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Maria – průvodkyně na naší cestě 
 

 Myslím, že letos mnoho lidí vyhlíželo 
toužebně jaro s nadějí, že zvyšující se 
teplota konečně zastaví ten protivný vi-
rus. Už jako bychom ani neuměli o ně-
čem jiném mluvit, psát 
a přemýšlet. Nadech-
neme se konečně? Bez 
roušek a bez respiráto-
rů?  
 Je konečně květen, 
měsíc často opěvovaný 
básníky jako měsíc 
lásky. Pokusme se tedy 
na chvíli osvobodit od 
chmurných myšlenek 
a  podívejme se kolem. 
Bůh nám dává tolik 
možností se těšit z jeho 
stvoření. Bez ohledu na 
to, co se ve světě děje 
a co nás snad i děsí, se 
můžeme stále z něče-
ho, byť i malého, rado-
vat. Nemysleme si, že 
právě jen my máme tu 
smůlu, že žijeme v ně-
čem tak podivném a nepochopitelném. 
Každá doba má a měla své problémy, 
„průšvihy“ a neřešitelné situace. A pře-
ce víme, že z každé doby vystoupili 
noví a noví svatí, kteří právě takovéto 
„nepříznivé“ situace využili ke svému 

posvěcení. Ne, nežijeme v beznadějné 
a zpackané době. Žijeme v době, která 
nám dává příležitost stát se svatými. 
Vždyť to, že nás Bůh postavil právě do 

této doby, přece zna-
mená, že je to pro nás 
osobně ta nejpříznivější 
doba pro růst. Vím, 
chce to hodně víry.  
 Můžeme se ale obrá-
tit na tu, která je nám 
příkladem bezmezné 
víry v Boží moc a ve-
dení. Vždyť ona, Maria, 
šla do naprosto nepo-
chopitelné situace. 
Souhlasila s „podpisem 
na prázdném papíře“ 
a  nechala Boha, aby 
ten papír popsal, jak 
sám chce. A nám všem 
to přineslo plody. Má-
me tedy průvodkyni, 
která má s nepochopi-
telnými situacemi ty 
nejniternější zkušenos-

ti. Svěřme se jí.  
 Přeji vám krásný a požehnaný měsíc 
květen!          Sr. Bernarda 

 
Ilustrace: historický lhotecký obrázek 

P. Marie z našeho farního archivu 
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Z farních rad 
 

 První dubnovou středu zasedaly obě 
rady, i když opět na dálku, on-line. 
Nejdříve rada ekonomická. Schválila 
způsob financování rekonstrukce bytu 
ve vlastnictví farnosti, a to z vlastních 
zdrojů. Nabízené podmínky úvěru od 
oslovených bankovních domů jsme ne-
vyhodnotili jako pro nás výhodné. Rada 
pastorační ocenila průběh postní doby 
i  začátku Velikonoc. Explicitně byly 
zmíněny modlitby křížové cesty jak 
v kostele, tak venku. Víkend pro rodiny 

s dětmi, plánovaný na první květnový 
víkend, se vzhledem k trvajícím ome-
zením ruší, ale s poutí otců a dětí o tře-
tím červnovém víkendu stále počítáme. 
Krátce jsme diskutovali farním fundrai-
serem předložená etická pravidla fun-
draisingu a seznámili se podrobněji se 
zkušenostmi farnosti Brno – Lesná, 
která používala jako jeden z význam-
ných zdrojů propagace stavby kostela 
stolní kalendáře. 

P. Jiří Korda 
 
 

Příloha KT a rozhodnutí soudu 
 

 Několik týdnů byly v kostele k dispo-
zici výtisky Katolického týdeníku z 23. 
března s přílohou tentokrát věnovanou 
naší farnosti a plánované stavbě. Alon-
že z této přílohy, které obsahují  
i složenku, jsou k dispozici stále. Přílo-
ha je dostupná také na stránkách 
www.centrumlhotka.cz. Během prvních 
tří týdnů přinesla dary ve výši šest set 
tisíc Kč. Veliké díky všem dárcům! 29. 
března Městský soud v Praze respek-
toval rozsudek Nejvyššího správního 

soudu a zamítl žalobu Pankrácké spo-
lečnosti, z. s., proti magistrátu, který 
povolil za splnění určitých podmínek 
odstranění části zeleně v okolí kostela 
z důvodu plánované stavby. Rozsudek 
je pravomocný, je možné proti němu 
podat pouze kasační stížnost. Příprava 
stavebního povolení ale může pokra-
čovat. Prosím i nadále o vaše modlitby 
za naše plány, ale i za ty, kteří nám 
nepřejí.         P. Jiří Korda 

 
 

K R Á T C E 
 
 

●  O Vigilii Zmrtvýchvstání byli po-
křtěni Šárka Jana V., biřmována Ju-
lie; Lukáš Pavel K., biřmován Josef; 
Jan Maria Ú., biřmován Kristen. 

 
●  Rozloučili jsme se s MUDr. Jindři-

chem Šimurdou, Jiřím Voldánem 
a  s  RNDr. Richardem Křížkem. 

 

●  První sv. přijímání přijal Tomáš B. 
 

●  První skupinka osmi dětí přistoupila 
k 1. sv. přijímání v sobotu 10. 4., 
dalších 18 dětí přijme poprvé eucha-
ristii 5. 6. 

 

●  Pastorační rada farnosti se sejde 
5. května ve 20.00 v sále sv. Václava 
nebo ještě on-line. 
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Lhotecká příloha v Katolickém týdeníku 
V pořadí již třetí příloha naší farnosti v Katolickém týdeníku vyšla v úterý 
23. března 2021. Její publikaci v závěru postní doby jsme zvolili záměrně, 
protože jsme měli dlouhodobý záměr prezentovat v ní lhoteckou křížovou 
cestu. Ne že by se o ní v České republice nevědělo, ale někdy nám připada-
lo, že se o ní ví více v zahraničí než doma. 
 

 A když postupně v přílohách Katolic-
kého týdeníku prezentujeme nejen pro-
jekt Centra Lhotka, ale i skutečný život 
naší farnosti, byla prezentace křížové 
cesty, která nás již desítky let obklopu-
je a provází, jednoznačnou volbou. 
 Přečtením přílohy 
křížové cesty v Kato-
lickém týdeníku to ale 
skončit nemusí. Jed-
nak jsme získali vyšší 
náklad výtisků, jež 
jsou v kostele farní-
kům k dispozici pro je-
jich další využití, jed-
nak máme také její 
elektronickou verzi 
v PDF. Na webu Cen-
tra Lhotka je k dispo-
zici ke stažení pod 
názvem „Centrum 
Lhotka opět v Katolic-
kém týdeníku“1). Tak, 
jako jsme mohli dále 
distribuovat dřívější 
dvě přílohy, i tu letošní můžeme exter-
ně používat. Není na tom nic složitého, 
lze ji přiložit k e-mailu, kterým lze různé 
adresáty oslovit. 
 Já jsem letošní přílohu rozeslal hned 
v den její publikace a mile mě překvapi-
lo, že již v ten den a během několika 
následujících dní se objevily finanční 

příspěvky od lidí, které jsem obeslal. 
Ve svém průvodním e-mailu jsem ale 
otázku finančního příspěvku farnosti 
vůbec nezmiňoval, vycházel jsem z to-
ho, že kdo si přílohu přečte, prosbu na-
ší farnosti o finanční příspěvek tam za-

vnímá. Oslovil jsem 
různé své přátele ať 
již z práce, či busines-
su a  bývalé spolužáky 
– i ze základní školy 
(tu jsme skončili před 
50 léty…). A zabralo 
to. 
 Letošní příloha ne-
pozbývá své aktuál-
nosti, tak věřím, že 
nás bude ve farnosti 
mnohem více, kdo ji 
použijí k oslovení své-
ho okolí, aby naše 
farnost a život v ní ve-
šel ještě více ve zná-
most a aby ti, kdo se 
rozhodnou projekt na-

ší farnosti finančně podpořit, věděli, že 
podporují dobrou věc. A stát se sou-
částí příběhu lhoteckého kostela je 
moc dobrá věc, i proto je dobré dát 
šanci svému okolí! 
 O jiné formě podpory projektu Centra 
Lhotka zase příště. 

Jakub Hradec 
 

1) Plný odkaz je https://centrumlhotka.cz/centrum-lhotka-opet-v-katolickem-tydeniku-2/ 
resp. https://centrumlhotka.cz/wp-content/uploads/2021/03/Lhotecka_priloha_13_2021.pdf. 
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Nové invokace v Loretánských litaniích 
Loretánské litanie jsou rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže 
Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” – Mat-
ka milosrdenství, “Mater spei” – Matka naděje a “Solacium migrantium” – 
Útěcha migrantů. 
 

 Loretánské litanie mají původ v mod-
litbách zbožných poutníků ke Svatému 
domu v italském Loretu. Z poloviny 16. 
století se zachovaly první invokace ke 
cti Matky Boží připojované za modlitbu 
růžence, k nimž papež Pius V. po ví-
tězství Svaté ligy v Bitvě u Lepanta při-
pojil titul “Pomocnice křesťanů”. Rozši-
řování litanií se napříště stalo výsadou 
Petrových nástupců. Tak například Be-
nedikt XV. připojil během I. světové 
války invokaci “Královno míru”, Pavel 
VI. “Matko církve” a naposled Jan Pa-
vel II. v roce 1995 “Královno rodin”. 

 Vloni v červnu ve svátek Neposkvr-
něného srdce P. Marie papež František 
rozhodl o zanesení tří nových invokací 
do Loretánských litanií. České znění 
schválila Česká biskupská konference 
v lednu letošního roku.“ 
 Za invokaci Matko církve se vloží in-
vokace Matko milosrdenství. Za invo-
kaci Matko božské milosti se vloží in-
vokace Matko naděje. Za invokaci 
Útočiště hříšníků se vloží invokace 
Útěcho migrujících.       (red.) 

 
 

Na přílohu v KT přišly pěkné ohlasy 
 

 Vážený pane faráři, zdravím Vás ve 
velikonočním oktávu. Musím Vám na-
psat, jakou radost mi udělala lhotecká 
křížová cesta v Katolickém týdeníku. 
V originále jsem ji viděla před léty a už 
tenkrát se mi zapsala do srdce. Když 
jsem letos sledovala křížovou cestu 
s papežem Františkem, okamžitě se mi 
vybavila ta lhotecká. Dětské obrázky 
byly pěkné, i jejich svědectví. Což 
takhle nabídnout pro příští rok velké fo-
tografie té „vaší“? Je úžasná a s vy-

světlujícím textem osloví mnoho lidí. 
A navíc se ještě více dostane do pově-
domí lidí i mimo naši republiku. 
 Pouvažujte, prosím, o tom, a když se 
rozhodnete, jednejte hned. Takové ak-
ce se plánují dlouho dopředu. Požeh-
nanou celou velikonoční dobu přeje 
a za správné rozhodnutí se modlí 

Alena Rychnovská z Jižní Moravy 

 
 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte 
na https://centrumlhotka.cz. V březnu 2021 se na všech 
účtech na stavbu vybralo 401 022 Kč. Všem dárcům děku-
jeme. Každou první neděli v měsíci je mše sv. v 10 h oběto-
vána za podporovatele projektu.  
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Patris corde 
Apoštolský list Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Jo-
sefa za ochránce všeobecné církve (pátá část). 
 

 Pracující otec 
 Charakteristickým aspektem svatého 
Josefa, zdůrazňovaným již od dob prv-
ní sociální encykliky Lva XIII., Rerum 
novarum, je jeho vztah k práci. Svatý 
Josef byl tesař, který poctivě pracoval, 
aby zajistil živobytí svojí rodině. Od ně-
ho se Ježíš naučil ceně, důstojnosti 
i radosti z toho, co znamená jíst chléb, 
který je plodem vlastní práce. 
 V této naší době, kdy se práce znovu 
zjevně stává 
naléhavou so-
ciální otázkou 
a  nezaměstna-
nost tu a tam 
dosahuje impo-
zantní úrovně 
také v zemích, 
kde byl po de-
setiletí zřejmý 
určitý blahobyt, 
je nezbytné si 
nově uvědomit 
a pochopit vý-
znam práce, jež dává důstojnost a jejíž 
vzorným patronem je svatý Josef. 
 Práce se stává účastí na samém díle 
spásy, příležitostí k uspíšení příchodu 
Království, rozvoje vlastních možností 
a kvalit tím, že jsou dány do služeb 
společnosti a pospolitosti; práce se 
stává příležitostí nejen k seberealizaci, 
nýbrž také k realizaci oné původní 
buňky společnosti, kterou je rodina. 
Rodina, které se nedostává práce, je 
více vystavena těžkostem, napětím, 
rozkolům a dokonce zoufalému a zou-
fajícímu pokušení rozkladu. Jak lze 

mluvit o lidské důstojnosti bez snahy 
o  to, aby všichni a každý měli možnost 
důstojné obživy? 
 Člověk, který má práci, ať už je jeho 
úkolem cokoli, spolupracuje se samým 
Bohem, stává se tak trochu stvořitelem 
světa, který nás obklopuje. Krize naší 
doby, která je ekonomickou, sociální, 
kulturní a duchovní krizí, může být pro 
všechny výzvou ke znovuobjevení 
hodnoty, důležitosti a nezbytnosti prá-

ce, aby byl po-
ložen základ 
nové „normali-
ty“, z níž nikdo 
nebude vylu-
čován. Práce 
svatého Josefa 
nám připomíná, 
že Bůh, který 
se stal člově-
kem, neopo-
vrhoval prací. 
Nedostatek 
práce, která 

v posledních letech postihuje tolik bratří 
a sester v důsledku pandemie  
covid-19, nás musí přimět k přehodno-
cení našich priorit. Prosme úpěnlivě 
svatého Josefa, dělníka, abychom na-
lezli cesty, které nás zavážou říkat: 
žádný mladý, žádný člověk, žádná ro-
dina nesmí být bez práce! 
 

(Pokračování příště) 
 

www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=3203 
Ilustrace www.pinterest.com 
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Novokřtěnci 3. dubna 2021 
O Vigilii Zmrtvýchvstání byli pokřtěni Šárka Jana V., biřmována Julie;  
Lukáš Pavel K., biřmován Josef; Jan Maria Ú., biřmován Kristen. 

   
 

   
 

 
Svědectví nově pokřtěných najdete v červnovém Věstníku.  

Foto Martin Valent
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Zápis do CMŠ Studánka 
 

 CMŠ Studánka pro 
školní rok 2021/2022 
plánuje přijetí asi dva-
ceti dětí. Do školky při-
jímá děti ve věkovém 
rozmezí 2–6 let. Hlav-
ním kriteriém pro přijetí 
je věk dítěte k 1. 9. 

2021. To znamená, že se přednostně 
přijímají děti tříleté a starší. S největší 
pravděpodobností bude možné při-
jmout všechny zájemce.  

 Prosíme rodiče, kteří mají zájem 
o zápis svých dětí do Studánky a ne-
měli možnost si osobně vyzvednout 
přihlášku ve školce, aby zaslali e-mail 
na cms.studanka@seznam.cz. Přihláš-
ku vám obratem zašleme. Vyplněnou 
přihlášku nechte potvrdit u dětského 
lékaře. Zápis proběhne v květnu 2021. 
Termín bude zveřejněn na webu školky 
www.cms-studanka.cz.  
 Těšíme se na osobní setkání i na 
vaše – naše děti. 

Vaše CMŠ Studánka 
 

Duben ve Studánce 
 

 Velikonoce ve 
Studánce pro-
běhly tiše a ko-
morně. Ve tří-
dách nezvonil 
dětský smích 
a nerámusily 
řehtačky. V sou-
ladu s vládními 
opatřeními byla 
školka uzavřena. 
Ve chvíli vzniku 
těchto řádků 
jsme se velice 
těšili na shledání 
s předškoláky 
a  mysleli jsme 
na mladší ka-
marády, kteří si 

s námi ve školce 
budou moci hrát 
až o něco poz-
ději. Znovuoteví-
rání jsme na-
plánovali podle 
manuálu minis-
terstva školství 
a   napjatě oče-
kávali, jak to na-
konec všechno 
dopadne.  
  S přáním 
krásných jarních 
dní plných dět-
ského smíchu   

kolektiv  
CMŠ Studánka 

 
 
 

 

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.) 
 
 

Maskoti tříd zdraví děti ze Studánky 
v době uzavření 
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První svaté přijímání 10. dubna 2021 
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo prvních osm dětí: Johana K., Nata-
ly K., Ludmila P., Kryštof V., Mikuláš B., Radim B., Dominik N., Michael G. 
 

  
 

   
 

 

Foto Člověk a víra / Jakub Šerých



OHLASY 

5/2021  9 

Poděkování zdravotníkům z 1. linie ve FTN 
 

 
 

 Velikonoční svátky byly také příleži-
tostí, jak poděkovat těm, kteří si to 
v tak složité době zaslouží. Děkujeme 
dárcům a dobrovolníkům, kteří se ope-
rativně zapojili do přípravy dárků pro 
zdravotníky, kterou iniciovala michel-
ská farnost. Zapojili se nejen farníci 
z Michle a Habrovky, ale i naši lhotečtí 
farníci, farnost Spořilov, Bratrská jed-
nota baptistů a desítky dalších dobro-

volníků. Vyklubala se z toho docela 
velká akce, 820 balíčků a dárků. 
V každém bylo kromě sladkých pamls-
ků, čokoládových vajíček nebo domá-
cího cukroví i velikonoční přání od dětí. 
Sbírka se stihla uspořádat za neuvěři-
telných dvanáct dnů. „Reakce zdravot-
níků byla vděčnější než naše předsta-
vy,“ napsal v poděkování Josef Basík, 
člen týmu organizátorů.       (red.) 
 

 
 

Další informace na www.facebook.com/FakultniThomayerovaNemocnice, na we-
bu www.ftn.cz, nebo na fb stránkách farnosti Habrovka www.facebook.com/SalHabrovka. 

 

Velikonoční hudební štafeta 
Bis orat qui corde canit. Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá – na tento vý-
rok, který je připisován sv. Augustinovi, jsem si vzpomněla o letošních Veli-
konocích. Zatímco loni jsme zaskočeni novou situací sledovali obřady na te-
levizi Noe nebo se pokoušeli o domácí liturgii, letos navzdory stále nedobré 
situaci bylo možné velikonoční liturgii slavit v kostele.  
 

 Tedy aspoň na Lhotce ano, a to díky 
obětavým kněžím v úžasné „nabídce“ 
čtyř časů jak na Zelený čtvrtek, tak na 
Velký pátek. Neslo to ovšem s sebou 
úkol zajistit na všechny tyto obřady 
hudbu. Plodně se zhodnotila skuteč-
nost, že na Lhotce působí hned dvě 
hudební tělesa a několik výborných 
varhaníků.  

 Přestože v žádném ze lhoteckých 
hudebních uskupení nezpívám, byla 
jsem z nouzových důvodů „naverbová-
na“ svým manželem a chvíli to vypada-
lo, že z kůru něco skromně zazpíváme 
v rodinném triu ještě s naší dcerou Ani-
čkou. Asi by to lidé v nouzi shovívavě 
přijali, ale byli jsme moc rádi, když se 
k nám na poslední chvíli přidal profesi-
onální zpěvák a náš farník Dalibor Pa-



POZVÁNKA 

10  5/2021 

velka (který kvůli tomu dokonce ze dne 
na den zrušil plánovanou návštěvu zu-
baře) a Boženka Šárková s Helenou 
Pelantovou, dvě stálice z Jiříkova vidě-
ní. Ve čtvrtek ve 13 h a v 15 h jsme za-
zpívali skladbu Pane di vita nuova 
(Chlebe nového života), kterou napsal 
italský kněz a skladatel Marco Frisina, 
a rozjímavé Zůstaňte a bděte se mnou, 
zpěv z komunity Taizé. V pátek to pak 
byla píseň Ó můj drahý Jezu Kriste, 
text ze Svatojánského kancionálu z ro-
ku 1863 čtyřhlase zhudebněný Bo-
huslavem Korejsem, a spirituál Were 
You There, jehož česká varianta Byl jsi 
tam, když byl křižován můj pán má až 
nemístně akční vyznění, kdežto ve své 
původní podobě má píseň větší niter-
nost s třikrát opakovaným „tremble“ – 
říká se v něm „někdy se až zachvěji, 
když na to pomyslím“.  
 Když jsme z kůru odcházeli, začínali 
na něj již přicházet první zpěváci ze 
lhoteckého chrámového sboru, aby 
zpěvem doprovodili liturgii v 17 a 19 
hodin. Tato symbolická hudební „štafe-

ta“ mě naplnila radostí, že mohu být 
součástí tak živé farnosti, kde se i za 
ztížených okolností najdou lidé ochotní 
sloužit zpěvem a spoustou dalších 
způsobů. 
 I když není povolený zpěv lidu, mno-
zí se přidali alespoň v duchu nebo ti-
chým brumendem pod respirátorem. 
Vím, zpěv by se dal označit za vnějš-
kový projev, bez něhož se bohoslužba 
přinejhorším obejde, ale myslím, že na 
Augustinově výroku, byť možná míně-
ném v lehké nadsázce, je mnoho prav-
divého. Hudba dokáže duši povznést 
jiným způsobem než řeč a myšlenky 
a pomocí vroucího zpěvu se dá vyjádřit 
touha po Bohu a jeho chvála, ale i žal 
či zoufalství v okamžicích, kdy nám 
slova dojdou. Jako u jiných věcí, kte-
rých si najednou vážíme, protože 
přestaly být samozřejmé – třeba ná-
vštěva u přátel nebo zhlédnutí výstavy 
– mě také vědomí, že můžeme slavit 
mši svatou a alespoň na kůru zpívat, 
letos naplnilo mimořádnou vděčností.  

Lenka Kapsová 
 

Dubova Colonorum 
Letní tábor pro mladé od 18 let, 2. 8. – 13. 8. 2021. 

 

 
 

 Chtěli bychom vás pozvat na letní 
akci na Oravu, na Slovensko. Skupina 
mladých lidí tu léta dobrovolnicky pra-
cuje na záchraně zříceniny středově-
kého kostelíka. Uprostřed krásné příro-
dy, na horách, bez mobilů a počítačů, 
v   duchu františkánské spirituality. 
Chcete-li vykonat něco dobrého 

a  smysluplného, pozvednout se du-
chovně a zažít dobrodružství, neváhej-
te! Věk účastníků je nejběžněji v roz-
mezí 18 až 35 let. Účastnický poplatek 
je 12 Euro. Strava je zajištěna. Před 
obědem se pracuje na kostelíku. Odpo-
ledne je pak na programu odpočinek, 
hry, duchovní program, táborák... 
 Kostelík byl v roce 2019 vyhlášen za 
národní kulturní památku Slovenska. 
 Kontakty:     Erik +421 905 011 031;  
tabor@dubovacolonorum.sk, 
www.dubovacolonorum.sk.   Petr Červenka 



CHARITA 

5/2021  11 

Tmavovlásky i blondýny jsou vítané 
V kanceláři zazvonil telefon. Ze sluchátka se ozval příjemný hlas dámy 
středního věku. Zajímala se o služby pro tatínka, který v té době ležel v ne-
mocnici s covidem-19. Dcera se vdala do Rakouska. Byla by ráda, aby se ta-
tínek přestěhoval k nim, ale ten chce za každou cenu zůstat v Praze. Proto 
se dcera začala zajímat, jaké služby jsou dostupné v místě tatínkova bydliš-
tě. Mimo jiné našla kontakt k nám do kanceláře. 
 

 Pracovnice našeho dispe-
činku Marta nejprve ověřila, 
že tatínek bydlí v oblasti, kde 
služby poskytujeme. Potom 

začala zjišťovat, o jaké služby by vlast-
ně mělo jít? Dozvěděla se, že s tatín-
kem je to těžké. Paličák, který si ne-
chce přiznat, že stárne a na spoustu 
věcí už nestačí! Špatně slyší, ale ne-
chce nosit naslouchátko. 
Málo jí a hned tak něco mu 
nevoní. S technikou je na 
štíru! Mobilní telefon je je-
ho úhlavní nepřítel, dcera 
se mu nikdy nemůže dovo-
lat. Zato ženské, ty by pro-
háněl! Jako by mu už de-
vadesátka nefuněla za krk. 
Informace zajímavé, ale 
jakou službu by tatínek po-
třeboval, jsme se ne-
dozvěděli. 
 Marta cílenými otázkami 
zjišťovala, co bychom asi 
tak pro tatínka té dámy 
mohli udělat? Vypátrala i jméno bu-
doucího klienta, pan Josef. Klient si rád 
přispí, služba tedy nesmí být hned po 
ránu. Zapomíná se najíst, takže je tře-
ba dohlédnout, aby se naobědval 
a zkontrolovat, že si vzal léky. Nakonec 
se dámy dohodly, jak budou služby vy-
padat. Budeme panu Josefovi dovážet 
obědy. Jídlo ovšem dovážíme v době, 
kdy klient sotva vstává. Za dveřmi pro-

to bude mít krabici, kam budeme ter-
mobox ukládat. Služba bude každý den 
v časném odpoledni. Pracovníci vy-
zvednou oběd z krabice, ohřejí a na-
servírují ho. Zkontrolují, že si klient vzal 
léky. Připomenou, aby si zapnul telefon 
a vzal naslouchátko. Po obědě půjdou 
s klientem na procházku, cestou na-
koupí, co bude třeba. Doma připraví 

večeři, připomenou léky, 
případně pomohou v do-
mácnosti. Dcera na závěr 
poznamenala, ať se při-
pravíme, že to s tatínkem 
nebude jednoduché. Mají 
spolu napjatý vztah, takže 
dělá přesný opak toho, co 
mu dcera doporučuje. 
Předpokládá proto, že na-
še služby bude odmítat. 
Má ovšem rád ženy. Proto 
by doporučila, abychom 
k panu Josefovi posílali 
pohledné ženy, ideálně 
tmavovlásky. Ty se tatín-

kovi líbí. Zapomene, že službu sjednala 
dcera, a bude jim zobat z ruky. 
 S napětím jsme čekali, jak po tako-
vém úvodu budou služby probíhat. Pan 
Josef naše služby vítá s radostí. Spo-
lupracuje nejen s tmavovláskami, ale 
i s blondýnami, a dokonce si velice ro-
zumí i s našimi mužskými.  
 Slunečný květen vám přeje  

Eva Černá 
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PLÁNUJEME 
23. 5.     – Letnice, biřmování s otcem biskupem Karlem Herbstem 
28. 5.     – Noc kostelů 
5. 6.   – poutní slavnost a první sv. přijímání druhé skupinky dětí 
19.–20. 6.  – pěší pouť otců s dětmi  
1.–14. 8.   – letní chaloupky v Rokytnici nad Jizerou 
18. 9.   – Lhotecký běh 
 

 
 

Odevzdávat Ježíšovi utrpení světa skrze Marii 
 Nedávno jsem byl se skupinou mladých lidí v Augsburgu, v Německu. Rozhodli 
jsme se, že se pomodlíme růženec přímluv. Vyšli jsme na velké náměstí, stoupli si 
do rohu a modlili se jeden za druhého. Potom se mladí rozdělili a ve dvojicích se 
rozešli na různá místa. Dva z nich šli k supermarketu, postavili se před obchod 
a začali se modlit růženec. Obětovali ho za všechny lidi, kteří vcházeli do obchodu 
nebo z něho vycházeli. Další dva šli na místo, kde se scházejí drogově závislí, 
sedli si na schody a tam se každý zvlášť modlil růženec za mladé lidi. Další dva šli 
na místo, kde byla dopravní zácpa, a modlili se za řidiče a rodiny v autech. Jiní šli 
do autobusu a modlili se za všechny lidi v autobuse. Když se všichni vrátili, sdíleli 
své zkušenosti, bylo to skutečně krásné. […] Ve světě existuje tolik utrpení! Ale je 
krásné, když se sjednocujeme s různými lidmi v jejich trápení a skrze Marii je 
odevzdáváme do Ježíšových rukou. 

Elias Vella: Maria, matka Ježíšova. Karmelitánské nakl., 2016. 
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