgie. 
 - Dětské nedělní katecheze s různými náměty 
https://deti.vira.cz/kalendar/Nedele-pracovni-listy 
 - Přímluvy pro každou nedělní mši  (https://www.pastorace.cz/primluvy) konci-
pované na základě aktuálního dění 
 - Jak slavit sederovou večeři se dočtete v loňském dubnovém Věstníku nebo na 
Manzelstvi.cz (článek se jmenuje „Na Zeleny čtvrtek slavime paschu“): 
www.manzelstvi.cz/zivot-v-manzelstvi/manzelska-spolecenstvi/zkusenosti-a-inspirace/na-zeleny-ctvrtek-slavime-paschu.html. 
 Pojďme využít současné „volno“ – i když se nevídáme s ostatními, můžeme 
i doma slavit neděli, růst ve vztahu k Bohu, modlit se, zpívat, něco nového se 
dozvědět, něco vytvořit.                       Jana Šilhavá 
 

(Pozn. red.: Dlouhé odkazy jsou pro Věstník na webu, tam na ně stačí kliknout.) 
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Nová kniha o Karlu Stádníkovi 
 Upozorňujeme na knihu: Sochař 
a  restaurátor Karel Stádník. Dílo, 
vzpomínky, doku-
mentace. Autorka 
Jana Budínová v ní 
analyzuje podrobně 
nejen jeho dílo, ale 
také pohnutky, které 
jej vedly k tomu, že 
se věnoval celý život 
převážně sakrálnímu 
umění. Vzpomeňme 
například díla, jako je 
sousoší sv. Anežky v 
pražské katedrále, 
křížová cesta 
v  olomoucké kated-
rále, socha sv. Patri-
ka pro Glen Cove 
v  USA, reliéf sv. Vojtěcha pro papeže 
Jana Pavla II., neobvyklá křížová ces-
ta v  Praze na Lhotce či restaurátor-

ské počiny, jež ho proslavily v zahraničí 
– restaurování oltáře Monogramisty IP 

v  Týnském chrámu, 
Braunových soch 
v  kostele sv. Klimen-
ta či Brokoffových 
soch v kostele sv. 
Havla. Najdeme zde 
nejen podrobný pře-
hled jeho sochař-
ských děl s informací 
o tom, jak vznikala, 
ale také seznamy re-
staurátorských prací 
včetně vybraných re-
staurátorských zpráv, 
přehledy výstav u nás 
i  v  zahraničí. Kniha 
obsahuje množství 

unikátního, dosud nezveřejněného tex-
tového i obrazového materiálu. 

Eva Kocmanová 
 

K R Á T C E 
 
 

●  Svátost křtu přijala Sofie J. 
●  Přijetí do církve, biřmování a 1. sv. 

přijímání přijala Tereza Marie Dag- 
mar B. 

●  Rozloučili jsme se s Libuší Raku-
šanovou, Antonínem Součkem a Ja-
nem Zlochem. 

●  Příloha Katolického týdeníku 
o plánované stavbě Centra Lhotka 
a  rekonstrukci kostela vyšla

23. března. V kostele je dostatek vý-
tisků i samotných alonží se složen-
kou pro dárce. 

●  Existují odkazy na slavení Tridua 
v rodině, konkrétně instruktážní vi-
dea na liturgie.cz  

●  Pastorační rada farnosti se sejde 
7. dubna ve 20.00 v sále sv. Václa-
va. 

 
 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte 
na https://centrumlhotka.cz. V únoru 2021 se na všech 
účtech na stavbu vybralo 26 100 Kč. Všem dárcům děkuje-
me. Každou první neděli v měsíci je mše sv. v 10 h oběto-
vána za podporovatele projektu.  
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Patris corde 
Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za 
ochránce všeobecné církve (čtvrtá část) 
 

 Tvořivě odvážný otec 
 První etapou každého pravého vnitř-
ního uzdravení je akceptace vlastního 
údělu, tedy poskytnutí prostoru v nás 
samotných také tomu, co jsme si ve 
svém životě nezvolili. Zbývá však dodat 
další důležitou vlastnost: tvořivou od-
vahu, která se vynořuje zejména v kon-
taktu s těžkostmi. Tváří v tvář těžkosti 
je totiž možné se zastavit 
a vyklidit pole, anebo 
se nasadit. Právě těž-
kosti někdy umožňují, 
aby se v každém 
z nás ukázaly zdro-
je, o kterých jsme 
ani netušili, že je 
máme. 
 Často nás při 
četbě evangelií 
o  Ježíšově dětství 
napadne otázka, 
proč Bůh nezasáh-
nul nějak přímo a jas-
ně. Bůh však zasahuje 
skrze události a lidi. Josef je 
člověkem, jehož prostřednic-
tvím Bůh pečuje o počátky dějin vy-
koupení. On je opravdovým „zázra-
kem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě 
a jeho matku. Nebe zasahuje tím, že 
se svěřuje kreativní odvaze onoho mu-
že, jenž přišel do Betléma, a když ne-
našel příbytek, kde by Maria mohla po-
rodit, připraví a upraví stáj, aby se po-
kud možno stala přívětivým místem 
Božímu Synu, který přichází na svět 
(srov. Lk 2,6-7). Před hrozbou ze stra-
ny Heroda, který chce zabít Dítě, je Jo-

sef opět ve snu varován, aby Dítě brá-
nil, a uprostřed noci zorganizuje útěk 
do Egypta (srov. Mt 2,13-14). 
 Při povrchní četbě tohoto vyprávění 
vzniká vždycky dojem, že svět je vydán 
napospas silným a mocným, avšak 
„dobrá zpráva“ evangelia spočívá 
v tom, že ukazuje, jak navzdory zpup-
nosti a násilí pozemských vládců Bůh 

vždycky nalézá způsob, jak 
uskutečnit svůj plán 
spásy. Také náš život 
někdy vypadá, že je vy-

dán zvůli mocných, 
ale evangelium nám 
říká, že to, na čem 
záleží, dokáže Bůh 
vždycky zachránit 
pod podmínkou, že 
použijeme tutéž 
kreativní odvahu 
nazaretského tesa-
ře, který umí měnit 

problém na příležitost 
a  vždycky dává před-

nost důvěře v Prozřetelnost. 
 Zdá-li se někdy, že nám 

Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás 
opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, 
co můžeme navrhnout, vynalézt a najít. 
 Je to stejná tvůrčí odvaha, kterou 
prokázali přátelé ochrnulého muže, 
když jej dopravili před Ježíše tím, že jej 
spustili na lehátku otvorem ve stropě 
(srov. Lk 5,17-26). Těžkost nezastavila 
jejich smělost a umíněnost. Byli pře-
svědčeni, že tohoto nemocného může 
Ježíš uzdravit, a »když ho pro zástup 
lidí neměli kudy pronést, vystoupili na 
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střechu a otvorem ve stropě ho s lehát-
kem spustili doprostřed před samého 
Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: 
„Člověče, odpouštějí se ti hříchy!“« 
(v. 19–20). Ježíš poznává kreativní ví-
ru, s níž se k němu oni muži snaží do-
pravit svého nemocného přítele. 
 Evangelium nepodává informace 
o tom, jak dlouho Maria a Josef s Dítě-
tem zůstali v Egyptě. Zajisté však mu-
seli něco jíst, najít bydlení a práci. Ne-
třeba velké představivosti, aby se v této 
věci překlenulo mlčení evangelia. Sva-
tá rodina musela čelit konkrétním pro-
blémům jako všechny jiné rodiny, jako 
mnozí naši bratři migranti, kteří i dnes 
riskují život, donuceni neštěstím a hla-
dem. Myslím, že v tomto smyslu je sva-
tý Josef opravdu zvláštním patronem 
všech, kdo musejí opouštět svoji vlast 
kvůli válkám, nenávisti, perzekucím 
a  bídě. 
 Na konci každé události, jejíž prota-
gonistou je Josef, evangelium podotý-
ká, že vstal, vzal s sebou Dítě a jeho 
matku a učinil, jak mu bylo přikázáno 
(srov. Mt 1,24; 2,14.21). Ježíš a Maria, 
jeho matka, jsou skutečně nejcenněj-
ším pokladem naší víry. 
 Na rovině spásy nelze oddělovat Sy-
na od matky, od té, která se „ubírala 
cestou víry a své spojení se synem 
udržovala věrně až ke kříži“. 
 Vždycky se musíme ptát, zda všemi 
svými silami chráníme Ježíše a Marii, 
kteří jsou tajemně svěřeni do naší zod-
povědnosti, naší péče a naší starostli-
vosti. Syn Všemohoucího přišel na svět 
přijetím situace obrovské slabosti. Stá-

vá se závislým na Josefově pomoci, 
aby byl bráněn, chráněn, obsluhován 
a  vychován. Bůh se svěřuje tomuto  
muži, stejně jako Marii, která v Josefovi 
nachází toho, kdo jí chce nejenom za-
chránit život, ale bude neustále pečo-
vat o ni a o Dítě. V tomto smyslu svatý 
Josef nemůže nebýt ochráncem církve, 
protože církev je prodloužením Kristo-
va těla v dějinách a mateřství církve 
zároveň nastiňuje Mariino mateřství. 
Josef ochranou církve nadále chrání 
Dítě a jeho matku a také my láskou 
k církvi pokračujeme v lásce k Dítěti 
a jeho matce. 
 Toto Dítě je tím, který říká: »Cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mne jste 
udělali« (Mt 25,40). Každý potřebný, 
každý chudý, každý trpící, každý umí-
rající, každý cizinec je tak „Dítětem“, 
které Josef stále chrání. Proto je svatý 
Josef vzýván jako ochránce ubohých, 
potřebných, vyděděných, zarmouce-
ných, chudých a umírajících. A proto 
církev nemůže nemít ráda především 
ty poslední, protože Ježíš jim dal před-
nost a osobně se s nimi ztotožnil. Od 
Josefa se musíme učit stejné péči 
a odpovědnosti: milovat Dítě a jeho 
matku, milovat svátosti a charitu; milo-
vat církev a chudé. Všechny tyto sku-
tečnosti jsou vždycky Dítě a jeho mat-
ka.  

(Pokračování příště) 
www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=3203 

Ilustrace: Giovanni Battista Piayetta, 
Sv. Josef s Ježíškem, NG Praha

 
 

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům. Příspěvky o rozsahu maximálně 2 500 znaků vč. 
mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte v sakristii.    (red.) 
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Několikeré poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021 
Letošní „koledování“ se, stejně jako mnoho jiných životních činností a udá-
lostí, neslo v duchu nevšední a celospolečensky nepříznivé situace ovlivně-
né celosvětovou pandemií onemocnění covid-19. Z tohoto důvodu a také 
kvůli zákazu zpěvu z nařízení vlády nebylo možné nijak zvlášť koledovat. 
 

 
 
 Rozhodli jsme se tedy alespoň využít 
toho, že návštěva bohoslužeb zůstala 
zachována, i když v omezeném množ-
ství, a pokusili jsme se co nejvíce po-
krýt bohoslužby prvních dvou novoroč-
ních víkendů. Velké díky za to  
patří také našim kněžím, P. Jiřímu 
a  P. Petrovi, jelikož nám omezení po-
čtu návštěvníků kompenzují větším 
množstvím bohoslužeb konaných o so-
botách a nedělích. 

 Tak se mi přihodilo, že jsem měl je-
dinečnou možnost zažít situaci, kdy 
jsem se účastnil všech šesti nedělních 
mší svatých společně s naším farářem, 
P. Jiřím. Ač unaven, byl jsem z této 
neděle velmi duchovně naplněn. Mož-
nost poslechnout si šestkrát stejnou 
homilii (nutno podotknout, že krásnou – 
o třech svědcích Ježíšových: vodě, krvi 
a Duchu), a přesto pokaždé jinak, ve 
mně zanechala hluboký duchovní záži-
tek (naprosto upřímně míněno). Vždy 
mi z něj vyvstalo něco jiného a pokaž-
dé jsem mši prožíval jiným způsobem. 
Zároveň jsem si uvědomil, jak náročná 
neděle v naší farnosti momentálně pro 
kněze je. I proto jsem Bohu vděčný za 
to, že do ní mohu patřit a podílet se na 
jejím chodu. 
 Rád bych také poděkoval vám, všem 
dárcům z řad naší farnosti, protože jen 
díky vám se nám podařilo letos vykole-
dovat 41.085 Kč, což je oproti loňské-
mu roku s částkou 68.322 Kč neuvěři-
telných 60 % vykoledované částky! 
Patří vám za to velké díky a Pán Bůh 
zaplať. Před sbírkou ve vánočním ob-
dobí jsem se o tom bavil s P. Jiřím a ří-
kal jsem mu, že aspoň zjistíme, jaký je 
přibližný poměr mezi vykoledovanými 
penězi v kostele a „v terénu“, kde jsme 
v minulých letech měli vždy nějaké ko-
ledníky, ať už ve skupinkách navštěvu-
jících obydlí na Libuši s Pavlou Tůmo-
vou, nebo v OC Novodvorská Plaza, 
jehož vedení patří také poděkovat za 
ochotu nás do centra v případě přízni-
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vé situace vpustit. Přiznám se, že vý-
sledek mě mile překvapil. 
 V neposlední řadě zaslouží pochvalu 
i naši tři synové – dvanáctiletý Tadeáš, 
desetiletý Matěj a sedmiletý Bartolo-
měj, kteří mi s koledováním náramně 
pomohli. Bez výraznějšího vzdoru opa-
kovaně cestovali o obou víkendech se 
mnou i samostatně do kostela a spořá-
daně stáli u východu z kostela v pře-
vlecích králů s kasičkami na krku 
a rozdávali úsměvy (rouškám navzdo-
ry), tradiční kalendáříky a  cukříky ne-
odmyslitelně spjaté 
s  každou Tříkrálo-
vou sbírkou. 
 Já využil možnosti 
zpěvu z kůru, která 
byla na základě nej-
novějších opatření 
umožněna, a snažil 
jsem se potěšit ná-
vštěvníky bohoslu-
žeb alespoň tříkrálo-
vou koledou po 
ukončení mše svaté. 

Jelikož jsem praktic-
ky pokaždé jako mi-
nistrant pomáhal 
u oltáře, bylo nutné 
vždy rychle vyběh-
nout schody na kůr 
a  co nejdříve začít 
zpívat, což mi vždy 
způsobilo nemalé 
dýchací potíže 
a   v  jednom případě 
jsem zazpíval první 
sloku tříkrálové kole-
dy tak, že se divil  
nejen pan varhaník 
(myslím, že to byl 

p. Vavřík), ale i návštěvníci bohoslužby 
a i já sám. 😊 
 Ačkoli nám situace příliš nepřála, 
Tříkrálová sbírka 2021 nakonec pro-
běhla v radostné atmosféře prožíva-
ných vánočních svátků, a vybraný pe-
níz tak může znovu pomáhat při pod-
poře projektů organizace Modrý klíč 
a  Charity Chodov. Díky Bohu i vám! 

Tomáš Hrouda 
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Lehký růženeček 
Současná online doba přinesla spoustu možností k poslechu zajímavých 
přednášek. Ráda bych se s vámi podělila o myšlenku P. Jana Rybáře SJ, 
který v lednu zemřel.  
 

 Slyšela jsem 
jeho přednáš-
ku na téma 
„Milosrdenství 
v našem živo-
tě“, kterou 

přednesl na diecézním setkání seniorů 
v Hradci Králové. 
 Hovoří o Boží lásce, o tom, že Pán 
se nad námi už smiloval. A my, místo 
abychom důvěřovali jeho milosrdenství, 
stále se točíme kolem sebe. Místo aby-
chom víc mysleli na Pána Ježíše, po-
řád myslíme jen na svoje hříchy a pro-
síme o odpuštění. Ne že bychom to 
neměli dělat vůbec, ale změna úhlu 
pohledu stojí za pozornost. 
 Když se Pán Ježíš po svém 
zmrtvýchvstání ukázal svým učední-
kům a posnídali spolu, nemluvil s Pe-
trem o jeho hříchu. Třikrát se ho zeptal: 
„Petře, miluješ mě?“ A tak i my bychom 
mu měli častěji říkat: „Pane Ježíši, ty 
víš, že tě mám rád“. 
 P. Rybář doporučuje „lehký růžene-
ček“, tj. pomodlit se modlitbu Otčenáš 
a pak na kuličkách růžence desetkrát 
opakovat třeba: „Pane, mně je s tebou 

dobře“, nebo „Pane, nechci žít bez te-
be“, „Pane Ježíši, mám tě ráda“.  
 
PS: P. Jan Rybář SJ (1931–2021) byl 
pozoruhodnou osobností. Do řádu To-
varyšstva Ježíšova vstoupil v roce 
1945, zažil internaci, 1951 složil tajně 
sliby a poté nastoupil k PTP. Od roku 
1954 pracoval jako dělník ve strojíren-
ství a stavebnictví, přitom tajně studo-
val. V roce 1960 byl znovu zatčen, ve 
vězení dokončil studia a v roce 1962 
ho tajně vysvětil také uvězněný biskup 
Karel Otčenášek. Při uvolnění 1968 
studoval na univerzitě v Innsbrucku. 
V prosinci 1969 odešel do farnosti 
Trutnov, kde působil 17 let. Poté byl 
přesunut do Janských Lázní. Po same-
tové revoluci získal farnost Rychnov 
nad Kněžnou, kde působil až do roku 
2004, kdy odešel do důchodu. Žil 
v Trutnově, kde vypomáhal jako du-
chovní. Byl vyhledávaným exercitáto-
rem a přednášejícím. Pravidelně psal, 
jeho příspěvky jsou shromážděné 
v knihách Musíš výš, Kam jdeme?, 
Uvedení do křesťanství a Rybář na 
poušti.          Jana Šilhavá 

 
 

Modlitba za národ online 
Každý 28. den v měsíci se ve svatováclavské kapli pražské svatovítské katedrály 
scházeli věřící od 16.00 hodin k modlitbě za národ. Tradice vznikla v roce 2013 
a nyní pokračuje online. Takže v neděli 28. března od 16.00 je možné připojit se 
k modlitbě za národ na facebooku „dominik.duka.3”. Brožuru Modlitby za národ 
najdete na tomto odkazu 
http://www.dominikduka.cz/res/archive/022/002485.pdf.           (jš) 
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Nevěřili jsme vlastním uším 
Paní Julie je svobodná, bezdětná, žije sama na jednom z pražských sídlišť. 
Z rodiny jí zůstal pouze bratr, který nežije v Praze a má zdravotní potíže. 
O sestru se proto starat nemůže. Jediný, kdo o ni dbá, je sousedka. 
 

 Paní Julie patří k našim 
mladším klientům, ještě jí 
nebylo sedmdesát. Naše pe-
čovatelky jí pomáhají s udr-

žováním domácnosti, doprovázejí na 
pochůzkách a denně dováží obědy. 
Klientka trpí poměrně rozvinutou for-
mou Alzheimerovy choroby, je zmate-
ná, zapomíná, má velké potíže se se-
beobsluhou. O tom, jak vypadá její 
domácnost, se raději nebudu rozepiso-
vat. Když se vydá na potulku, často 
nemůže najít cestu 
zpět. 
 Péče o člověka se 
středním stupněm  
Alzheimerovy nemoci, 
který je ale současně 
plně pohyblivý, je 
opravdu náročná. Paní 
Julie na naše návštěvy 
pravidelně zapomíná. Odchází z bytu 
a bloumá po okolí. Obědy jí pravidelně 
necháváme u sousedů, pokud se na 
nikoho nedozvoníme, musíme je ne-
chat za dveřmi. Pečovatelky ji pravidel-
ně hledají po domě a v jeho širém oko-
lí. V bytě bývá nedostatek jídla, chybí 
peníze na nákupy. Klientka je hubená 
a v lécích má neskutečný chaos. Za-
pomíná vypínat vodu, sporák, další 
spotřebiče. Brzy jsme zjistili, že prak-
tická lékařka ji sice poslala ke specia-
listovi, ale ona tam nikdy nešla. 
 Kontaktovali jsme sociální odbor 
úřadu městské části a ve spolupráci se 
sociální pracovnicí se snažili paní Julii 

zajistit pomoc. Nakonec jsme se do-
hodli, že v tomto případě bude opravdu 
lepší klientku umístit do pobytového za-
řízení. Paní Julie potřebuje někoho, 
kdo by se o ni staral. Rodinu nemá. Na 
domácí péči potřebného rozsahu nej-
sou peníze. Klientka začíná ohrožovat 
nejen sama sebe, ale i okolí. Pracovni-
ce úřadu nám slíbila, že ve spolupráci 
s klientčiným bratrem najde pro paní 
Julii vhodné pobytové zařízení. 
 Od rozhovoru s úřednicí uplynulo 

několik měsíců. Kole-
gyně znovu telefono-
vala na odbor, aby se 
zeptala, jak to s umís-
těním do pobytového 
zařízení vypadá? Zís-
kala šokující informaci. 
Klientka už dávno je 
v domově pro seniory. 

Bratr ji tam odvezl. Paní Julie, o kterou 
teď už denně pečujeme, je v domově 
důchodců?  
 Kolegyně nevěřila vlastním uším! 
Ujistila pracovnici úřadu, že klientka je 
stále doma a její stav se zhoršuje. Ve 
spolupráci s praktickou lékařkou jsme 
zajistili alespoň odborné vyšetření 
a dohlížíme, aby pravidelně brala léky. 
Nevíme, kde nastala chyba v komuni-
kaci. Doufáme, že se nám podaří paní 
Julii zachovat v bezpečí až do té doby, 
než se pro ni podaří najít vhodný nový 
domov.  
 Požehnané Velikonoce vám přeje 

Eva Černá 
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PLÁNUJEME 
30. 4.–2. 5.  – víkend pro rodiny s dětmi v Hoješíně 
23. 5.     – Letnice 
28. 5.     – Noc kostelů 
6. 6.   – poutní slavnost 
7. 6.  – mše sv. s papežským nunciem arcibiskupem Charlesem Balvo 
19.–20. 6.  – pěší pouť otců s dětmi  
1.–14. 8.   – letní chaloupky v Rokytnici nad Jizerou 
18. 9.   – Lhotecký běh 
 

 

Setkání se vzkříšeným Pánem 
Při setkání s Kristem bylo vykládáno Písmo, čili slovo Boží, a bylo zde i spo-

lečenství u stolu, což nás může přivést k myšlence, že my něco podobného zaží-
váme při mši svaté. Teprve v tu chvíli, kdy se učedníci takto setkávají s Kristem, 
ho poznávají. Ale on najednou není mezi nimi, je neuchopitelný, nemůže se vtěs-
nat do našeho světa… I pro nás je poznání Pána stále připraveno jako šance, ja-
ko něco, co má růst. Každé setkání s Pánem ve slově a ve svátosti je příslibem 
tohoto růstu v poznání vzkříšeného Pána… Všechna setkání se vzkříšeným Kris-
tem jsou zjevení. On se jim dal poznat, a proto ho poznali! Chtějí-li to však sdělit 
ostatním, narážejí na potíže ve vyjadřování. Nikdo nikdy nepopsal zjevení vzkří-
šeného Krista naprosto přesně. Proto, chceš-li pochopit, co je vzkříšení, a pocho-
pit vzkříšeného Pána, musíš se snažit se s ním setkat, a budeš-li mít trpělivost, 
budeš ho v těchto setkáních stále víc a víc poznávat.  

Aleš Opatrný: Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně; www.pastorace.cz  
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