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Na cestách s Pánem
Petr, člen jednoho společenství rodin, si během postní doby udělal předsevzetí, že nebude po celý tento čas
kouřit cigarety. Všichni jsme upřímně
obdivovali jeho odhodlání a sílu vůle.
Pouze jeho manželka Katka si občas
posteskla: kéž už skončí ten půst, Petr
je teď naprosto nesnesitelný.
Tímto
úvodním příběhem
nechci nikoho
odradit od postního předsevzetí, od pokání či
sebezáporů
(i když bych radil
nejprve všechno
domluvit s manželkou, aby si
pak zdrcená nemusela stěžovat
ve společenství,
do kterého patříte).
Stojí ale za to povšimnout si, co je
během postní doby nejdůležitější. Tento čas nás zve, abychom s Pánem sdíleli jeho cestu.
Nejdřív Božího Syna vidíme na
poušti v duchovním boji se Zlým. Být
tam s Kristem znamená, aspoň občas
– třeba jeden den v týdnu – se uchýlit
do samoty, vypnout internet nebo tele-

novely, které požírají náš čas, a získaný prostor použít na četbu a rozjímání
Božího slova, abychom tak bojovali
s naší slabostí.
Potom chceme spolu s Pánem být
na křížové cestě, aby se naše srdce
stávalo stále víc a víc citlivé na každou
bolest. Chceme se dívat na Jeho poraněnou tvář, abychom se naučili
vidět Ho a poznávat v každém
lidském obličeji.
Konečně se
chceme s nejhlubší láskou postavit na Golgotě
pod Kristův kříž,
abychom se nechali omýt jeho
svatou krví, abychom nahlédli do
jeho ran a otevřeného boku, z kterých
prýští život.
Jít s Pánem, sdílet s ním jeho samotu, duchovní boj, utrpení a krutou smrt
znamená učit se milovat láskou, která
je větší než naše srdce. Pouze na této
cestě dospějeme do radosti velikonočního rána, do zmrtvýchvstání.
+ o. Kryštof
Foto oltáře s Pietou viz str. 12

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Příloha Katolického týdeníku
Podobně jako loni, v týdnu před
Květnou nedělí vyjde Katolický týdeník
s přílohou o plánované stavbě Centra
Lhotka a rekonstrukci kostela. Bude se
jednat už o čtvrtou přílohu. První vyšla
v květnu 2018, druhá v září 2019 a třetí, jak už jsem zmínil, před rokem.
Příloha má vždy vícero cílů: seznámit nebo oživit povědomí o našem projektu a farnosti, podělit se o novinky
a získat další finanční prostředky.
V neposlední řadě nám záleží na duchovním přínosu přílohy. Ten jste vy

i další čtenáři zvláště pozitivně kvitovali u minulé přílohy, kde jsme se zaměřili
na naši křížovou cestu. I letos máme
jednotící duchovní téma, nechám jako
překvapení.
Dosavadní přílohy přinesly zisk
v součtu okolo tří milionů korun. Opět
bude v kostele dostatek výtisků i samotných alonží se složenkou pro dárce. Velmi děkuji jak přípravnému týmu,
tak všem podporovatelům a dárcům!
P. Jiří Korda

Křížové cesty v postní době
Modlitba křížové cesty bude během
března vždy v pátek od 14.00. Bylo
zvykem, že modlitba křížové cesty byla
v pátek a v neděli. Nedělní křížovou
cestu vedla jednotlivá farní společenství, ale vzhledem ke stále nejisté situaci kolem covidu a vzhledem k ne-

dělním čtyřem mším svatým bude pouze v případě zájmu konkrétních společenství.
Připomínám možnost účasti na nedělní smírné adoraci od 14.15.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Rozloučili jsme se s Markem Novákem, Růženou Hrubou a Václavem Melicharem.
● K prvnímu svatému přijímání se
připravuje třináct dětí, z toho dvě budou v následujících dnech pokřtěny.

● Ke křtu se připravují čtyři katechumeni, ale protože všichni začali
přípravu později, o těchto Velikonocích
ještě nebudou pokřtěni.

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. V lednu 2022 se na všech účtech na
stavbu vybralo 70 421 Kč. Děkujeme. Každou první neděli
v měsíci je mše sv. od 10.00 hod. obětována za podporovatele projektu.
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Jak jsme letos koledovali a proč
Na tomto místě bych
vám rád vysvětlil zvláštní ohlášku ohledně letošního koledování, která zaznívala od oltáře ve
vánoční době. Někteří
z vás se mě na ni ptali, ale mnozí dodnes nevědí, jak to celé vzniklo.

Jsem za ni zodpovědný já jako farní
koordinátor sbírky. Důvodem je vyžadování nepřiměřené administrativy spojené s vyúčtováním sbírky ze strany
Charity ČR. Ačkoliv tuto snahu
s dalšími koordinátory dlouhodobě kritizujeme, letos došlo k tomu, že Charita
ČR začala výslovně vyžadovat provádění veškerých úkonů spojených s vyúčtováním sbírky prostřednictvím koledující organizace a jejího koordinátora.
S plnou odpovědností s tím spojenou.
Pro vaši představu, při naší tradiční
podpoře Charity Praha – Chodov
a Modrého klíče, bychom museli nárokovanou část vykoledovaných peněz
přijmout na farní účet (doposud byly
peníze zasílány přímo na účty obdarovaných organizací). Následně by farnost musela sepsat darovací smlouvy
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s jednotlivými subjekty a peníze jim poslat. Po jejich vyčerpání od obou organizací získat potřebné účetní doklady
a zaevidovat je. Zároveň bychom byli
odpovědní za kontrolu (!) oprávněnosti
čerpání darovaných prostředků. Na závěr bychom doklady s jejich evidencí
a celkovým vyúčtováním zasílali do
Charity ČR.
Přiznám se, že celé mi to připomíná
hru z dětství „hluchý telefon“, kdy se
spolu baví lidi přes řetěz prostředníků.
Výsledky jistě všichni dobře znáte.
Pominu-li fakt, že k farnímu účtu nemám přístup, k současnému stavu, kdy
veškerou administrativu kolem sbírky
(až na drobné výjimky) obstarávám
sám, bych nově musel do většiny činností (zcela zbytečně) zapojit i pana faráře a paní účetní. Dále by přibyla komunikace s odpovědnými osobami
z řad obdarovaných organizací. A ke
všemu celou tuto agendu vykonávám
dobrovolnicky ve svém volném čase
a k tomu musím zastat práci ve svém
vlastním zaměstnání a v rodině.

Jistě pochopíte, že za této situace
jsem odmítl převzít takovýto úkol spo3
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jený s koledováním přímo za farnost.
Nechtěl jsem však o koledování ochudit koledníky, kteří se mi již ochotně
hlásili a na koledování se těšili. Náš
syn Bartoloměj se naučil hrát tříkrálovou koledu v rámci výuky hry na housle
a poctivě každý den (občas za doprovodu potoků slz 🙂) cvičil.

dem jsem kontaktoval nejdříve ředitelku Charity Praha – Chodov, paní Černou, a následně našeho P. Jiřího. Jak
paní Černá, tak P. Jiří souhlasili s mým
návrhem, a tak někteří všímavější
z vás mohli postřehnout, že jsme nekoledovali do kasiček s čísly #/18, ale
#/16.

Napadla mě tak myšlenka, že bychom mohli spojit síly s Charitou Praha
– Chodov, které jsme stejně část prostředků poskytovali a využít jejich
kasičky, do kterých bychom koledovali,
ale administrativa s jejich vyúčtováním
by zůstala plně v jejich režii. S nápa-

Abychom neochudili druhou podporovanou organizaci, Modrý klíč, P. Jiří jí
daroval část vybraných peněz z kasiček andělíčků umístěných u betlémů.
Tomáš Hrouda,
farní koordinátor Tříkrálové sbírky

A jak to celé dopadlo?
Stejně jako v minulém roce jsme se
letos museli vypořádat
s koledováním v době
narůstající vlny pandemie nemoci covid-19.
Z tohoto důvodu, ačkoli
jsem se o to snažil, jsme
nakonec nezískali povolení pro koledování v prostorách OC Novodvorská
Plaza. I když je to pochopitelné, zamrzelo mě to. Chtěli jsme, po vzoru minulých let, udělat návštěvníkům radost
4

hrou na kytaru, housle a flétnu, příp.
i další hudební nástroje. Ochotné koledníky jsem měl již domluvené a někteří z vás je alespoň mohli zaslechnout u našeho kostela po mších sv.
v 10 h o nedělích 2. a 9. ledna. Hudební doprovod zprostředkovali Lenka
a Lída P. na kytaru a flétnu a náš Bartík na housle. O týden později se
k houslím přidal Ondra Š. na ukulele
a zpěvem je doprovodili jeho synové
Vendelín a Antonín a opakovaně
3/2022

OHLASY
s koledou energicky pomáhala Johanka.
A jaké byly výsledky našeho letošního snažení? Celkem jsme do šesti
kasiček Charity Praha – Chodov vykoledovali 67 499 Kč z celkové jejich
částky 126 551 Kč. Jelikož jsme zůstali
uvedeni na stránkách Tříkrálové sbírky,
online naší farnosti dárci přispěli dalších 18 500 Kč.

CMŠ Studánka, která již několik let
koleduje jako samostatná organizace,
do svých dvou kasiček (částečně s vaším přispěním) vykoledovala 6 048 Kč.
Celkový krásný výsledek 92 047 Kč
odpovídá našemu koledování v uplynulých několika letech a udělal mi velkou
radost.

Výsledky po jednotlivých kasičkách
KaČástka
Organizace
Skupinka
sička
Kč
1/16
7 797,00 FCH Chodov
Pavla T. s různými koledníky – Libuš
2/16
9 515,00 FCH Chodov
3/16
12 178,00 FCH Chodov
4/16
6 725,00 FCH Chodov
Petr K. s různými koledníky – Točná
5/16
18 371,00 FCH Chodov
Jiřina, Ondra, František, Martin a Anička Z.
6/16
12 913,00 FCH Chodov
1/77
1 814,00 CMŠ Studánka
2/77
4 234,00 CMŠ Studánka Magda V.
Všem dárcům a koledníkům ze srdce děkujeme a vyprošujeme jim hojnost Božího požehnání!
Tomáš Hrouda

Jedna perlička na závěr: do této krásné podomácku vyrobené kasičky naspořila
a do sbírky přispěla převážně v jedno-, dvou- a pětikorunových mincích rodina
Martina S. krásných 1 031 Kč. 👍
3/2022

5

CMŠ STUDÁNKA

Den otevřených dveří CMŠ Studánka
Milí rodiče, srdečně
vás zveme na den otevřených dveří do naší
MŠ. Proběhne buď běžně, nebo formou individuálních konzultací –
22. března od 15.00.
Všichni zájemci jsou
srdečně zváni. Během dne otevřených
dveří máme na vás čas. Máte možnost
si vyzvednout přihlášku do MŠ pro své
dítě, prohlédnout si prostory MŠ
a dozvědět se další informace. Požádáme vás o vyplnění krátkého dotazníku a rádi zodpovíme všechny vaše
otázky.

Pro školní rok 2022/2023 budeme
přijímat zhruba 20 dětí. Jako obvykle
dochází k uvolnění asi čtvrtiny míst odchodem nejstarších dětí do ZŠ. Díky
tomu bude s největší pravděpodobností možné přijmout všechny zájemce.
Přijímáme děti ve věkovém rozmezí
2 až 6 let. Hlavním kritériem pro přijetí
je věk dítěte k 1. 9. 2022, tj. přednostně se přijímají děti tříleté a starší. Zápis
do MŠ proběhne v květnu, více informací bude na webových stránkách.
Těšíme se na vás i vaše děti.
CMŠ Studánka

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 předávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události.
(red.)
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Ivana Bernardová – Jak vést děti k víře (3. část)
S laskavým svolením autorky přetiskujeme z farních listů hostivařské farnosti. PhDr. Ivana Bernardová je psycholožkou Křesťanské pedagogickopsychologické poradny v Praze (https://www.kppp.cz).
Období předškolního věku
(3–6 let)
Dítě v tomto věku
se vývojově zklidňuje, není už tak
vzdorovité, začíná
si střežit rituály.
Vývojové stádium
s sebou přináší nový úkol: vytváří se základy svědomí.
Většinou, když hovoříme o svědomí,
tak říkáme, že je to „hlas Boží v nás“.
To je sice pravda, ale ne celá. Jenom
člověk má šanci mít svědomí, tj.
schopnost ovládat své jednání zevnitř
podle toho, jak on sám rozpoznává, co
je dobré a co je špatné. Tuto schopnost jsme dostali od Boha jako dar
a patří k plnosti lidství. Na druhou stranu, když nám Bůh dává nějaké dary,
využívá k tomu zpravidla nějaké přirozené prostředky. V tomto případě jsou
těmito přirozenými prostředky rodiče.
Můžeme proto říci, že svědomí dítěte
v tomto období je v podstatě zvnitřněný
hlas rodičů.
Kde se v dítěti toto svědomí vezme,
jak k němu dojde? Dítě předškolního
věku se dostává do prostředí, ve kterém už není pořád s maminkou. Začíná
chodit do kolektivu, ale má v sobě přirozenou touhu být stále s rodiči. Pro
svoji vnitřní potřebu proto jakoby přijme
rodiče do sebe – identifikuje se s nimi,
rodiče jakoby hovoří zevnitř dítěte.
Např. když si holčička hraje s panenkou, tak ji „vychová“, jako její maminka
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vychovává ji samou (holčička používá
stejnou intonaci, slovník, odměny
a tresty…). Podle hry se tak dá poznat,
že došlo k identifikaci dítěte se svými
rodiči.
Tato identifikace se může projevovat
i v sebeovládání dětí. Ve věku 5–6 let
jsou děti schopny jít jakoby „proti svým
vlastním zájmům“. Např. maminka říká:
„nesmíš bonbon před obědem“ a dítě
dokáže „poslechnout“, i když u toho
maminka není, – neposlechne skutečnou maminku, ale hlas v sobě. Chtěla
bych upozornit na to, že svědomí dítěte
jako uposlechnutí rodičovského hlasu
v sobě se týká v tomto věku spíše
vnějších a méně důležitých oblastí: mýt
si ruce před jídlem, nepoužívat určitá
slova, čistit si zoubky, nešlapat do louže, neumazat se, něco nedělat… Nejde zde tedy ještě o svědomí, které bychom označili za součást morálního
vývoje: ve smyslu nekrást, nelhat, být
poctivý, odvážný apod.
V předchozím vývojovém stupni bylo
dítě také schopné poslechnout, ale
pouze v přítomnosti rodičů. Kdežto teď
už je schopné toho samého, ale i bez
přítomnosti rodičů. Je to ohromný posun, kterému říkáme „autoregulace“
neboli schopnost řídit sám sebe.
Stejně jako u předchozího vývojového stádia, i nyní mohou nastat dva nežádoucí extrémy. Prvním extrémem
bývá přetěžování dětského svědomí
a časté rozebírání toho, co udělalo
špatně. Dítě si nikdy není jisté, jestli
něco udělalo dobře, má častěji pocit vi7
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ny než pocit spokojenosti ze sebe sama – jeho svědomí se může stát skrupulózní.
Druhý extrém vypadá tak, že se
z venku zdá, jakoby dítě žádné svědomí nemělo. Základy pro jeho dětské
svědomí jsou sice nastavené, ale nemají žádný obsah, jsou prázdné. To
může nastat vlivem nesprávných výchovných postupů.
Prvním je neshoda mezi slovy a činy.
Důležité je si přitom uvědomit, že dítě –
zvláště ve svém raném věku – se neřídí tím, co dospělí říkají, ale tím, co sami dělají. Jen obtížně se nám podaří
docílit toho, aby dítě mluvilo pravdu,
když slyší, že jeho rodiče lžou. Nebo
banální příklad: když dítěti říkám, že se
přechází vždy jen na zelenou, ale ono
mě vidí, že to nedodržuji a jdu na červenou (protože jsem se rozhlédla a vi-

děla, že nic nejede), tak dítě nejspíš
napodobí mé chování, a ne moje řeči.
Proto je při výchově důležitá shoda
mezi slovy a skutkem.
Druhým důležitým aspektem je shoda mezi rodiči, aby jeden neříkal to
a druhý neříkal opak. Dítě má potom
problém, co (nebo koho) má vlastně
poslouchat.
Další problém ve vývoji dětského
svědomí může nastat, když sami rodiče
jakoby „nemají svědomí“, tzn. neříkají
dítěti, co je dobré a co špatné, nedávají
mu žádné mantinely.
●
Velký vliv na růst a rozvoj dětského
svědomí má žité křesťanství v rodině.
Konkrétně to, jak dítě prožívá a zažívá
ve své rodině skutečné odpuštění.
Ale o tomto tématu zase příště.

Víkendové duchovně – relaxační setkání rodin
Přistěhovali jste se do lhotecké farnosti a nikoho v kostele neznáte? Nebo
byste chtěli blíže poznat rodiny, které v kostele vídáte? Anebo vám díky covidovým omezením prostě chybí přirozený kontakt s ostatními rodinami
a chtěli byste prožít příjemný víkend mimo Prahu s přáteli z farnosti? Pak je
následující pozvání určeno právě vám!
Blíží se květen, měsíc, kdy se v naší
farnosti koná tradiční víkendové setkání rodin. Letos se o víkendu 6.–8. května vydáme do krásného prostředí Železných hor, do nově zrekonstruovaného
kláštera
Školských
sester
sv. Františka v Hoješíně u Seče.
Pokud máte malé miminko nebo naopak již odrůstajícího mládežníka, nemusíte se bát, program víkendu je připraven tak, aby byl zajímavý pro každého, a zároveň budou mít i parťáky.
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Co vás tedy na víkendu pro rodiny čeká?
Primárně příležitost k duchovnímu
občerstvení, kterého se ve víru rodinných povinností často nedostává. V pátek večer nabízíme prostor ke společné
modlitbě rodičů v místní kapli. V sobotu
kromě „májové“ bude i příležitost k rozhovoru s knězem, který nás bude na
víkendu doprovázet. V neděli oslavíme
mši svatou v kostele sv. Vavřince v Seči. Ráno se můžeme také připojit k sestrám k ranním chválám.
3/2022
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Součástí programu je páteční pohádka pro děti, sobotní dopolední vycházka k Sečské přehradě spojená
s hledáním pokladu a odpolední návštěva zámecké obory ve Žlebech. Sobotu zakončíme večerním táborákem.
Pro odvážné nespavce bude připravena i noční bojovka. V neděli před obě-

dem nás ještě čeká
krátká výprava do
blízkého okolí.
Cena za ubytování a společnou
stravu činí za víkend 950 Kč za dospělého, cena za
děti do 15 let je 700
Kč za víkend. Děti
do tří let mají pobyt
bez
nároku
na
vlastní postel a stravu zdarma.
Bližší informace
stejně jako podrobný program víkendu
naleznete
během
dubna na našich
webových
stránkách www.lhoteckafarnost.cz.
Přihlašovat se můžete u Martina Koníčka na tel.: 603 404 546 nebo na
e-mailu m.konicek@email.cz, popřípadě v sakristii u P. Jiřího. Rádi zodpovíme případné dotazy.
Těšíme se na shledanou v květnu
v Hoješíně!
Martin Koníček

Postní Tammím 2022
Víkendová postní duchovní obnova
TAMMÍM pro muže ve věku 15–30 let organizovaná pražskými bohoslovci je letos
naplánována na

25.–27. března 2022.
Více informací a přihlášení prostřednictvím internetových stránek Arcibiskupského semináře www.seminar-praha.cz.

3/2022
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OKÉNKO Z HISTORIE

Ohlas k historickému fotu kostela
Když už patřím mezi pamětníky, dovolím si nepatrné upřesnění informací
z minulého čísla Věstníku. Krajní okna
na kůru byla zazděna později, až počátkem 80. let. Pominu-li případnou
průtrž mračen od severozápadu, nezatékalo jimi. Důvodem zazdění byl
velmi intenzivní průnik slunečního světla v létě (vitráže byly bezbarvé) a díky
tomu vysoký nárůst teploty na kůru.
Nedělalo se to pro pohodlí zpěváků,
ale pro ochranu nově instalovaných
varhan, protože extrémní teploty varhanám vůbec nesvědčí. A zvonice nemá rolety, ale pevné dřevěné žaluzie.

Když už jsem zmínil nové varhany,
pořizovaly se koncem 70. let a byly za
cca 150 tisíc korun. Tehdy skutečně
obrovské peníze a po výzvě P. Rudolfa
je dali během tří týdnů dohromady obětaví farníci.
Jako fundraiser našeho farního projektu bych se chtěl připomenout s loňskou prosbou o návrhy na oslovení potenciálních dárců, sponzorů či filantropů. Podobně jako nové varhany
i současný farní projekt potřebuje finanční podporu.
Jakub Hradec

Reakce na článek o oknech kostela
Po dlouhé době se zase ozývám. Přivedl mne k tomu článek ve Věstníku č. 2
– Historické foto kostela. Píšete o zazděných oknech západního štítu kostela. K tomu mohu dodat následující.
Okna byla zazděna v počátku 80. let.
Sám jsem je s pomocí Ing. Bedřicha
Nováka
zazdíval
dříve
pomocí
škvárobetonových
tvárnic
(jsem
vyučen
zedníkem).
Pod
středním oknem byly kovové dveře na
předsazený balkon, kam se chodilo z
podia pro původní varhanní hrací stůl.
Byly zde dva schůdky. Na terase se držela voda a terasou protékala voda
pod otevřený vstup se sloupy do koste10

la. P. Rudolf rozhodl podlahu balkonu
znovu odizolovat a přibetonovat.
V soudnes vislosti
s tím
pak
rozhodl
vyzdít
u středního
okna
parapet
a zazdít obě boční okna, protože byla
jednoduchá, a jak teplý vydýchaný
vzduch stoupal, tak ona zevnitř silně
namrzala a po rozmrznutí teklo do varhan. Původní skříně varhan totiž stály
po stranách právě před těmi okny. Ok3/2022

OKÉNKO Z HISTORIE
na byla zevnitř zakryta závěsy, aby
slunce nešlo na píšťaly zejména dřevěné, které se tak v létě rozesychaly.
I varhanář pan Heger z Hořovic, stavitel nových lhoteckých varhan, prohlásil,

že bude dobré je zazdít, protože varhanní stoj nebude tak trpět.
Po zateplení oken – předsazení dalšího rámu u všech oken v kostele se už
na balkon z kůru nedá vylézt.
Vladimír Turek

Původní lhotecká křížová cesta
Pro potěšení pamětníků a pro informaci mladším farníkům otiskujeme
archivní fota původní křížové cesty a interiéru našeho kostela.

Namaloval ji malíř Vlastimil Miller
z Turnova (*1907–?), kopíroval ji podle
německého malíře Gebharda Fugela
(1863–1939). Kam byla předána, když
vznikla Stádníkova křížová cesta, nevím. Na
pohledu
směrem
ke
kruchtě je pod balkonem
kruchty vidět „skříňová“
dřevěná zpovědnice. Je
to v místě, kde je dnes
vchod do nové kaple
Nejsvětějšího Srdce Páně. Když byla přistavěna
kaple, byla tato zpovědnice přemístěna do sálu
sv. Václava. Stávala
v místech, kde mají dnes
ministranti skříně na ob3/2022

lečení. V devadesátých letech byla pak
v rohu kostela vybudována zpovědní
místnost v místě původního vstupu do
sakristie. Na fotu je ještě vidět dřevěný
oltář se sochou sv. Josefa. Ze stropu
visí bílé lampy.
Na dolním fotu je pohled od hlavního
oltáře do zadní části kostela. Vpravo
jsou vidět prosklené dveře do předsíně
kostela. Ty pak byly odstraněny, aby
vznikl větší prostor chrámové lodi, proto jsou dnes vzadu dva sloupy pod
kruchtou. Vedle předsíňových dveří je
na zdi skřínka s hvězdou a úlomkem
z mariánského sloupu, které darovala
kostelu paní Litomiská z Hodkoviček.
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Z FARNÍ KNIHOVNY
Pod skříňkou je na stolku „pokladnička“ ve tvaru domečku,
která byla dlouhá léta v kostele,
pak ji prý někdo ukradl. Na zdi
je ještě vidět socha sv. Antonína. Tento výklenek byl probourán do sálu sv. Václava, když
na Lhotku přišel pater Vladimír
Rudolf v roce 1967 a začal
s úpravami kostela. Do té doby
se k oltáři vstupovalo dveřmi,
kde je dnes aparatura na zapínání mikrofonů. Výklenky byly
původně vymalovány hnědočervenou barvou. Jak jsem to
popsala, tak si to pamatuji ze svého
dětství. Snad jsem to popsala srozumitelně.
Na snímku na titulní straně Věstníku
je socha Piety. Dlouhá léta byla v kostele a pak v nové kapli. Byla už poško-

zená, ale měla „svou“ historii. Lhotecký
dlouholetý farník Karel Přibyl mi jednou
napsal a vyprávěl o tom, jak ji „vezl“ na
Lhotku a co vše zažil po válce. Na dalším snímku je oltář se sv. Terezičkou.
Vedle oltáře je vidět původní mramorová křtitelnice.
Eva Kocmanová

Jan Peňáz: Květy Nejsvětější svátosti
Před nějakou dobou mě velice oslovila malá brožurka nádherných eucharistických povídek pro děti i dospělé, napsaná podle skutečných příběhů, povzbuzujících k ještě větší úctě ke svátosti oltářní.
Brožurka je celá ke stažení na
www.fatym.com v sekci „knihy“.
IMELDA
Imelda byla dceruškou starého
šlechtického rodu Lambertini. Maminka
si ji vyprosila na Pánu Bohu a chtěla ji
vychovat pro nebe. Když povyrostla,
dala ji matka do kláštera v Bologni, aby
zbožné řeholnice vychovaly z jejího miláčka snoubenku Kristovu. Tam její
srdce vzplanulo nejněžnější láskou
k Pánu Ježíši, přítomnému ve svaté
hostii. Viděla, jak sestry přistupovaly ke
12

stolu Páně a přijímaly andělský chléb.
I v ní se probouzela touha přijmout
svého milovaného. Prosila představenou, aby jí dopřála to štěstí, ale její
prosba byla odmítnuta. Scházelo jí příliš mnoho let do věku, ve kterém tenkrát děti přistupovaly k prvnímu svatému přijímání. Imelda sklonila hlavu
a bolestně si postěžovala Pánu Ježíši.
Ke všem přicházel, jen ona po něm
toužila marně! Téměř umírala touhou
a láskou. „Jak jsi šťastná, milá sestro,“
říkala učitelce. „Pán Ježíš k tobě přichází tak často! Ó, já myslím, že člověk
3/2022

POZVÁNKA
musí umřít štěstím, když má Pána Ježíše u sebe.“ Sestra se usmála a pohladila ji po vláskách. „Jen měj strpení,
dítě! Ještě několik let a potom přijde
i k tobě.“ To však byla slabá útěcha,
čekat ještě celá léta! Imelda se zatím
dál stravovala touhou a nevýslovnou
láskou ke svátostnému Spasiteli. Tělesně byla čím dál tím útlejší, jako by
její tělo bylo jen průsvitnou schránkou duše.
Jednoho dne šly sestry opět ke stolu Páně. Imelda klečela
v jedné z posledních
lavic a s němou touhou
pozorovala svatý úkon.
Ke všem přicházel –
jen k ní ne! Přitiskla
ruce na tlukoucí srdce
a slzy jí kanuly po tváři. Viděla jen jediné:
svatou hostii. A tu se
stalo něco zázračného.
Kněz chtěl jedné ze
sester podat svaté přijímání, vtom svatá
hostie vyklouzla z jeho
prstů, vznesla se do vzduchu a vznášela se dál, až k místu, kde klečela Imelda. Nad její hlavou se zastavila. Roztoužené srdce Imeldy přivábilo svatou
hostii… Kněz pochopil, co ten zázrak
znamená. Pán si přál vejít do milujícího
srdce andělského dítěte. S hlubokou

úctou vzal svatou hostii a podal ji Imeldě... S úžasem a se slzami v očích pozorovali všichni dojemný zázrak. Hlava
dívky se blaženě sklonila v tichém klanění. Teď měla svého miláčka v srdci,
její touha byla naplněna. Mše svatá
skončila, jen několik sester setrvalo
ještě v modlitbě. Imelda stále nepohnutě klečela, ponořená do modlitby. Sestry už začínaly mít starost, vždyť její útlé tělo
nevydrží tu námahu!
Tak šly k Imeldě a tiše
na ni zavolaly – neodpovídala. Objaly ji láskyplně a ustrnuly –
Imelda byla mrtvá. Její
srdce neodolalo žáru
lásky. Stalo se to 12.
května 1333 na slavnost Nanebevstoupení
Páně, bylo jí jedenáct
let.
Imelda je uctívaná
jako blahoslavená.
V římském martyrologiu je uváděna ke dni
12. 5.
Životopis viz
http://catholica.cz/?id=2153 nebo také
https://www.catholiccompany.com/mag
azine/blessed-imelda-patroness-offirst-communicants-6058
(kráceno)
Eva Marie Úředníčková

Jak naplnit „prázdné hnízdo“
Zveme na víkend pro rodiče, kterým
odcházejí děti z domova, 1.–3. dubna
pod vedením manželů Aleny a Pavla
Poláčkových. Přihlásit se můžete na
3/2022

e-mailu
info@panskydumrozmital.cz
nebo na telefonu 734 435 295, více na
https://apha.cz/akce/jak-naplnitprazdne-hnizdo-3.
(jš)
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Sv. Josef – vzor vlídnosti
Zvláštní Rok sv. Josefa sice skončil 8. prosince 2021, ale papež František
v jeho závěru v rámci pravidelných středečních audiencí zahájil cyklus katechezí věnovaných svatému Josefovi a ten stále pokračuje.
Papež nám staví před oči sv. Josefa,
abychom se nechali osvítit jeho příkladem a svědectvím. Celý cyklus katechezí najdete na nových stránkách rádia Vatikán www.vaticannews.va/cs/
papez.pagelist.udienzapapale.html.
Ráda bych vás nalákala k jejich přečtení a rozjímání, a tak cituji pár myšlenek z katecheze 19. 1., kde nám papež František staví před oči vlídnost –
něžnost sv. Josefa.
„Vlídnost je něco většího než logika světa.
Je to nečekaný způsob, jak dosáhnout
spravedlnosti. Proto
nikdy nezapomínejme, že Bůh se našich
hříchů nebojí: dobře
si to zapamatujme.
Bůh se nebojí našich
hříchů, je větší než
naše
hříchy.
Je
otcem, je láskou, je
vlídný. Neděsí ho naše hříchy, naše chyby, naše pády, ale
děsí ho uzavřenost
našich srdcí – ano,
kvůli tomu trpí – děsí ho náš nedostatek víry v jeho lásku.
Ve zkušenosti Boží lásky je velká
něha a je krásné pomyslet na to, že
prvním člověkem, který tuto skutečnost
Ježíšovi předal, byl sám Josef. Boží
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věci k nám totiž vždy přicházejí zprostředkovaně skrze lidské zkušenosti.“
Zakusili jsme takovou něžnost, abychom se mohli stát jejími svědky? Jestli
se cítíme milovaní a přijímaní právě ve
své chudobě a bídě, můžeme být proměňováni Boží láskou.
Na závěr pronesl papež tuto modlitbu:
Svatý Josefe, otče v něžnosti, nauč
nás přijmout, že jsme
milováni právě v tom,
co je v nás nejslabší.
Dej, abychom nekladli
překážky mezi naši
chudobu a velikost
Boží lásky. Vzbuď
v nás touhu přistoupit
ke svátosti smíření,
aby nám bylo odpuštěno a abychom byli
schopni něžně milovat
své bratry a sestry
v jejich chudobě. Buď
nablízku těm, kdo se
dopustili
špatnosti
a platí za ni. Pomoz
jim najít nejen spravedlnost, ale i něhu,
aby mohli začít znovu. A nauč je, že
prvním způsobem, jak znovu začít, je
upřímně požádat o odpuštění.
Amen.
(jš)
Ilustrace Federico Barocci:
Odpočinek na útěku do Egypta
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Občas musíme léčit i autíčka
„Prcek už zase nestartuje.“ Vpadá k nám do kanceláře hned po ránu pečovatelka Petra. „Běžím na autobus, už teď mám zpoždění.“ Odhazuje na stůl klíče s doklady od auta a vybíhá ze dveří. Vyměňujeme si s mojí asistentkou
otrávené pohledy. Jen nerady si hrajeme na automechanika. Jenže Prcek,
nejstarší z našich vozů, má vybitou baterii každou chvíli. Už jsme ji nechali
vyměnit, ale stejně to stále zlobí. Auto naštěstí parkuje v garáži. Připojujeme
ho na nabíječku a pokračujeme v práci.
Krátce po deváté téhož
dne přichází Daniela, jejím
úkolem je rozvezení obědů.
„Viděli jste dneska Pažouta?“ pokládá pracovnice řečnickou
otázku a pokračuje dřív, než se stihneme nadechnout k odpovědi. „Nelíbí se mi levé
přední kolo. Vypadá podhuštěné.“ Další cesta do
garáže. Opravdu, levé
přední kolo na první pohled není v pořádku
a žádný chlap v dohledu.
Naštěstí před domem na
parkovišti stojí moje auto.
V kufru mám kompresor.
Měříme tlak v pneumatice
a zjišťujeme, že nás oči
neklamaly. Tlak je nízký.
Přístrojek naštěstí kolo dofoukne sám.
Prohlížíme pneumatiku, ale žádnou závadu na ní nevidíme. Půjčuji pracovnici
kompresor, aby si mohla kolo případně
po cestě dofouknout, a posílám ji na
cestu za našimi hladovci. Moje asistentka mezitím po telefonu uprosila pány v pneuservisu, aby nám auto přednostně zkontrolovali hned po poledni.
Kolem jedenácté přichází od Daniely
fotka se zprávou: „Diagnóza je jasná –
v tom kole je hřebík.“ Daniele se podařilo nakrmit všechny naše strávníky

3/2022

a ještě cestou zpět nechala auto zkontrolovat a propíchnutou duši opravit.
Mezitím nabíječka u druhého auta
ukazuje plně nabitou baterii. Prcek může vyjet na odpolední směnu. Vytahuji
ze svého auta startovací kabely a pro
jistotu je dávám Prckovi do
kufru. Máme sice i „charitní“ startovací kabely, ty
jsou ovšem momentálně
v kufru jiného služebního
auta.
„Dačka, Prcek, Parťák
a Pažout“ jsou naše čtyři
firemní auta. Dovezou zaměstnance ke klientům,
klienty k lékařům nebo jinam, kam potřebují. Dačka
s Prckem ovšem nejsou
nejmladší, a tak občas
kromě klientů musíme léčit i autíčka.
Rádi bychom obnovili a současně
rozšířili náš vozový park. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 proto věnujeme na
spolufinancování nákupu nových vozů
pro naše sociální služby. V kasičkách
našich koledníků a online sbírce jsme
pro Charitu Praha – Chodov vybrali
149.850 Kč. V kasičkách, do kterých
vybírali koledníci ve vaší farnosti, se
z této částky sešlo 64.360 Kč. Za vaše
dary moc děkujeme.
Přeji vám pokojný březen.
Eva Černá
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KALENDÁŘ – BŘEZEN 2022
ÚTERÝ
1. 3.
9.15–11.00
9.15
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
2. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.30
19.15–20.15

POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu
Mše svatá s udílením popelce
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka – pokročilí
Mše svatá s udílením popelce
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 3. 3.
8.00
8.45
19.00
19.00

Mše svatá, po ní úklid kostela
Úklid kostela.
Biblické setkání
Společenství Zacheus

PÁTEK
4. 3.
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

1. pátek v měsíci
Křížová cesta
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.00
17.00
po mši sv.

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní

5. 3.

NEDĚLE
6. 3.
8.00
10.00
14.15
15.30
17.00 a 18.30

1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
18.30

Jarní prázdniny
Mše svatá
Alfa Plus
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7. 3.
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ÚTERÝ
8. 3.
15.00
18.30
20.00–22.00

Jarní prázdniny
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
9. 3.
8.00
8.40–9.10

Jarní prázdniny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

ČTVRTEK 10. 3.
8.00
8.45
19.00

Jarní prázdniny
Mše svatá
Úklid kostela
Katechismus Katolické církve

PÁTEK
11. 3.
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

Jarní prázdniny
Křížová cesta
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 12. 3.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE 13. 3.
8.00, 10.00
10.00
14.15
15.30
17.00 a 18.30
20.00

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá
MÁTA společenství žen 40+

PONDĚLÍ 14. 3.
8.00
20.00

Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
15. 3.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 16. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka – pokročilí
Společenství mladší mládeže
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ČTVRTEK 17. 3.
8.00
8.45
19.00
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
Společenství Zacheus

PÁTEK
18. 3.
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

Křížová cesta
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

8.00
17.00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE P. MARIE
Mše svatá ze slavnosti
Mše svatá z 3. neděle postní

NEDĚLE 20. 3.
8.00
10.00
14.15
15.30
17.00 a 18.30

3. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá

PONDĚLÍ 21. 3.
8.00
18.30

Mše svatá
Alfa Plus

ÚTERÝ
22. 3.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 23. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka – začátečníci

ČTVRTEK 24. 3.
8.00
8.45
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Katechismus Katolické církve
Modlitba Taizé

SOBOTA 19. 3.

18

3/2022

PÁTEK
25. 3.
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Křížová cesta
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsv. svátosti oltářní

SOBOTA 26. 3.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE 27. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ
POZOR ZMĚNA ČASU! Posunout ručičky hodinek o 1 hodinu dopředu!
8.00
Mše svatá
10.00
Mše svatá
14.15
Smírná adorace
15.30
Společenství starší mládeže
15.30
2. setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání
17.00 a 18.30
Mše svatá
20.00
MÁTA, společenství žen 40+
PONDĚLÍ 28. 3.
8.00
20.00

Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
29. 3.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 30. 3.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka – pokročilí
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 31. 3.
8.00
8.45
19.30

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie,
stačí o ně přede mší svatou požádat v sakristii.
3/2022
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PLÁNUJEME
24. 4.
6. 5.–8. 5.
4. 6. a 5. 6.
18. 6.–19. 6.
31. 7.–13. 8.

– První svaté přijímání dětí
– Víkend pro rodiny s dětmi
– Poutní slavnost, Letnice a Zahradní slavnost
– Pouť otců s dětmi
– Letní chaloupky

Mezi nebem a peklem
Jsem přesvědčená, že krása člověka spočívá především v jeho schopnosti milovat: láska je silnější, láska vytrvá, láska je to, co má v našem životě smysl, láska
vítězí! Stačí, aby do temné místnosti pronikl byť i jen nepatrný paprsek světla,
a temnota už neexistuje. Tak je tomu i s Láskou. Když dovolíš, aby čistý paprsek
skutečné lásky zazářil tam, kde dosud kralovalo zlo, temnota zla se bude postupně prosvětlovat, až úplně zmizí.
Stačí jen trocha lásky: Je třeba, abychom se rozhodli odhodit svůj nezájem
a začali skutečně milovat, vždycky a za jakoukoliv cenu. Pro Lásku není nic nemožného. Láska koná zázraky, neboť Bůh je Láska!
Chiara Amirante: Boží průlom v římském podsvětí. Paulínky 2021.

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4 – Lhotka, web: https://lhoteckafarnost.cz.
Kontakty: lhotecka.farnost@seznam.cz;
farář P. Jiří Korda, e-mail: jmkorda@seznam.cz, telefon: 725 797 561.
Centrum Lhotka: https://centrumlhotka.cz; fundraiser Jakub Hradec, e-mail:
fundraiser@centrumlhotka.cz, telefon: 604 234 969.
Bankovní spojení pro finanční dary:
1. běžný provoz farnosti č. účtu 74 32 63 29 / 0800; Specifický symbol 500
2. rozšíření kostela a výstavba Centra Lhotka 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: Jana Šilhavá, sr. Bernarda Lacinová, P. Jiří Korda.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. Nisou, www.tiskem.cz.
Příspěvky do Věstníku posílejte na farnivestnik@gmail.com nebo je můžete
nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit a jazykově upravovat.
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 25. 2. 2022.
Uzávěrka příštího čísla je 5. března 2022. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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