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Na blízku Kristově úzkosti i vítězství
Před sto lety, první sobotu v měsíci,
1. dubna 1922, zemřel ve svých třiceti
čtyřech letech velký ctitel Eucharistie
a Matky Boží, otec osmi dětí, náš poslední král a císař blahoslavený Karel I.
Zemřel ve vyhnanství na Madeiře na
španělskou chřipku. Svůj život nabídl
jako oběť za
„své národy“.
Necelý týden po jeho
smrti, v pátek
7. dubna
1922 církev
stvrdila vznik
nové kongregace Bratří těšitelů
z Getseman.
Založil ji český kněz Josef
Jan Litomiský, který za
války sloužil
jako nemocniční kaplan ve Vídni. Tam
tváří v tvář velkému utrpení rozlišil své
povolání. Být s Kristem v Getsemanech
ať před svatostánkem, kde je mnohdy
nepovšimnut, nebo ve službě nejpotřebnějším. Pater Litomiský byl v úzkém kontaktu se stejně smýšlející sestrou Rosou Vůjtěchovou, zakladatel-

kou sester těšitelek, a bývalým pražským arcibiskupem Pavlem Huynem,
který po pádu monarchie skončil ve vyhnanství.
Bývalý císař, bývalý arcibiskup, mladý kněz a nezdolná řeholnice se duchovně potkávají v Getsemanské
zahradě, aby
se spojili
s Kristem trpícím. Aby se
obětovali na
smír za hříchy
své
i druhých,
aby potěšovali
opuštěného
Krista a vyprošovali spásu bližním.
To by nebylo možné,
kdyby po
Getsemanech a úzkostech čtvrteční
noci nepřišla již nikdy nekončící radost
nedělního rána. Na to nezapomínejme
tváří v tvář křížům svým i druhých. Požehnaný Svatý týden i celou dobu velikonoční!
+ P. Jiří Korda
ilustrace: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Pozdrav ukrajinským,
ruským a běloruským farníkům
Bratři a sestry, naše veliká farnost je
mezinárodním společenstvím a duchovním domovem také věřících
z Ukrajiny, Ruské federace a Běloruska
ať římských katolíků, řeckých katolíků,
nebo pravoslavných.
Jménem spolupracovníků a jistě i všech věřících chci vyjádřit hlubokou podporu všem, jejichž
milovaná země Ukrajina
se stala cílem nespravedlivé agrese. Kromě intenzivní modlitby vás chci
ujistit o naší ochotě pomoci, kde to bude potřeba. Nebojte se
nás kontaktovat, ať už půjde „jen“
o rozhovor, nebo o konkrétní pomoc
v praktických záležitostech.
Chci také povzbudit vás, kteří pocházíte z Ruské federace nebo Běloruska. Naprosto odmítám princip kolektivní viny. Tak jako pro „sedm statečných“ na Rudém náměstí a další
sovětské disidenty po okupaci v srpnu
1968 bych si nikdy nedovolil říct, že co

Rus, to okupant, tak jako pro mnoho
statečných Němců a Rakušanů za druhé světové války bych si nedovolil říct,
že co příslušník německého národa, to
nacista, tak je tomu stejně i v této situaci. Vím, že pro mnohé
z vás je představa, že vaši političtí reprezentanti
rozpoutali nespravedlivou
agresi, která má v sobě
potenciál spustit i další
světovou válku, velmi bolestivá. Proto i vás ujišťuji
o modlitbách a ochotě
vám být nablízku.
За могутнім заступництвом Божої
Матері, Цариці Миру, нехай скоро
запанує мир! Господи, помилуй нас!
По
могучему
заступничеству
Богородицы, Царицы Мира, да
воцарится скоро мир! Господи,
помилуй нас!
Па магутным заступніцтве Маці
Божай, Каралевы Міру, няхай хутка
запануе мір! Госпадзе, памілуй нас!
P. Jiří Korda

Tým Ukrajina
Rozhodli jsme se vytvořit farní skupinu dobrovolníků, kteří by se zamysleli
nad tím, jak může naše farnost pomáhat ukrajinským uprchlíkům více systematicky. Rádi bychom se společně
modlili a smysluplně pomáhali i v době,
kdy ve společnosti opadne prvotní

nadšení. V době, kdy čtete tento článek, už pravděpodobně proběhlo alespoň jedno setkání. Pokud byste se ale
chtěli zapojit, určitě můžete, napište mi
e-mail nebo nechte kontakt v sakristii.
Přivítáme do skupiny i farníky původem
z Ukrajiny.
P. Jiří Korda

Děkujeme farníkům, že podpořili v rámci nedělní kostelní sbírky 27. 2. humanitární pomoc pro Ukrajinu částkou 123 625 Kč.
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Bohoslužby Tridua
a Velikonoc

Svátost smíření před
Velikonocemi

Zelený čtvrtek 14. 4.
16.00 a 18.30
Velký pátek 15. 4.
15.00 a 18.30
Velikonoční vigilie 16. 4.
20.30
Neděle Zmrtvýchvstání 17. 4.
8.00 a 10.00 a 17.00 a 18.30
Pondělí velik. 18. 4.
8.00 a 10.00
Podrobnosti viz kalendář str. 13–14.

Pátek 8. 4.
od 19.30 min. do 21.00
Úterý 12. 4. 9.15 rodiče na mateřské
Středa 13. 4. 18.30–20.00 děti a mládež
Zelený čt. 14. 4. 20.00–22.00 dva kněží
Velký pátek 15. 4.
9.00–12.00,
20.00–22.00 dva kněží
Bílá sobota 16. 4.
10.30–12.00

Z organizačních důvodů se nezpovídá před obřady Zeleného čtvrtku, Velkého
pátku a Vigilie. Děkujeme za pochopení.
Podrobný program včetně křížových cest naleznete také na nástěnce a farním
webu www.lhoteckafarnost.cz.

K první svátosti smíření a svatému přijímání se u nás připravuje 13 dětí.
Zahrňme do modlitby také jejich rodiny. Foto Magdaléna Melzerová

KRÁTCE
● Svátost křtu přijali Matěj Lukáš S.,
Marek Lukáš S., Pavel Lukáš Ch., Dominik Jan H., Emma Emilia D.
● Rozloučili jsme se s Hanou Sedláčkovou a s MUDr. Andělou Šárkovou.
4/2022

● Programy pro školy budou v naší
farnosti opět probíhat ve dvou týdnech
před velikonočními svátky. Lektoři nás
prosí o modlitební podporu, které si
velmi váží a vnímají její velkou potřebu.
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Příloha Katolického týdeníku o Lhotce
Na Květnou neděli budou k dispozici
v kostele výtisky aktuálního Katolického týdeníku s přílohou tentokrát věnovanou naší farnosti a plánované stavbě. Nosným tématem této přílohy byla
loni křížová cesta mistra Stádníka, letos je to mariánská úcta. Přílohu jsme
začali připravovat před válkou na Ukrajině. Po jejím začátku jsme zvažovali,
zda přílohu nezrušit. Nakonec jsme došli k závěru, že nikoliv. Jak si přečtete
na začátku přílohy, právě zasvěcení
našeho chrámu i farnosti Panně Marii
Královně míru nás vedlo k tomu přílohu
připravit. I když úkolem takovéhoto typu přílohy má být získání potřebných

finančních prostředků, koncipovali jsme
přílohu jako pozvání k modlitbě a prohloubení vztahu s tou, která je nebeskou matkou nás všech, bez ohledu
na národnost. Až se výtisky rozeberou,
budou stále k dispozici alonže, těch je
dostatek. Obsahují krátkou informaci,
kontakt a složenku. Určitě si vezměte
pro své příbuzné a známé. Prosím, ale
nevhazujte do schránek. Velmi děkuji
všem, kdo se na přípravě podíleli, uvádím abecedně – Stanislavu Běhalovi,
Jakubovi Hradcovi, Prokopu Jirsovi,
Lence Kapsové, Martinu Koníčkovi, Petru Křížkovi a otci Kryštofovi.
P. Jiří Korda

K zazděným postranním oknům na kůru
S obnovením obou postranních oken
na kůru se počítá v rámci připravované
rekonstrukce kostela. Samozřejmě se
budou muset rekonstruovat vitráže,
které zůstaly v původním stavu zazděny (jak moudré bylo ušetřit si jejich vybourání), a budou se muset zvenku
„předsklít“ bezpečnostním sklem, jako
když se rekonstruovaly vitráže v presbytáři a v hlavní lodi kostela. To pak
umožní zvolit takové předsklení, které
bude částečně pohlcovat sluneční záření, a tím tedy chránit varhany před
enormními výkyvy teplot.
Nejen kvůli obnově těchto oken, ale
kvůli celému projektu rekonstrukce kostela a stavby farního centra bych rád

připomněl, že sháníme dárce – ať již
jednotlivce nebo firmy, společnosti.
Podněty, nápady či doporučení vděčně
uvítám.
Jakub Hradec,
fundraiser

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. V únoru 2022 se na všech účtech na stavbu vybralo 40 402 Kč. Děkujeme. Každou první neděli v měsíci je
mše sv. od 10.00 hod. obětována za podporovatele projektu.
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Ivana Bernardová – Jak vést děti k víře (4. 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).
V minulém díle
jsme skončili u tématu
odpuštění.
Co to znamená
odpuštění? S Božím odpuštěním se
setkáváme ve svátosti smíření. Náš
špatný skutek se
úplně zruší, jako by
nikdy nenastal, Bůh nám ho už nikdy
nepřipomene. Aby k tomu mohlo dojít,
musíme svého špatného skutku upřímně litovat. A přesně takovou zkušenost
bychom měli zprostředkovat dětem.
Aby byly nejen samy schopny prožít
Boží odpuštění, až budou chodit ke
svátostem, ale aby se také naučily samy odpouštět.
I u předškoláků najdeme řadu skutků, které se nám rodičům nelíbí. Bylo
by nevýchovné, kdybychom na ně nereagovali. Na základě naší reakce se
totiž vytvářejí stopy pro svědomí dítěte.
Jestliže však dítě lituje svého činu, mělo by následovat odpuštění, tj. nepřipomínání. Je pravda, že zejména
u školáků si nejsme někdy jisti, zda dítě
opravdu lituje a jestli se bude aspoň
trochu snažit, aby se to již neopakovalo. Vybraná rodičovská peněženka,
úmyslné rozbití bratrovy hračky, ubližování spolužákům – to vše vnímáme jako závažné provinění a chceme, aby je
dítě napravilo. Podmínkou pro odpuštění je opravdová lítost. Nastane-li poté, kdy jsme mu závažnost činu vysvětlili, neměli bychom už čin dítěti připo4/2022

mínat. Bůh nám přece naše špatné
skutky také nepřipomíná, ani nám nedává tresty. Přirozené důsledky špatného činu samozřejmě zůstávají a musí se realizovat – např. když dítě přinese špatnou známku z nějakého
předmětu, tak se látku musí naučit –
ale náš citový vztah k němu by se neměl změnit. A jestliže dítě lituje svého
činu, nemělo by být už dále trestáno,
protože do budoucnosti mu tím můžeme bránit v tom, aby jeho lítost byla
upřímná. Když dítě vidí, že nás jeho
skutek mrzí, a upřímně lituje, tak vlastně už v té lítosti má svůj vnitřní trest –
svědomí mu to vyčítá.
Někdy se setkáme s tím, že děti něco provedou a ještě, než se to „provalí“, začnou „být hodné“. Použijeme-li
terminologie ze svátosti smíření, tak
jaksi dopředu dělají pokání, i když ještě
nedošlo k rozhřešení. Ale pro další
rozvíjení a růst jejich svědomí je potřeba, aby došlo k vyznání: maminko, tatínku nezlobte se, já jsem…. A odpuštění (rozhřešení) by mělo být potom
naprosto bezpodmínečné. Stává se, že
rodiče řeknou: my ti to odpouštíme,
ale… a následuje vlastně nějaký trest.
Může se stát, že příště při podobném
skutku už lítost dítěte nemusí být
upřímná. Trestem si totiž dítě smývá
svou vinu.
Děti předškolního věku a liturgie
I když děti zhruba do pěti let toho
o mši svaté mnoho nevědí, můžeme
pro ně dělat mnohé. Rodiče sedí
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s dětmi v přední lavici a šeptem jim vykládají, co se právě děje – dítě může
mít svůj misálek a ukazovat si, co dělá
pan farář – dokáže se tak soustředit
a nezlobit. Je-li to možné, je dobré, aby
se dítě rovněž nějakým způsobem do
liturgie zapojovalo: může např. podávat
ruku, účastnit se průvodu s dary (ve
farnosti v Hostivaři nosí srdíčka), vybírat s někým dospělým peníze, jít dopředu při konkrétní modlitbě apod. Několik pomůcek pro rodiče s dětmi, jak
se připravit na slavení mše svaté,
se dá sehnat i na internetu (např.
www.kanan.cz či https://deti.vira.cz/).
Jsou zde připraveny katecheze na neděli vycházející z evangelia a srozumitelné pro děti včetně omalovánek a obrázků. Také existuje dost časopisů pro
děti tohoto věku, např. časopis Nezbeda má přílohu pro předškoláky nazvanou „Cvrček“. To vše pomáhá rodičům,
ale především dětem, aby nezlobily při
mši svaté. Milost Boží je sice největší
dar, který děti účastí na liturgii dostávají, ale rodiče by měli spolupracovat na
tom, aby děti mohly být osloveny. Nespoléhat se při náboženské výchově
dětí jenom na nadpřirozené dary, ale
vytvářet i podmínky a spolupracovat
s tím, co je přirozené.
Děti a katecheze
Od doby, kdy „berou rozum“ (což je
zhruba od 3 let), by měly být děti uváděny do víry také po stránce vědění –

např. liturgický rok, slavení, základní informace o Bohu… Důležité je, aby se
tyto dětské katecheze nekonaly jenom
ve farnosti, ale také v rodině. Aby se
doma mohly k tématu vracet, bylo by
velmi dobré, aby jeden z rodičů byl se
svým dítětem na katechezi přítomen.
Doma je pak možné téma rozvíjet, namalovat si obrázek a podobně.
Modlitba
Už by mělo být automatické, že se
rodina včetně předškolního dítěte každý večer modlí. Je dobré si připomenout uplynulý den, co hezkého jsme
prožili a za co můžeme poděkovat. Je
dobré se také zamýšlet nad tím, co se
nám nepovedlo, co mělo být jinak, za
co se chceme omluvit. Jedná se už
o začátky zpytování svědomí. Tento
krok by ideálně měli učinit všichni – dospělí i děti. Hezkým symbolem k modlitbě je hořící svíce. Děti také baví oživení modlitby písničkou. Pokud dospělí
připojují k takto pojaté modlitbě i některou z naučených modliteb (Otče náš,
Zdrávas), děti se brzy samy přidávají.
V dřívějších dobách bylo pěkným zvykem krátce se pomodlit i ráno – svěřit
Bohu nový den a poprosit o ochranu.
Na cestu do školky nebo do školy pak
dítě dostávalo křížek na čelo jako rodičovské požehnání na celý den.
●
Příště se dostaneme k mladším školákům a k přípravě ke svátostem.

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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CMŠ STUDÁNKA

Jaro ve Studánce
Milí čtenáři, rádi bychom vás informovali
o letošní jarní úklidové
akci. Pevně věříme, že
již konečně bez omezení, jedná se koneckonců
o venkovní aktivitu. Jako
loňský rok i nyní se připojíme k organizaci Ukliďme Česko
(www.uklidmeCesko.cz).
Ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky (a dokonce na
pár místech mimo ni).

Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V praxi
to znamená, že buď můžete sami takovou akci zorganizovat, nebo se zapojit
jako dobrovolník k akci, která je vám
nejsympatičtější. A my ve školce spolu
s rodiči a dětmi jako každý rok vyrážíme na jaře do blízkého Kamýckého lesa. Termín je sobotní dopoledne
23. 4. a sraz bude opět u dětského
hřiště. Vše potřebné (pytle, rukavice,
pití) bude na místě, a dokonce i tradiční
malá odměna pro děti. Jste srdečně
zváni. Přikládáme pár fotek z vydařeného loňského úklidu.
4/2022

Dále bychom vás rádi pozvali na
(Před)velikonoční dílny – v sobotu
9. 4. od 14.00 na zahradě naší školky
(CMŠ Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4). Přijďte si společně připomenout
velikonoční zvyky.
Čeká na vás požehnání zelených ratolestí a kočiček panem farářem, výroba velikonočních dekorací, pletení pomlázek aj. včetně malého občerstvení.
Vstup na akci je volný. Věříme, že situace dovolí setkání uskutečnit, přesto
ale sledujte aktuality na stránkách
www.cms-studanka.cz. Těšíme se na
společně strávený čas s vámi.

Za CMŠ Studánka a Spolek rodičů
Eva Burianová
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OKÉNKO Z HISTORIIE

Duchovní střed Evropy
Mezi nejcennější sbírkové celky spravované Oddělením rukopisů a starých
tisků Národní knihovny ČR patří grafické listy univerzitních tezí z období
1637–1754. Jedním z nejcennějších exponátů je rytina mariánského sloupu.
Jedná se o rozměrné grafické jednolisty, tištěné na papíru nebo ojediněle
na hedvábí. Sloužily k oznámení a zviditelnění veřejné univerzitní disputace
na závěr bakalářských či magisterských studií. Teze byly vyvěšovány na
veřejných místech a zasílány jako pozvánka významným osobnostem. Během disputace sloužily jako program
a po ní jako upomínka a předmět sběratelského zájmu. Při disputaci musel
student obhájit předem vybrané teze
před argumenty oponenta. V Čechách
se teze rozšířily od 40. let 17. století
a zanikat začaly od 70. let 18. století.
Definitivní tečkou jejich slavné historie
se stal zákaz akademických slavností
roku 1780 císařem Josefem II.
K uměleckým vrcholům sbírky patří
dvě teze z roku 1661, k nimž návrh vytvořil Karel Škréta. Jednou z nich je te-

ze pozdějšího pražského arcibiskupa
Jana Bedřicha z Valdštejna, zobrazující
pražský mariánský sloup jako duchovní
střed Evropy. Je to nejstarší známá
alegorická rytinka mariánského sloupu
z bývalých sbírek biskupa dr. Antonína
Podlahy, jak je uvedeno v knize Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě.
O pražském mariánském sloupu jako
duchovním středu celé Evropy se píše
také v knize Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Počátky
rekatolizace v Čechách v 17. století.
K vydání připravili Ondřej Jakubec
a Pavel Suchánek a vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2020. Kniha
určitě stojí za přečtení, i když není
psaná úplně z pohledu víry. Našla jsem
v ní dost souvislostí a detailů, které
jsem neznala. Myslím si, že číst o něčem z historie je vždy dobré z více úhlů
pohledů, aby člověk mohl srovnávat, a utvořit si
tak vlastní úsudek.
Eva Kocmanová

Mariánský sloup
v Praze jako duchovní střed Evropy (1661, mědirytina, Autor Karel Škréta, rytec
Melchior Küssel)
8
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Dubova Colonorum
Letní tábor pro mladé od 18 let, 1. 8.–12. 8. 2022.

Chtěli bychom tě pozvat na letní akci
na Oravu, na Slovensko. Skupina mladých lidí tu léta dobrovolnicky pracuje
na záchraně zříceniny středověkého
kostelíka. Uprostřed krásné přírody, na
horách, bez mobilů a počítačů, v duchu
františkánské spirituality. Chceš-li vykonat něco dobrého a smysluplného,
pozvednout se duchovně a zažít dobrodružství, neváhej! Věk účastníků je
nejběžněji v rozmezí 18 až 35 let.
Účastnický poplatek je 12 Euro. Strava

je zajištěna. Před obědem se pracuje
na kostelíku. Odpoledne je pak na programu odpočinek, hry, duchovní program, táborák...
Kostelík byl v roce 2019 vyhlášen za
národní kulturní památku Slovenska.
www.dubovacolonorum.sk,
tabor@dubovacolonorum.sk,
Erik +421 905 011 031
Petr Červenka

Akademie nejen pro seniory
Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko (Kolejní 4, Praha 6) zve na tyto
programy.
● 13. 4. Kateřina Lachmanová: Kříž jako strom života. Jak dešifrovat radostnou zvěst v kříži Kristově.
● 11. 5. Poutní výjezd do Staré Boleslavi. Mše svatá, prohlídka zrekonstruované baziliky Panny Marie a klenotnice. Doprava individuální.
4/2022

● 8. 6. Přednáška a beseda na téma:
„Spojení politiky a náboženství. Téma
odstrašující a nosné.“ Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph. D.
Více na www.apha.cz/akce.
(red.)
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Charita pro Ukrajinu
Finanční pomoc Ukrajině je nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak můžete pomáhat lidem zastiženým válečným sporem.

Podpořte finančně humanitární pomoc
Charita pro Ukrajinu má číslo účtu
55660022/0800, v.s. 104 (viz QR kód).

Pomoc zaměstnancům ukrajinské národnosti
V Arcidiecézní charitě Praha pracuje
mnoho zaměstnanců Ukrajinců. Často
to jsou dlouhodobí pracovníci, kteří
pracují spolehlivě. Nyní se bojí o své
rodiny na Ukrajině. Neví se, zda a kdy
bude pro Ukrajince možné vycestovat
ze země, ale až se tak stane, charita
by chtěla rodinám svých zaměstnanců
pomoci. Obrací se i na nás, aby zmapovali, zda nejsme v podobné situaci.
Pokud máte ve vašich řadách ukrajinské pracovníky, kteří usilují o to pomoci svým rodinám opustit Ukrajinu, dejte o tom vědět na e-mail
praha@praha.charita.cz, který jde přímo řediteli J. Němcovi.
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Monitoring volných ubytovacích kapacit pro uprchlíky
Charita ČR shromažďuje informace
o možných volných ubytovacích kapacitách v rámci zařízení Charit i jinde.
Pokud by se na vás někdo obrátil
s nabídkou, napište na adresu
praha@praha.charita.cz.

Materiální sbírka
V tuto chvíli není materiální sbírka
vyhlášena, ani se nepřipravuje. Charita
je v kontaktu s partnery z Caritas Ukrajina a bude postupovat podle jejich pokynů. Dárce lze nyní odkazovat na finanční sbírku na
https://svet.charita.cz/podporte-nashprs/charita-pro-ukrajinu.

4/2022
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Válka, tanky, vzpomínky
Bylo slunečné předjarní sobotní odpoledne a já se vydala na procházku
s hůlkami. Mám v Praze několik oblíbených tras. Jedna z nich vede Krčskou
strání dolů kolem rybníků do Braníka. Cestou jdu kolem domku našich klientů. Manželé Alžběta s Karlem také využili krásného, byť chladného počasí
a šli se projít okolo plotu své zahrádky. Na delší procházku už nemají sílu.
Jak jsem procházela kolem, pozdravila jsem a zastavila se na kus řeči.
Manželé byli nadšení, že
mě vidí, a hned mě lákali
dovnitř na kávu nebo čaj. Viděla jsem na nich, jak moc si
přejí, abych si s nimi chvíli popovídala.
Nechala jsem se pozvat a za chvíli už
jsme s paní Alžbětou v kuchyni chystaly konev čaje a s hrnečky v dlaních se
všichni tři usadili v obývacím pokoji.
Je těžké se v této době oprostit od
událostí, které se odehrávají necelých
patnáct set kilometrů východně od nás.
Za chvíli se řeč stočila na situaci na
Ukrajině, uprchlíky,
pomoc, kterou Charita zajišťuje, budoucnost i minulost.
Manželé jsou stejně
staří. Narodili se za
druhé světové války.
Jejich první vzpomínky jsou spojeny
s koncem války. Paní Alžběta vzpomínala, jak se s rodiči schovávala ve
sklepě jejich domečku na Spořilově.
Maminka jí ustlala v neckách a ona se
s ní dohadovala, protože chtěla raději
spát nahoře ve své postýlce. Maminka
se na ní zlobila, že je neposlušná. Zato
tatínek vyprávěl pohádky, aby se jí lépe
usínalo a nevnímala hučení nízko letících bombardérů a zvuky blízkých detonací, když letadla shazovala bomby
na pražskou plynárnu a továrnu, která
4/2022

v té době stála na Pankráci. Pan Karel
se k vyprávění přidal. S rodiči se díval
na stejné nálety z Letné. Na konci války pak sledovali, jak odjíždějí Němci.
Chodil do školy, když o pár let později
převzali moc komunisti. Potom se
v šedesátém osmém museli dívat, jak
znovu přijíždějí Rusové. S radostí si
připomínal, jak byli rádi, když jsme
všichni sovětským vojákům po osmdesátém devátém viděli záda. Radovali
se, že jejich děti a vnuci budou žít a vyrůstat ve svobodě.
Paní Alžběta na ty
vzpomínky na minulost smutně navázala konstatováním, že
nechce ani pomyslet
na to, že by se její
zážitky z dětství
mohly opakovat.
Pan Karel byl optimističtější. Připomněl manželce, že už zažili horší věci.
Vždy vše překonali s vděčností za každý den a vyhlíželi do budoucna s nadějí. Prožili život v lásce a ve víře v Boha,
který je nikdy neopustil. Přestože jsou
staří, poslali trochu peněz a denně se
modlí, aby na světě zase zavládl pokoj.
Přeji nám všem požehnané Velikonoce.
Eva Černá
ilustrace: pixabay.com

11

KALENDÁŘ – DUBEN 2022
PÁTEK
1. 4.
8.45–12.00
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00
19.30–21.00

1. pátek v měsíci, 100 let od smrti bl. Karla I.
Katecheze pro školy
Křížová cesta
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Možnost svátosti smíření

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

2. 4.

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

NEDĚLE
8.00
10.00
14.15
15.30
16.00
17.00
18.30

3. 4.

5. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Křížová cesta – společenství Taizé
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 4. 4.
8.00
8.45–12.00
18.30

Mše svatá
Katecheze pro školy
Společenství Alfa Plus

ÚTERÝ
5. 4.
8.45–12.00
9.00–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA
6. 4.
8.00
8.45–12.00
16.30–17.15
17.30

Mše svatá
Katecheze pro školy
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka – začátečníci

ČTVRTEK 7. 4.
8.00
8.45–12.00
19.00
19.00

Mše svatá
Katecheze pro školy
Společenství Zacheus
Katechismus katolické církve
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PÁTEK
8. 4.
8.45–12.00
14.00
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00
19.30–21.00

Katecheze pro školy
Křížová cesta
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Možnost svátost smíření – dva kněží

SOBOTA
17.00

9. 4.
Mše svatá s žehnáním ratolestí

NEDĚLE
8.00
10.00

10. 4.

16.00
17.00
18.30

KVĚTNÁ NEDĚLE
Mše svatá s žehnáním ratolestí
Mše svatá s žehnáním ratolestí
Křížová cesta pro rodiny s dětmi, sraz Hodkovičky, křižovatka Klánovy a Havlovického
Křížová cesta v kostele
Mše svatá s žehnáním ratolestí
Mše svatá s žehnáním ratolestí

PONDĚLÍ 11. 4.
8.00
8.45–12.00
20.00

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Mše svatá
Katecheze pro školy
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
12. 4.
8.45–12.00
9.00–11.00
9.15
15.00
17.30–19.00
18.30
20.00–22.00

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Katecheze pro školy
Setkání maminek s dětmi
Možnost svátosti smíření pro rodiče na mateřské
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Možnost svátosti smíření
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 13. 4.
8.00
8.45–12.00
18.30 –20.00
18.45–20.00

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Mše svatá
Katecheze pro školy
Možnost svátosti smíření pro děti a mládež
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 14. 4.
7.30
16.00
18.30
20.00–22.00
20.00–22.00

ZELENÝ ČTVRTEK
Úklid kostela
Mše svatá s obřadem mytí nohou
Mše svatá s obřadem mytí nohou
Bdění v Getsemanské zahradě
Možnost svátosti smíření – dva kněží

15.00 Hodkovičky

4/2022
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PÁTEK
15. 4.
9.00–12.00
14.00
15.00
18.30
20.00–22.00
20.00–22.00

VELKÝ PÁTEK
Možnost svátosti smíření
Křížová cesta
Velkopáteční obřady včetně uctívání kříže
Velkopáteční obř. se zpívanými pašijemi a uctíváním kříže
Bdění u Božího hrobu
Možnost svátosti smíření – dva kněží

SOBOTA 16. 4.
10.00–10.30
10.30–20.00
10.30–12.00
20.30

BÍLÁ SOBOTA, VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
Matutinum – modlitba se čtením
Návštěva Božího hrobu
Možnost svátosti smíření
Vigilie

NEDĚLE
8.00
14.15
17.00
18.30

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá, žehnání pokrmů
Mše sv. s chrámovým sborem (Vojtěch Říhovský: Missa
Loretta, op. 3., Kyrie, Gloria, Agnus); žehnání pokrmů
Smírná adorace
Mše svatá; žehnání pokrmů
Mše svatá; žehnání pokrmů

PONDĚLÍ 18.4.
8.00, 10.00

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svaté

ÚTERÝ
19. 4.
9.00–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 20. 4.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30

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

ČTVRTEK 21. 4.
8.00
8.45
19.00
19.00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá
Úklid kostela
Společenství Zacheus
Katechismus katolické církve

PÁTEK
22. 4.
15.00
16.30
17.00
18.30
19.15–21.00

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá
První svátost smíření dětí
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17. 4.

10.00
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SOBOTA 23. 4.
17.00

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
14.15
15.30
17.00
18.30

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Mše svatá
Mše svatá, první svaté přijímání dětí
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá
Mše svatá

24. 4.

PONDĚLÍ 25. 4.
8.00
20.00

Svátek sv. Marka, evangelisty
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
26. 4.
9.00–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA 27. 4.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka – pokročilí
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 28. 4.
8.00
8.45
19.00
20.00
20.00

Sv. Ludvík Grignion, sv. Jana Molla
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
Setkání nově pokřtěných
Modlitby Taizé

15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 30. 4.
17.00

Sv. Zikmunda
Mše svatá

PÁTEK

29. 4.

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.
4/2022
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PLÁNUJEME
6. 5.–8. 5.
4. 6. a 5. 6.
18. 6.–19. 6.
31. 7.–13. 8.

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

Posila do budoucnosti
Svátost smíření není zaměřena jen do minulosti. Je zásadně obrácena do budoucnosti. Nezpovídám se jen proto, abych vyjmenoval něco, co se stalo v mé
dávné či nedávné minulosti, nýbrž prostřednictvím svátosti dostávám sílu, abych
zaměřil celý svůj život správným směrem. Jako když na jaře přichází zahradník
prořezat strom. Kdyby plané či přebujelé větve, které bere do rukou a odřezává,
zůstaly dále na stromě, zbytečně by braly stromu mízu, a to by se projevilo na
ovoci.
Cílem jarního prořezávání není shromažďování dřeva na zimu. Vůbec tu nejde
o ty uřezané větve. Zahradník je sice musí identifikovat a vzít do ruky, ale jen proto, aby strom lépe plodil. Podobně u zpovědi nejde primárně o naše hříchy. Chodím tam proto, abych byl šťastnější, abych dokázal lépe vynaložit své životní síly
a nasměrovat své úsilí správným směrem. A božský zahradník, který kdysi sazenici mého života zasadil, s mým souhlasem i nadále pečuje o to, aby můj život nesl ovoce; jde mu o moje štěstí.
Josef Prokeš: Svátost smíření ve světle Ducha svatého. Doron, 2022
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