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Svatý Polykarp 
 

 Jedním z únorových světců je 
sv. Polykarp ze Smyrny, narozený 
možná pouhých 30–40 let po Ježíšově 
smrti. S jistotou víme, že působil jako 
biskup ve Smyr-
ně, tehdy řeckém 
a dnes tureckém 
městě ležícím ne-
daleko Efezu. 
 Je vzácným 
spojovacím  
článkem mezi 
generací apošto-
lů a výraznými 
křesťanskými 
mysliteli přelomu 
2. a 3. století. 
 Svatý Irenej 
z Lyonu, nejvý-
znamnější 
křesťanský teo-
log 2. století, 
jehož spisy se 
nám dochovaly, 
pocházel jako dí-
tě křesťanských 
rodičů právě ze 
Smyrny nebo jejího okolí. Polykarpa si 
pamatoval jako biskupa a starého mu-
že, který sám v mládí zažil ještě apoš-

tola Jana. Sám Jan ho také měl usta-
novit biskupem. 
 Polykarp zemřel jako mučedník, upá-
lený ve Smyrně, snad roku 155/6 nebo 

167. Dochovalo 
se vyprávění o je-
ho umučení, se-
psané poměrně 
krátce po jeho 
smrti. Tento spis 
je nejstarším do-
chovaným mimo-
biblickým vylíče-
ním mučednické 
smrti křesťana. 
 Když před smrtí 
nutili Polykarpa, 
aby se Krista zře-
kl, měl odpovědět: 
„Osmdesát šest 
let mu sloužím 
a v ničem mi neu-
křivdil, jak mohu 
potupit svého Krá-
le, jenž mne vy-
koupil?“ 
 Přejme si, aby 

i nás vedla a inspirovala milosrdná lás-
ka, jejímž svědkem byl apoštol Jan. 

+ P. Petr Šleich  
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Pozvání ke smírné adoraci 
 

 Milí Boží přátelé, může se zdát, že 
v naší farnosti už máme adorací Nej-
světější svátosti dostatek, a to jednu ve 
středu ráno a pak téměř dvouhodino-
vou v pátek večer. Nicméně někteří by-
chom chtěli věnovat zvláštní čas kla-
nění za všechny ty, kteří se našemu 
Pánu Ježíši Kristu, přítomnému ve sva-
tostáncích našich kostelů, neklanějí. 
Samozřejmě že na prvním místě jsme 
to my sami, kteří i přes dar víry Pána 
tak často urážíme nevšímavostí a ne-
úctou, ať v našich chrámech, při osobní 
modlitbě, tak v našich bližních. Klanění 
se našemu Pánu, chvála a dík, dovolá-
vání se jeho nezměrného milosrdenství 
a prosba za odpuštění hříchů našich 
i druhých by měly patřit k jádru našeho 
duchovního života, našeho vztahu 
s  Pánem Ježíšem.  

 Zvu vás tedy ke smírné adoraci za 
ty, kteří se neklanějí. Věřím, že Pán na 
náš jistě nedokonalý projev lásky od-
poví hojným požehnáním.  
 Jak bude adorace konkrétně vypa-
dat? Pokud možno každou neděli ve 
14.15 po vystavení Nejsvětější svátosti 
začneme modlitbou anděla z Fatimy, 
litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně 
a případně dalšími modlitbami. Bude 
následovat tichá adorace do 15. hodi-
ny, kdy se pomodlíme korunku k Boží-
mu milosrdenství. Svátostné požehnání 
pak bude okolo 15.15.  
 Předpokládám komorní účast, ale 
počty nejsou to nejdůležitější. Tím je 
naše klanící se srdce.  

P. Jiří Korda 

 
 

Udílení svátosti pomazání nemocných 
 

 Apoštol Jakub píše v páté kapitole 
svého listu: „Je někdo z vás nemocný? 
Ať si zavolá představené církevní obce 
a ti ať se nad ním modlí a mažou ho 
olejem ve jménu Páně; modlitba (spo-
jená) s vírou zachrání nemocného, Pán 
ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hří-
chů, bude mu odpuštěno.“ Prosím, ne-
zapomínejme na tuto svátost.  
 11. února, ve výroční den začátku 
zjevení Panny Marie v Lurdech, si při-
pomínáme v církvi Světový den ne-
mocných. Při té příležitosti bývá zvy-
kem udílet svátost pomazání nemoc-
ných hromadně, např. při mši svaté.  

 Sice podobně jako loni ani letos to 
s ohledem na epidemickou situaci ne-
bude možné, ale stále platí, že všem 
vážně nemocným a chřadnoucím vě-
kem se udílí na požádání kdykoliv.  
 Připomínám, že o svátost nemoc-
ných můžete požádat i pro své blízké 
doma, v sociálním zařízení či v nemoc-
nici.  
 Mohu dosvědčit, že po celý rok při-
cházejí lidé s prosbou o udělení této 
svátosti. Zvláště děkuji otci Petrovi za 
jeho časté návštěvy a udělování po-
mazání v obou zdejších nemocnicích, 
Thomayerově a IKEMu, i u vás doma.  

P. Jiří Korda 
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Nepropásněte letos chaloupky! 
 

 Drazí rodiče, i když jsou momentálně 
aktuální prázdniny jarní, možná už plá-
nujete ty letní. Proto již nyní zvu vaše 
děti na letní chaloupky. Opět budou 
dvě, pro mladší a starší, opět v jednom 
termínu, konkrétně od neděle 31. čer-
vence do soboty 13. srpna.  

 Během února dám k dispozici při-
hlášky a přihlašování bude ukončeno 
po naplnění kapacity, nejpozději bě-
hem května.  
 Další podrobnosti najdete na přihláš-
ce a posléze obdržíte od starších ka-
marádů (vedoucích).        P. Jiří Korda 

 

Mohl bych být pokřtěný? Mohl bych k přijímání? 
 

 Zveme nepokřtěné dospělé, kteří 
uvažují o křtu nebo se chtějí jen nezá-
vazně začít seznamovat s křesťan-
stvím, na individuální nebo společná 
setkání.  
 Pokud někdo z vás byl pokřtěn jako 
dítě, ale též se chce o víře dozvědět 
něco víc nebo se dokonce připravit na 

svaté přijímání nebo biřmování, rádi 
mu věnujeme potřebný čas. Zdůrazňuji, 
nikoho k ničemu nenutíme!  
 Prosím nebojte se ozvat, kontakty 
najdete na www.lhoteckafarnost.cz ne-
bo zde na poslední straně.  

P. Jiří Korda 

 

Kasičky u betléma 
 

 Stalo se již tradicí, že penězi z kasi-
ček andělíčka a černouška, umístěných 
u betléma, podporujeme ty, kteří se 
nemají po materiální stránce tak dobře, 
jako my. Navazujeme tak na původní 
smysl kasiček – vždyť „černoušek“ byl 
určen právě na podporu misijní činnosti 
církve.   
 Tyto Vánoce jste do obou kasiček 
dali celkem 28 009 Kč. Peníze jsme 
rozdělili následovně:  
● 7 703 Kč pro Modrý klíč (sídlí ve 
Smolkově ulici v Kamýku), který posky-
tuje dětem i dospělým s mentálním či 

kombinovaným handicapem sociální 
služby, 
● 7 703 Kč české obecně prospěšné 
společnosti SIRIRI, která pomáhá 
Středoafričanům postavit se na vlastní 
nohy, 
● 7 703 Kč Církevní mateřské škole 
Studánka, 
● 4 900 Kč na studium pro „na dálku 
adoptované“ dítě. Loni dostudoval ná-
mi podporovaný chlapec (viz lednový 
Věstník), proto letos začneme podpo-
rovat jiné dítě. 

Díky všem dárcům!  
P. Jiří Korda 

 
STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. V prosinci 2021 se na všech účtech na 
stavbu vybralo 232 380 Kč. Děkujeme. Každou první neděli v měsíci 
je mše sv. od 10.00 hod. obětována za podporovatele projektu. 
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Rekonstrukce kostela je možná 
 

 Pankrácká společnost, z. s., která se 
dlouhodobě snaží zabránit rekonstrukci 
našeho kostela a výstavbě Centra 
Lhotka, podala 19. dubna 2021 návrh 
Ministerstvu kultury, aby prohlásilo náš 
kostel za kulturní památku. Pokud by 
se tak stalo, byla by rekonstrukce i pří-
stavba značně zkomplikovaná, ne-li 
zcela znemožněná. Dne 6. 1. 2022 Mi-
nisterstvo kultury vydalo rozhodnutí, že 

kostel neprohlašuje za kulturní památ-
ku. Zahájení stavby se tím téměř o rok 
zdrželo, ale není zablokované.     (red.) 

 

Historické foto kostela 
 

 Na staré pohlednici z roku 1952 je 
vidět v průčelí kostela ještě původní tři 
okna, také původní vchod a je zřejmé, 
že okolí kostela bylo skoro prázdné. 
Pokud si vzpomínám, tak asi koncem 
60. let se krajní okna zazdila, protože 
jimi zatékalo a v kostele byla větší zi-
ma. Tak jsem to alespoň slyšela. Po-
kud o tom někdo víte víc, ráda informa-
ce doplním do kroniky. Také je na po-
hlednici vidět, že se počítalo 
i s umístěním hodin a zvonice je bez 

rolet.  Eva Kocmanová 
 
 

Pozn. red.: Jistě není náhoda, že na pohlednici z r. 1952 se znám-
kou s Klementem Gottwaldem chybí na věži kříž. Tehdy komunis-
tická cenzura zasahovala do všeho, i do tisku pohlednic. 

 

K R Á T C E 
 

 

● Rozloučili jsme se s Vladislavem 
Pavlátem, Helenou Nahodilovou, Bo-
ženou Krejčovou, Karlem Gregorem, 
Jaroslavem a Jarmilou Kadlecovými. 
● V naší farnosti se scházejí čtyři  
synodální skupiny. Výstupy budou 
odeslány do 1. března. Informace 

k průběhu celého procesu najdete na 
https://pastorace.apha.cz/pastorace/sy
noda-2021-2023-rozcestnik.  
● S ohledem na epidemickou situaci 
kalendář akcí zatím neuvádíme, ale 
pokud nenastane nějaký nečekaný vý-
voj, od března bychom ho opět zařadili. 
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Ivana Bernardová – Jak vést děti k víře (2. část) 
S laskavým svolením autorky přetiskujeme z farních listů hostivařské far-
nosti. Autorka PhDr. Ivana Bernardová je psycholožkou Křesťanské peda-
gogicko-psychologické poradny v Praze (https://www.kppp.cz). 
 

 V minulém díle 
jsem popisovala 
vývojová období 
člověka, a to zvláš-
tě vývoj a možnosti 
výchovy k víře 
u miminka (kojence 
do jednoho roku). 
V tomto díle bych 
čtenáře ráda se-

známila s vývojem batolete, tedy dítěte 
mezi prvním a třetím rokem života. Ve 
druhé části pak opět píši o jeho výcho-
vě k víře.  
 Dítě v tomto věku a jeho vývojový 
úkol se začínají proměňovat. Dosud 
bylo miminko plně závislé na matce, 
ale zhruba ve věku 1,5 roku dojde 
k velké vývojové proměně. Začíná si 
uvědomovat, že maminka a on/ona 
jsou dvě různé bytosti. Do té doby vní-
malo dítě sebe samo s maminkou jako 
jednu bytost – hovoříme o tzv. symbi-
óze. V této době dochází k tomu, čemu 
se také říká druhé narození. Zrodí se 
jeho osobnost, dítě si začíná uvědo-
movat svoji odlišnost. A potřebuje zjis-
tit, co všechno je on/ona a co už není 
on/ona.  
 Období vlastního sebeuvědomění je 
pro rodiče zpravidla obtížné. Dítě se 
vymezuje vzdorem. Má potřebu prosa-
zovat sebe sama, své touhy a potřeby 
a naráží na to, že ne všechno, co chce, 
je dobré, a že ne vše, co chce, mu 
chtějí rodiče dát. K čemu je tento vývo-
jový úkol dobrý? Právě v tomto období 
se vytvářejí základy vůle. Ne každý 

vzdor dítěte je negativní. Leckdy si dítě 
ve svém vzdoru leccos prosadí a lec-
čehos dosáhne. Ne proto, že rodiče 
„vyměknou“, ale protože dítě poznává, 
kde jsou jeho hranice. Ty mohou být 
buď příliš úzké – dítě je vychováváno 
jako v kleci, nebo mohou být příliš širo-
ké – takže mantinely nejsou téměř 
znát. Dnes se často setkáváme spíš 
s druhou variantou.  
 Dříve byl požadavek rodičů, aby dítě 
bylo poslušné, dnes jsou děti vychová-
vány k tomu, aby byly svobodné. Není 
tak velký problém, zda jsou mantinely 
úzké, nebo široké, ale je potřeba něja-
ké mantinely vůbec stanovit.  
 Protože pokud rodiče dítěti poskyt-
nou úplnou svobodu a nestanoví žádné 
mantinely, dítě se dostává do situace, 
kdy mu nezbývá nic jiného, než aby se 
samo stalo vládcem (pěkně o tom po-
jednává Jiřina Prekopová v knize Malý 
tyran). Jestliže mu nikdo z rodičů ne-
řekne, co je dobré a co je špatné, musí 
převzít iniciativu a začne samo rodičům 
poroučet. Jediná jeho jistota totiž je, že 
se něco stane podle jeho představ. Ta-
kovýto způsob výchovy pak nevede ve 
svém důsledku k tomu, že je dítě silné 
a svobodné, ale naopak: je bezbranné 
a zranitelné. Rodiče, kteří dítěti v tomto 
věku dávají hranice, mu poskytují jisto-
tu. 
 Výchova dítěte v tomto věku má dvě 
úskalí spočívající ve dvou extrémech. 
Na jedné straně může snaha vychovat 
poslušné dítě vést k lámání počátků 
dětské vůle, která může vést až ke sla-
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bosti, a na druhé straně poskytování 
příliš velké svobody dítěti vede k vý-
chově nikoliv vůle, ale zvůle – umění 
poroučet všem, jenom ne sám sobě. 
Dítě poslouchají všichni, ale ono samo 
sebe poslechnout neumí: neumí se 
v něčem omezit, dát někomu přednost 
se nenaučilo. Jeho vůle je zaměřena 
jenom proti něčemu. 

 
Batole a křesťanská výchova 

 V tomto věku už dítě začíná vědomě 
zažívat modlitbu v rodině. Je proto dob-
ré, aby bylo vtaženo do režimu křes-
ťanského života rodiny a účastnilo se 
ho přiměřeně svým možnostem. Když 
bylo ještě kojencem, rodiče se modlili 
nad dítětem. V období batolete přichází 
už dítě samo. V období vzdoru se mů-
že ovšem stát, že nebude chtít přichá-
zet, protože modlitba je z jeho pohledu 
rušivá: přerušuje jeho hru nebo oddalu-
je čas spánku. Proto je potřeba zavá-
dět rituál modlitby. 
 Především v tomto věku dítě rituály 
nutně potřebuje. Pomohou mu přenést 
se přes svou nepokojnou vůli k tomu, 
aby se podřídilo. A konečně, rituál je 
něco, co mohou děti vyžadovat i po 
svých rodičích. Když dítě projde dobře 
tímto obdobím, tak kolem tří let začne 
samo rituály vyžadovat a chce, aby se 
pevně dodržovaly. Večerní modlitba je 
jedním z nich. Někdy může nastat pro-
blém s postojem: klečet ani sedět se 
dětem moc nechce, spíše mají tenden-
ci pobíhat. Ideální je vzít si dítě při 
modlitbě na klín. Také bychom měli mít 
na zřeteli, že dítě v tomto věku ještě 
nevydrží moc dlouhou modlitbu.  
 Vlastní slova a symboly, příjemné 
a pochopitelné pro dítě, dělají modlitbu 
zajímavou a ono je schopné i ochotné 
takovou modlitbu vydržet. Podobně též 

modlitba před jídlem, která může být 
jednoduchým rituálem, např. se zpě-
vem vhodné písně apod. 

 
Batole a kostel 

 Je-li v tomto věku dítě hodné a po-
slušné, v kostele neruší a mlčí, nemusí 
to vždy být jen pozitivním znamením. 
Až se dostane do puberty, bude možná 
také poslouchat, ale jiné lidi než rodiče 
nebo učitele. Jeho vůle se nenaučila 
bránit se – poslouchá každou autoritu, 
která je silnější než ta jeho. A to s se-
bou může přinést nemalé nebezpečí! 
V tomto věku nemá dítě ještě většinou 
v kostele (při liturgii) svoje místo. Nero-
zumí liturgickým úkonům, čtením ani 
kázání a celá mše svatá je pro něj příliš 
dlouhá. Aktivní dítě pobíhá, v kostele 
má kamarády, se kterými se třeba i po-
strkuje, a to, co se děje u oltáře, ho pří-
liš nebaví. Situaci mu můžeme usnad-
nit např. tím, že s sebou vezmeme při-
měřené hračky. Vhodné jsou např. 
knížky, které souvisejí s křesťanstvím 
a náboženskou výchovou dětí. Už pro-
to, že dítě začíná být schopné rozlišo-
vat: tuhle knihu si neprohlížím nikde 
jinde než v kostele. Při vlastní mši sva-
té je nezbytně nutná přítomnost jedno-
ho z rodičů vedle dítěte, a ten by se mu 
měl také věnovat. První polovinu mše 
svaté ještě děti většinou vydrží. Ve 
druhé polovině je dobré, když rodiče 
upoutají jejich pozornost např. tím, že 
je připravují na to, co „teď bude“ a po-
malu je tím zapojují do slavení mše 
svaté (obětní průvod, zvoneček, podá-
vání rukou apod.).   
 Co dělat s dětmi tohoto věku při li-
turgii je převážně dáno osobním tem-
peramentem toho kterého dítěte. 
V kostele máme málo výchovných pro-
středků: nemůžeme k nim mluvit, ne-
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máme možnost něco zakazovat nebo 
slibovat. Chceme také po dítěti, aby 
reagovalo rychle, což je pro něj těžké. 
Již po druhém roce života můžeme děti 
učit šeptat. Podle mého názoru je dob-
ré sedět s dítětem v první lavici, kde je 
dobře vidět. S příliš neklidným dítětem 
je možné odejít (u nás do sálu 
sv. Václava, tj. při pohledu k oltáři na 
pravé straně, pozn red.) Někteří rodiče 
volí místo vzadu, aby mohli snadněji 
odejít ven z kostela – tam ovšem dítě 
nic nevidí a snadněji začne „zlobit“. 

Někteří zůstávají raději celou mši ven-
ku. Tam sice dítě opravdu nikoho neru-
ší a oni sami slyší mši, ale hrozí ne-
bezpečí, že si dítě zvykne během mše 
si hrát a pobíhat a později si bude na 
kostel hůře zvykat. Moje zkušenost ří-
ká, že cca po třetím roce se již dítě, 
které je zvyklé chodit do kostela pravi-
delně, zklidňuje a vydrží celou mši. 

● 
 V příštím čísle se můžete těšit na 
pokračování, tentokrát zaměřené na 
předškoláky. 

 
 
 

S  modlitbou (nejen) do synody 
Na konci listopadu jsme společnou modlitbou na Lhotce vstoupili do syno-
dy o synodalitě. Mohl bych se tu pokoušet o různá hodnocení a argumenty 
pro a proti synodě, zamyšlení o čem synoda je a o čem není, jaké může mít 
přínosy a jaká rizika atd. Už proto, že samotný fakt vyhlášení synody církev 
poněkud rozdělil a názory na ni se různí. Chci se ale podělit o něco jiného. 

 
 Začít něco modlitbou, to je to pod-
statné. Sešlo se nás pár, ale bylo cel-
kem jasné, že o počet nejde. Všichni 
jsme přišli, abychom se modlili a spo-
lečné úsilí o dialog a naslouchání jeden 
druhému zahájili s Kristem.  
 Jasně, to je přece stará katolická 
poučka. Ráno začínáš den, tak se 
modli. Vyrážíš na cestu, tak se pomod-
li. Začínáš něco podstatného tvořit, tak 
se pomodli. Jenže… jedna věc je se 
pomodlit a druhá pustit při tom do 
svých představ Boha. A pro synodu to 
platí dvojnásob. 
 Modlit se a držet pevně srdeční pet-
lici v poloze zavřeno, aby se náhodou 
něco ke mně nedostalo z druhé strany 
(někdy hrozí, že by to mohla být třeba 
myšlenka lásky k těm, kteří si myslí ně-
co jiného nebo které dokonce nesná-

ším), je vlastně jako z gauče pozorovat 
televizní cvičení a mít dobrý pocit, že 
dělám něco pro své tělo. Teorie je pře-
ce také důležitá, navíc je to tak poho-
dlnější a nebolí to. Riziko, že by Bůh 
přišel a řekl: „Takhle ne, chtěl bych to 
trochu (nebo dokonce úplně!) jinak“, je 
totiž velké. Nemá problém nám klidně 
překopat život a názory, nejeden z nás 
to jistě zažil. Proč? Protože on ví. Ví, 
že to pro nás tak bude lepší, i když si to 
zrovna v tu chvíli nemyslíme. Strach 
byl vždycky špatný rádce a Duch vane, 
kudy chce. Někdy dokonce i přes dveře 
s petlicí. Fakt v to věříme? Nebo rov-
nou známe konec a víme, jak co do-
padne? 
 A tak jsem byl rád, že jsem při té 
modlitbě i přes různost našich životních 
osudů a zkušeností (chcete-li, věku), 
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zažil otevřený prostor pro jeho působe-
ní. Prostor, kde Duch promlouval a kde 
sebou petlice mlátily o zem. Prostor 
odvahy vstoupit do Boží přítomnosti 

a vykročit s ním na cestu, tentokrát 
k synodní práci. Díky +!  

Prokop Jirsa 

 
 

Modlitba za synodu 
 

Adsumus Sancte Spiritus je trochu 
zjednodušenou verzí modlitby, kte-
rou začínalo každé zasedání Druhé-
ho vatikánského koncilu. Používá se 
při koncilech, synodách a dalších 
církevních shromážděních již stovky 
let a je připisována sv. Isidorovi ze 
Sevilly (nar. asi 560, zemř. 4. dubna 
636).  
 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí 
a vytvoř si v nich domov. 

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 
uč nás, jak na ní vytrvat. 

Jsme zde s přetěžkým břemenem  
svých slabostí a hříchů. 

Nedopusť, abychom propadli zmatku, 
nedopusť, aby nás nevědomost  

svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu  

kráčeli vstříc společně, 
abychom nesešli z cesty pravdy 

a neodchýlili se od toho, co je správné. 
To vše žádáme od tebe, 

jenž jsi při díle  
na každém místě a v každém čase, 
a ve společenství s Otcem i Synem 

na věky věků. Amen. 
 
 

Zemřela výtvarnice Bedřiška Znojemská 
 

Stýskám, můj milý, stýskám po tobě  
Jsi vzdálený a přece blízký 

Jsi sen a touha, vítr a bouře den i noc 
Jsi ve mně jak žhavý stín Až přijde čas 

pak věčná nit nás spojí 
ta nit je láska 

 
 
 Sdělujeme smutnou zprávu, že paní Bedřiška 
Znojemská, vlastním jménem Božena Krejčová, rozená 
Fritzová, zemřela v sobotu 18. prosince 2021 ve věku 93 
let. Poslední rozloučení se konalo v kostele Panny Marie 
Královny míru v Praze na Lhotce ve čtvrtek 30. prosince 
2021.                       (jk) 
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Společné putování 
Koncem loňského roku jsem zaregistrovala pozvání od papeže Františka 
a od našich otců biskupů k účasti v synodálním procesu. Zvídavost mě při-
měla prolistovat si některé z materiálů a rozhovorů dostupných na internetu, 
kde se více objasňuje, o co jde. Když se pak otevřela možnost zapojit se 
i v naší farnosti, výzvu jsem přijala. 
 

 Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, má na-
še skupinka za sebou zatím první ze tří 
setkání. Bylo to milé, komorní, naplně-
né spontánní modlitbou, vzájemným 
sdílením a nasloucháním. Mohla jsem 
znovu zakusit, že 
Duch svatý spojuje 
a  přichází mezi nás, 
když ho vzýváme. 
Sešli jsme se lidé 
různých věkových ka-
tegorií a životních 
zkušeností. Hned 
úvodní kolečko, kdy 
měl každý možnost 
se v pár větách před-
stavit a říct, co ho 
přivedlo, bylo pro mě obohacující. 
Mnohé třeba znám trochu od vidění ze 
mše svaté, ale když nejsme spolu sou-
částí nějakého menšího společenství 
nebo nejsme zapojeni do nějaké spo-
lečné služby, téměř nic o sobě nevíme. 
 V atmosféře vzájemného naslouchá-
ní vyplynuly na povrch některé radosti, 
ale také bolesti a starosti, plynoucí ze 
snahy o společné putování v církvi, na 
které nám záleží a jejíž jsme součástí. 
Nakonec jsme také zvolili téma, o kte-
rém se budeme sdílet příště. I v jeho 
výběru vnímám vedení Duchem sva-

tým. Já sama bych si ho na první dob-
rou nezvolila, ale jak jde čas a nosím 
jej nějak na srdci a snažím se pochytat 
přihrávky z Boží strany, o které bych se 
mohla s ostatními rozdělit, vnímám ho 

jako podnětné i pro 
svůj osobní život. 
 Ze setkání jsem si 
odnesla ve svém srd-
ci i ostatní členy sku-
pinky a to, co v roz-
hovoru zaznělo. 
Jsem vděčná, že na 
sebe můžeme na-
vzájem pamatovat 
v modlitbě a svěřovat 
Pánu to, co při setká-

ní vyplynulo na povrch. Zjišťuji, že díky 
svému aktivnímu zapojení častěji pa-
matuji v modlitbě také na papeže Fran-
tiška, který nás k setkání pozval, a na 
církev u nás i jinde ve světě, kde jsou 
možná další lidé, kteří prožívají něco 
podobného jako já zde. A napadá mě, 
že jakoby mimoděk zakouším a učím 
se, co může znamenat, že jako církev 
putujeme společně, jako když se ve 
skautské výchově aplikuje jeden z prv-
ků její metody „učím se tím, že to dě-
lám“. 

Terezie Šilhavá 
 

 

Děkujeme přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o rozsahu  
maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předá-
vejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události.    (red.) 
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Matriky 
Budou to dva roky, co jsme zůstali zavřeni doma z důvodu epidemie. Pro mě 
to byla příležitost dostat se k dlouho odkládanému úkolu – podívat se na 
historii našeho rodu a sestavit rodokmen. 

 

 Digitalizované matriky jsou od roku 
2011 dostupné na internetu. Zásluhu 
na tom mají církevní sbory z USA. Digi-
talizaci podpořily finančně i technicky, 
protože Američané také pátrají po 
svých kořenech a řada jejich předků 
pochází z našich končin.  
 Pokud se chcete pustit sami do hle-
dání, musíte znát data a místo naroze-
ní rodičů a prarodičů, protože matriky 
za posledních 100 let nejsou veřejně 
přístupné. Druhým časovým omezením 
je třicetiletá válka, která skončila 1648 
a během které byla zničena většina 
starších písemností.  
 Matriky jsou velmi za-
jímavým čtením, pokud 
jste schopni přečíst 
starší rukou psaná pís-
ma v němčině a latině. 
Paradoxně ty nejstarší 
záznamy po roce 1650 
jsou psány latinsky a česky poměrně 
čitelným písmem. Pozdější záznamy 
psané kurentem a výhradně německy 
jsou obtížněji čitelné. 
 Pokud údaje z matrik propojíte s ná-
hledem do starých map a tehdejšího 
tisku (hodně starých tisků je přístup-
ných na internetu), zjistíte řadu zajíma-
vostí. Třeba náš podnájem v Karlíně 
byl jen několik desítek metrů od býva-
lého domu mého pradědečka. Vzdále-
ná příbuzná Kamila, o jejímž osudu by-
ly napsány dvě opery, se narodila v ro-
dině pekaře, který měl obchod 
v Hybernské ulici proti bočnímu vstupu 
na Masarykovo nádraží. Co mě třeba 

zarazilo, bylo datum mého nestaršího 
příbuzného v matrice z blízkosti Želez-
ného Brodu. Den a měsíc stejný s mým 
datem narození. Rozdíl jen v roce na-
rození, a to přesně 300 let. 
 K těmto drobnostem jsem nesměřo-
val. Matriky jsou neuvěřitelný projekt 
církve. To není jen několik zápisů za 
týden. To jsou zápisy o podrobnostech 
křtu, svatby nebo pohřbu. Dále o ob-
rovské režii revizí a kontrol, jak svoje 
povinnosti kněz plní. Archivování, evi-
dence, tvoření indexů. Vlády do tohoto 
procesu buď zasahovaly smysluplně, 

když třeba v době Marie 
Terezie byly domy 
označeny číslem popis-
ným a tato čísla domů 
se začala psát do ma-
trik. Pak tady byly snahy 
nabourat nebo zničit 
systém církevních ma-

trik a odstranit letitou kontinuitu. Místo 
křtu zavést vítání občánků, tam ale mi-
zí pletivo rodinných vztahů kmotrů 
a  svědků. Obdobně u svateb. Vše na-
hrazuje všemocný stát. Také současné 
tendence „oni spolu jen žijí, protože je 
to finančně výhodnější“. Co po těchto 
lidech zůstane? Úřední záznam o na-
rození a pak že byli bez obřadu rozptý-
leni? Děti narozené bez záznamu o ot-
ci, kde se ztrácí polovina informací 
o kořenech a rodu. Buďte rádi, kdo se 
aktivně účastníte projektu církevních 
matrik a pokud podporujete svůj sbor, 
podporujete nepřímo i tento obrovský 
projekt matrik.        Milan Šárek 
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Henri J. M. Nouwen: NAŠEL JSEM DOMOV 
Něco ze životopisu nizozemského kněze a profesora pastorální teologie 
jsme si přečetli již v prosincovém čísle Věstníku. Jeho celý život byl souhr-
nem snah o přiblížení se k Bohu, pracovat na svém osobním duchovním 
rozvoji a své poznatky ve svých přednáškách, spisech a knihách předávat 
dále. Součástí těchto snah byl vstup do křesťanské komunity Archa ve fran-
couzské vesničce Trosly, kam přišel ve svých 53 letech. Bydlel zde ve spo-
lečném domově s lidmi s mentálním a tělesným postižením, spolu s jejich 
asistenty. Rok, prožitý v tomto společenství, byl časem sebepoznávání 
a vnitřní obnovy. Po roce stráveném v Trosly odjel do Toronta, do Daybrea-
ku, kde vstoupil do jedné z komunit Archy. Jeho deník je bohatý na zkuše-
nosti a nejrůznější prožitky, ze kterých můžeme čerpat i my. 
 

*** Ten život s mentálně postiženými 
lidmi, kde člověk nezakouší žádnou ri-
valitu, to milé přivítání, s nímž mě přijali 
bez ohledu na jméno nebo 
postavení, a to naléhavé 
pozvání, abych s nimi byl 
nějaký čas, to vše ve mně 
otevřelo jakýsi prostor, kde 
jsem uslyšel Ježíšovo něž-
né pozvání, abych byl 
s  ním.  
*** Deník vypráví o mém 
duchovním zápase, svede-
ném při hledání odpovědi na 
otázku: „Jak mám bezvý-
hradně následovat Ježíše?“ 
Teď jsem už věděl, kam 
mám jít, ale ve skutečnosti jsem jít ješ-
tě nechtěl. Stále jsem slyšel ty jemné 
hlasy okolo mě, které na mě doléhaly: 
„Tady je domov pro tebe, možná, že 
nás potřebuješ.“ 
*** Píši zde i o Arše, o modlitbě, o sou-
žití s postiženými, o umění, o AIDS, … 
a o mnoha dalších malých i velkých 
událostech a mnoha lidech. Co však tu-
to pestrou směsici spojuje, je vnitřní 
zápas, který člověk svádí při rozhodo-
vání, zda na Ježíšova slova: „Pojď, 
a následuj mne,“ odpoví: „Ano!“  

*** Mnohé z těchto poznámek jsou vy-
jádřením mého zmatku, strachu 
a osamělosti. A jak tu stojím při úsvitu 

nového dne, naplňuje mě 
touha. Modlím se za ty, kteří 
budou tuto knihu číst, aby 
v ní nalezli povzbuzení 
k dalšímu kroku na své du-
chovní cestě a stejnou na-
ději objevili i ve svém vlast-
ním srdci.  
*** Zde v Trosly jsou světci 
všude. Každé jméno má 
svůj příběh. Nejvíc to platí o 
jménu, které je nad každým 
jiným jménem – o jménu 
Ježíš. V jeho jménu jsem 

povolán k životu. Jeho jméno se mi 
musí stát domovem, místem mého 
přebývání, mým útočištěm, mou ar-
chou.  
*** Stále mi činí vážné potíže porozu-
mět dlouhým pronášeným promluvám 
otce Thomase Philippa ve francouzšti-
ně. Je to hluboký zážitek být v přítom-
nosti někoho, komu sice moc nerozu-
míme, ale kdo nám přesvědčivě odha-
luje tajemství Boží přítomnosti. Je to 
cenná zkušenost, neboť mě vnitřně 
spojuje s mentálně handicapovanými 
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lidmi a dává mi dar stejného slyšení, 
jako mají oni – slyšení srdcem.  
*** Při večerní modlitbě jsme zpívali 
jednoduché písničky, a poslouchali 
Dannyho, jednoho z postižených mužů, 
který nám s velikou námahou předčítal 
z knihy Jeana Vaniera: „Setkávám se 
s Ježíšem“ a také se pak modlil: „Miluji 
Tě, Ježíši. Neodmítám Tě, ani když 
jsem někdy nervózní nebo zmatený. 
Miluji Tě pažemi, nohama, rukama, ce-
lým srdcem, miluji Tě, vím, že i Ty mě 
miluješ,.. že mě tolik miluješ. I Já Tě 
miluji, Ježíši.“ Jak jsem se tak podíval 
na jeho krásnou a milou tvář, spatřil 
jsem nejen tu jeho nemohoucnost, ale 
i velkou lásku. Na koho by taková mod-
litba nezapůsobila?  
*** Postižení nám často sdělují pravdu 
bez ohledu na to, zda ji chceme či ne-
chceme slyšet. Není vždycky jednodu-
ché mít takový barometr v domě. Bůh 
si je však vyvolil, aby byli těmi chudými, 
skrze něž bude dávat najevo svou pří-
tomnost. 
*** Mnoho lidí dnes trpí nedostatkem 
lásky. Stále víc lidí postrádá teplo do-
mova. Jejich bolest je voláním po pra-
vém bližním, kdo by byl ochoten být 
nablízku, kdo neposkytne jen stravu, 
dům a práci, ale i onen hřejivý pocit, že 
vás má někdo rád. Kam se poděli lidé, 
kteří by dokázali nabídnout blízkost 
svým osamělým bratrům a sestrám? 
Více než kdy předtím si uvědomuji, jak 
je zapotřebí neustále obnovovat vědo-
mí bezpodmínečné Boží lásky.  
*** Kdybych mohl přijmout pravdu, že 
mi bylo odpuštěno, nemusel bych žít ve 
vině a zahanbení, byl bych opravdu 
svoboden. Má svoboda by mi dovolila 
odpouštět sedmasedmdesátkrát. Ale 
jelikož neodpouštím, propadám touze 
po zjednání nápravy, čímž se připravuji 

o svobodu. Komu bylo odpuštěno, od-
pouští. To o sobě prohlašujeme, když 
se modlíme „odpusť nám naše viny, ja-
ko i my odpouštíme našim viníkům“. 
Tento celoživotní zápas se odehrává 
v samotném srdci křesťanského života.  
*** George mi řekl: „Buď ve své adoraci 
opravdový.“ Stále opakoval slovo „ado-
race“. Toto slovo objasňuje, že veškerá 
pozornost musí spočinout na Ježíši, 
a ne na mně samotném. Adorovat 
předpokládá být nějak vytržen z vlast-
ních starostí a ocitnout se v přítomnosti 
Ježíše. Vypustit z hlavy všechno, co 
chci, co si žádám, co jsem si předem 
naplánoval, a plně se odevzdat Pánu 
Ježíši a jeho lásce.  
*** Než nás obejme Bůh, neptá se, zda 
máme čisté srdce. Přijme nás zpět, 
i když se vracíme jen díky poznatku, že 
jsme na cestě za uspokojováním svých 
přání nenalezli to opravdové štěstí.  
*** Když se dnes zpětně zamýšlím nad 
celým svým životem, připadám si jako 
ten nejmenší ze svatého lidu Božího. 
Stále ještě se potýkám s týmiž pro-
blémy, jež znepokojovaly mou mysl již 
v den mého vysvěcení, tedy před devě-
tadvaceti lety. Ale mám jeden pramen 
upokojení. Silněji než kdy předtím, se 
ve mně probouzí touha zvěstovat ona 
nezměrná Kristova bohatství. Tolik mi 
záleží na tom, abych o nich dokázal 
hovořit nahlas a srozumitelně. Chci tak 
činit prostě a bezprostředně, a hlavně 
s hlubokým osobním přesvědčením.  
*** Tak jako v nás svátost eucharistie 
pokaždé a kdekoliv vyvolává vděčnost, 
volá nás svátost smíření ke způsobu 
života, v němž budeme vždycky připra-
veni vyznat se a odpustit. 
Henri J. M. Nouwen: Našel jsem domov 
č. knihy ve farní knihovně: 23/28 No 

Eva Marie Úředníčková 
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Centrum pro rodinu připravuje 
● Pouť ke sv. Valentinu – 12. 2. 2022, bude mít dvě části: Duchovní obnovu pro 
snoubence i pro všechny, kdo uvažují o manželství, od 10.00 povede Mons. Aleš 
Opatrný v prostorách Kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Podrobnosti a přihláška 
na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/. 
Poutní mši sv. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě od 15.30 celebruje 
P. Michal Němeček.  
 

 
 
●  Pracovní právo nejen pro maminky a tatínky – 27. 2. přednáška JUDr. Jiřího 
Gorčíka u sv. Vojtěcha od 15.00. Pro přehled o počtu účastníků je potřeba se při-
hlásit, více na https://apha.cz/akce/pracovni-pravo-nejen-pro-maminky-a-tatinky. 
 

● Sobota pro ženy – Madeleine Delbrelová: Spiritualita pro laiky, doprovázet bu-
dou Kateřina Lachmanová a Pavlína Bílková. Podrobnosti a přihlášky na 
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/soboty-pro-zeny/aktualni-nabidka.  
 

● Jak křesťansky zpracovat rozvod – setkání pro rozvedené u sv. Vojtěcha 
v sobotu 26. března. Hosty budou Mons. Aleš Opatrný, ICLic. Mgr. Ondřej Pávek 
a PhDr. Anna Stodolová. Podrobnosti a přihlášky najdete na stránkách 
https://apha.cz/akce/setkani-pro-rozvedene.  
 

Setkání se uskuteční v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními. Pokud 
to bude možné, nabídneme program distančně.              (red.) 

 
 

Krátké citáty papeže Františka o životě v rodině 
 
 V rámci Roku rodiny Amoris laetitia se na-
bízejí k odběru krátké citáty papeže Františ-
ka o životě v rodině s inspirací k jednoduché 
aktivitě.  
 Přihlášení a podrobnosti na stránce 
www.vira.cz/rok-rodin.          (red.) 
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Letní kurzy harmonizace manželství 
„Řádnou ženu, kdo ji najde...“ (Př 31,10) „a muž, který svou 
ženu miluje“ (Ef 5,25). Pojďme se společně zabývat tím, jak 
žít v manželství a rodině podle Božího slova uvedeného 
v Písmu svatém. 
 

1.–6. 7. 2022 
Přednášející: Jaroslava a Josef Danielovi, Helena a Josef 
Múčkovi. 
Přihlášky: Jar. a Josef Danielovi, emote@seznam.cz, tel. 732859725, 731711678. 
Duchovní doprovod: Mons. Jan Balík. 
 

6.–11. 7. 2022 
Přednášející: Miroslava a Miroslav Wajsarovi, Helena a Josef Múčkovi. 
Přihlášky: Miroslava a Miroslav Wajsarovi, wajsarova@hospic.cz, 731 332 773. 
Duchovní doprovod: P. Jiří Landa. 
 

1.–6. 8. 2022 
Sliby - chyby? Manželský slib jako celoživotní výzva. 
Přednášející: Mirka a Jan Vyplašilovi. 
Přihlášky: Terezie a Jakub Trávníkovi, teka.netr@gmail.com, 776 864 464. 
Duchovní doprovod: P. Oldřich Kolář. 
Bližší informace o kurzech naleznete zde http://schoenstatt.cz/drupal7/node/509. 
 

Přihlašování do 15. 3. 2022. Místo: chata Horalka, Sněžné v Orlických horách. 
Jaroslava Danielová 

Foto Jan Šilhavý 
 

Zastavení na Cestě manželů 
v Rokoli. Jedná se o patnáct 
zastavení k zamyšlení a mod-
litbám. Jsou ozdobená dřevě-
nými plastikami a texty, jež 
vedou „poutníky“ k přemýšlení 
nad svým vlastním manžel-
stvím – od jeho počátku, přes 
narození dětí a jejich výchovu, 
soužití s rodiči až po stárnutí. 
Krátká procházka po Cestě 
manželů se může stát novým 
zážitkem a impulzem pro 
vztah. Více na 
www.facebook.com/cestamanzelu

VII. UPROSTŘED ŽIVOTA, Žd. 12,1 
Odkud čerpáme sílu v časech krize?
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Nelehká služba 
Sestřičky navštěvují paní Věrku druhým rokem. Klientka bydlí se synem. Na 
naše poměry je vlastně mladá, ale často bývá zmatená a potřebuje dohled, 
protože si zapomíná brát léky. 
 

 Sestřičky ji navštěvují 
každý pracovní den dopo-
ledne, ona si ráda přispí. 
Dohlížejí, aby si pravidelně 

brala léky, kontrolují fyziologické funk-
ce a otoky dolních končetin. V poslední 
době si sestry i syn stěžují, že paní 
Věrka zapomíná i na pravidelnou 
osobní hygienu. Sestřičky proto požá-
daly pečovatelky, aby začaly s návště-
vami a s mytím paní Věrce pomohly. 
Syn nabídku přijal s radostí, paní Věrka 
už tak nadšená nebyla. 
 První návštěva proběhla bez kompli-
kací. Už z té druhé telefonovala pečo-
vatelka na dispečink, že jí klientka neo-
tevírá. Musela se vrátit do kanceláře a 
vzít si klíče. Při třetí návštěvě paní Věr-
ka hned ve dveřích poslala pracovnici 
pryč. Už je vykoupaná. Syn jí koupil 
sedátko na vanu a ona se teď může 
koupat bez pomoci. Pečovatelka tedy 
pokračovala na další návštěvu. Odpo-
ledne potom telefonoval rozčílený syn, 
že maminka není vykoupaná. Vysvětlili 
jsme mu, že maminka službu odmítla. 
 Druhý den paní Věrka otevřela, ale 
ve dveřích sdělila pracovnici, že neteče 
voda. Má jít dál a nikde nic neříkat. Ve 
stejnou dobu ovšem přišla i sestřička. 
Ta zjistila, že voda teče a zavolala pe-
čovatelku zpět. Společnými silami po-
tom děvčata klientku ke koupeli pře-
svědčila. Začal každodenní souboj dů-
vtipu o koupel paní Věrky. Klientka 
hledá důvody, proč se nekoupat, 
a pracovnice zase způsob, jak ji pře-
svědčit. Když klient službu nechce, je 

někdy hodně těžké ho přesvědčit 
o tom, že služba je pro jeho vlastní 
dobro. 
 

Připojuji ještě statistiku za rok 2021: 
Ošetřovatelská služba: 
Počet klientů: 111 
Počet návštěv: 3.850 
 

Pečovatelská služba: 
Počet klientů: 125 
Počet návštěv: 8.876 
Počet hodin: 6.250,07 
 

Osobní asistence: 
Počet klientů: 48 
Počet hodin: 7.695,5 
Počet návštěv: 5.576 
 

Půjčovna zdravotnických pomůcek:  
Počet klientů: 39 
Celkový počet klientů: 212  
 

 Někteří klienti využívají několik na-
šich služeb současně, proto celkový 
počet klientů neodpovídá součtu klien-
tů jednotlivých služeb. 
 Charitu Praha - Chodov v roce 2021 
podpořilo čtyřicet osm individuálních 
dárců, kteří dohromady přispěli částkou 
283.700,- Kč. Potvrzení o daru k ode-
čtu ze základu daně z příjmů jsme vy-
stavili všem dárcům, na které máme 
kontakt. Pokud vám potvrzení o daru 
nepřišlo, pravděpodobně neznáme váš 
email, telefon, a nemáme ani adresu. 
O vystavení potvrzení o daru je možné 
požádat mou asistentku Annu Čejko-
vou na telefonu 272 941 972. 
 Přeji vám krásný únor. 

Eva Černá 
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PLÁNUJEME 
 

24. 4.     – první svaté přijímání dětí; 
6. 5. – 8. 5.  – víkend pro rodiny s dětmi; 
4. 6. a 5. 6.  – poutní slavnost, Letnice a Zahradní slavnost; 
10. 6.     – Noc kostelů. 

 
 
 

Setkání dvou srdcí 
 Zkušenost nám říká, že chceme-li se dobře modlit a dostat se do stavu pasivní 
modlitby, v němž se Bůh a duše hluboce sdílejí, potřebujeme mít zraněné srdce: 
srdce zraněné láskou k Bohu, žízní po Milovaném. Opravdu platí, že modlitba 
může sestoupit z mysli do srdce a zůstávat tam jen za cenu zranění. Je třeba, aby 
se nás Bůh dotknul v hloubce naší bytosti, abychom se bez něho už nemohli obe-
jít. Bez tohoto zranění lásky bude naše modlitba pouze intelektuálním úkonem 
nebo zbožným cvičením, nikoli niternou komunikací s tím, jehož vlastní srdce bylo 
zraněno. 

Jádrem Ježíšova lidství je jeho zraněné srdce. Ježíšovo srdce bylo otevřeno 
proto, aby se na nás mohla vylít Boží láska a abychom tak získali přístup k Bohu. 
My však nebudeme moci přijmout vylití Boží lásky vpravdě, pokud se v našem 
srdci rovněž neotevře rána. Jen tehdy může nastat skutečná výměna lásky, která 
je jediným cílem modlitebního života; tehdy se modlitba stane tím, čím má být – 
setkáním dvou srdcí! 

Jacques Philippe: Čas pro Boha. O vnitřní modlitbě. Paulínky 2021. 
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