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Maria – Matka církve
Když jsem přemýšlela o tématu květnového úvodníku, jako první se mi vybavila invokace z loretánských litanií,
která nazývá Pannu
Marii Matkou církve.
Už ve Starém zákoně nacházíme předobraz církve ve dvanácti Jakubových synech a následně dvanácti kmenech Izraele. Ježíš volí dvanáct
apoštolů, aby se stali
základními kameny
vznikající církve, a určí Petra za její viditelnou hlavu. Když Jidáš
svůj úkol zradil, ostatní apoštolové mají potřebu počet doplnit
a volí Matěje. V průběhu dějin se podoba
a struktura církve
upravuje, ale stále stojí na těch Dvanácti, kteří zůstávají z Ježíšovy vůle
základy.
Často se setkáváme s potřebou vracet se k pramenům, k těm, které ještě
nejsou rozmělněné nánosy časů. Je to
dobře vidět například při restaurátorských pracích na starých objektech.
Pokud restaurátoři narazí na dřívější

obraz, dají mu přednost před tím, který
byl přes něj namalován později, protože to původní se pokládá za cennější.
Možná by stálo za
to, podívat se také na
prameny naší církve.
Co chtěl Ježíš, aby
bylo jejím úkolem?
Jděte, učte všechny
národy... budete mými
svědky... Je to tak
jasné a ve své podstatě jednoduché. Ano,
zjednodušit svůj život
víry, odstranit nánosy,
které zastiňují a komplikují to, co nám dal
Pán jako úkol. A přizvat k tomu tu, která
církev doprovází od
počátku. Ona nehledala nic složitého, nepsala traktáty o církvi,
jednoduše církev žila... A protože je
nám, církvi, dána za matku, je i garantkou toho, že když se budeme řídit jejím
příkladem, půjdeme vždy tou správou
cestou.
Maria, Matko církve, přimlouvej se
za nás!
Sr. Bernarda
ilustrace: pixabay.com

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Tým Ukrajina
Zájem vícero farníků o systematičtější pomoc ukrajinským uprchlíkům dal
vzniknout Týmu Ukrajina.
22. března se nás sešlo okolo třiceti.
Na začátku setkání jsme se shodli, že
jako křesťané máme oproti jiným pomáhajícím veliký dar víry. Z něho máme čerpat jak při
soukromé či společné modlitbě,
tak při kontaktu
s uprchlíky.
Vždyť nemalá
část z nich je
praktikujícími katolíky nebo pravoslavnými. Každý z nás se chce
denně modlit za
mír na Ukrajině,
za u nás přebývající uprchlíky i za naši
konkrétní pomoc, doporučil jsem alespoň desátek svatého růžence nebo
korunku k Božímu Milosrdenství. K této
modlitbě zveme každého z vás!
Dále jsme se věnovali možnostem
pomoci materiální a sociální. Jsem moc
rád, že pozvání mezi nás přijal ředitel
Arci-diecézní charity Praha pan Jaro-

slav Němec. Svými zkušenostmi
a vhledem do aktuální situace nám
pomohl lépe se zorientovat v tom, co je
skutečně potřeba a jaký se dá očekávat vývoj. Nakonec jsme se dohodli na spolupráci s azylovým
domem v Pískové ulici, který
vznikl v budově
staré radnice. Je
v něm okolo sta
maminek s dětmi
a jejich babiček.
Protože
mezi
námi byli i naši
farníci – zastupitelé MČ Prahy 12, kteří
dům zřídili, i ředitel charity, která nakonec tento dům přebírá, dohodli jsme se
na dalších konkrétních krocích. Pokud
byste se ještě chtěli zapojit, určitě můžete, napište mi e-mail nebo nechte
kontakt v sakristii. Přivítáme do skupiny
i farníky původem z Ukrajiny.
P. Jiří Korda

Ze zasedání ekonomické rady farnosti
Sešli jsme se 23. března. Paní účetní Marie Kervitcerová informovala
o proběhlém školení, které pořádalo
arcibiskupství, i o aktuálním stavu účetnictví naší farnosti. Petr Křížek informoval o průběhu a závěru rekonstrukce bytu ve vlastnictví farnosti v Gončarenkově ulici, který od loňského podzimu pronajímáme. Dohodli jsme se na
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dalším postupu pro vytvoření konečné
podoby rozpočtu farnosti v souladu
s předpisy arcibiskupství. Hospodaření
loňských dětských chaloupek skončilo
díky zodpovědnému přístupu starších
kamarádů jako vyrovnané. Ale vzhledem k celkovému prudkému zdražení
vyslovila rada souhlas s navýšením
cen za pobyt.
P. Jiří Korda
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Příloha Katolického týdeníku o Lhotce
Od Květné neděle
jste si mohli v našem
kostele vzít výtisk
Katolického týdeníku č. 15 s přílohou
věnovanou naší farnosti a plánované
stavbě. Výtisků bylo
k dispozici hodně,
ale pokud se vám již
nepodařilo získat přílohu v tištěné podobě, najdete ji na

www.centrumlhotka.cz
Alonže se složenkou jsou k dispozici
v dostatečném počtu.
Připomínám, že nosným tématem této přílohy je letos mariánská úcta. Děkuji všem,
kdo se na vzniku přílohy podíleli, a vám za
modlitby i finanční dary.
P. Jiří Korda

Zápis do CMŠ Studánka
CMŠ Studánka pro
školní rok 2022/2023 plánuje přijetí asi dvaceti dětí. Do školky přijímá děti
ve věkovém rozmezí 2–6
let. Hlavním kritériem pro
přijetí je věk dítěte k 1. 9.
2022. To znamená, že se přednostně
přijímají děti tříleté a starší. S největší
pravděpodobností bude možné přijmout všechny zájemce. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o zápis svých dětí
5/2022

do Studánky a neměli možnost si
osobně vyzvednout přihlášku ve
školce, aby zaslali e-mail na
cms.studanka@seznam.cz. Přihlášku
vám obratem zašleme. Vyplněnou přihlášku nechte potvrdit u dětského lékaře. Zápis proběhne 12. května 2022.
Více informací na webu školky
www.cms-studanka.cz.
Těšíme se na osobní setkání i na
vaše-naše děti.
Vaše CMŠ Studánka
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Pouť otců s dětmi
Milí otcové, kmotři i děti, ani v době covidové nezapomínáme na pouť otců
s dětmi. Dá-li Bůh, letos se o víkendu 18.–19. června, symbolicky na Mezinárodní den otců, vydáme na pěší pouť. Tentokrát na druhý pokus k Panně
Marii Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic.

V sobotu ráno odjedeme vlakem
z pražského hlavního nádraží do Ševětína, odkud se už vydáme pěšky do
Dobré Vody s přespáním na faře v Rudolfově. Počet míst na faře je omezený, počítejte tak spíše s nocováním ve
stanech, nebo odvážlivci pod širákem
na zahradě.
První den nás bude čekat 16 km,
druhý den 8 km (plus další 4 km na nádraží).
Vzhledem k náročnosti programu je
pouť vhodná pro starší děti, tj. minimálně školního věku.
Duchovně nás bude doprovázet otec
Kryštof, logistická podpora bude též zajištěna, a tak bude možné putovat jen

s tím nejnutnějším.
Do Prahy se vrátíme v neděli večer.
Zveme všechny otce i kmotry s dětmi!
Milé matky, povzbuďte své muže
i děti, ať se s námi vydají na pouť, a vy
si tak můžete užít zasloužený volný víkend 😊
Bližší informace u Martina Koníčka
na tel. 603 404 546 nebo na emailu
m.konicek@email.cz.

Pozn.: Vzhledem k aktuální situaci
se může stát, že se program a místo
pouti změní, ale určitě se konat bude!
Martin Koníček
Fota jsou z pouti otců s dětmi 2021

KRÁTCE
● V uplynulém období jsme se rozloučili s Helenou Kurzweilovou, s prof.
Jaroslavem Kurzweilem a s Marii Vohralíkovou.
● V březnu 2022 se na všech účtech
na stavbu Centra Lhotka vybralo
4

231 481 Kč. Děkujeme. Stav účtu sledujte na https://centrumlhotka.cz. 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 (5. 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).
Mladší školní věk
Dítě v mladším
školním věku, na
prvním stupni ZŠ,
je konfrontováno
s tím, co do té doby zažívalo jenom
výjimečně – je
hodnocen jeho výkon. Výkon se
hodnotí podle objektivních kritérií, ne
podle možností dítěte (nadané, umí
psát, číst… apod.). Do té doby, např.
v mateřské školce, dítě nebylo hodnoceno – všechny děti namalovaly obrázky a všechny obrázky se dostaly na
nástěnku, i když některé byly hezčí
a některé méně. Najednou ve škole dítě dostává známku, je hodnocen jeho
výkon. Dostává tak prvně informaci
o tom, jestli je nebo není úspěšné.
Hodnocení se začne velmi silně dotýkat jeho sebevědomí.
Mladší školní věk je obdobím, ve kterém se utváří naše sebevědomí. Ne
v tom smyslu, že by sebevědomí bylo
pouze otázkou tohoto věku, ani není
založeno jen na hodnocení druhými,
ale v tomto vývojovém období je především spojeno s hodnocením výkonu.
A to s hodnocením od nějaké cizí osoby – paní učitelky. Děti, kterým to ve
škole jde, jsou „za vodou“, ale děti méně úspěšné a neúspěšné mohou trpět
a jejich sebevědomí se snižuje. Dnes
již existuje řada škol, v nichž děti, hlavně v prvních třídách, nemají známky
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a na vysvědčení jsou hodnoceny slovně.
Co můžeme udělat my jako rodiče?
Především musíme vědět, že dítě nerovná se výkon ani jednorázový skutek.
Můžeme říci – tohle se ti nepovedlo, toto chování mi vadí, ale ty jsi prima. Musíme hledat způsob, jak u dětí, které
nejsou ve škole úspěšné, budovat
zdravé sebevědomí. V mladším školním věku je sebevědomí především
otázkou toho, jak děti vnímají, že jsou
hodnotné v očích druhých lidí. Nejdůležitější je pro ně hodnocení rodičů. Jestliže rodiče vnímají, že jejich dítě je
skvělé, pak má dítě dobré sebevědomí,
i když ve škole není tak úspěšné. Do
naší poradny docházel jeden romský
chlapec, který ve škole propadal. Ale
hrál výborně fotbal a jeho tatínek byl
trenérem družstva, ve kterém jeho syn
hrál. Chlapec měl velmi dobré sebevědomí, protože jeho tatínek obdivoval
u něho to, čeho si sám vážil. Je velmi
důležité, aby rodiče nepředstírali, že si
svého dítěte váží, že ho obdivují, když
pro ně jeho výkon dobrý není! Rodiče
by měli na svém dítěti najít jeho silné
stránky, kterých si na něm budou vážit
– např. hudební nadání, výtvarné,
sportovní... – a ty u něho dovedli ocenit. Rodiče, kteří oceňují dítě jenom za
školní výkony, ho v podstatě oceňují
jenom za to, kolik toho ve škole umí –
za jeho školní vědomosti.
Na každém dítěti můžeme najít něco, v čem je opravdu dobré! Jenom je
důležité, aby to „něco“ bylo také důleži5
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té pro nás. Protože dítě pozná, když ho
chválíme neupřímně. Např. pro dítě
z venkova, které se umí postarat o králíky, a pro jeho rodiče je to skutečná
pomoc, tak může být v očích rodičů
velmi hodnotné i přesto, že ze školy
nenosí dobré známky. Takové děti se
tak snadno nechytnou nevhodné party,

protože mají své sebevědomí a nepotřebují ji.
●
Omlouvám se čtenářům, že tento díl
neobsahuje slíbenou přípravu ke svátostem. Nakonec se ukázalo, že samo
téma sebevědomí je tak rozsáhlé a důležité, že se do tohoto dílu již další část
nevešla. Můžete se na ni těšit příště.

Život lhotecké farnosti za druhé světové války
Stavba kostela P. Marie Královny míru byla zahájena 31. května 1937 v době
všeobecného neklidu a nejistoty před začátkem 2. světové války. V květnu
1939 už se pořádaly v kostele velké oslavy.
Dozvídáme se o tom
z plakátku, který uvádí program mší svatých a pobožností i jména hostujících
kněží během května 1939.
A v neděli 21. května 1939
se konala poutní slavnost.
Z toho si můžeme udělat
obrázek, jak to na Lhotce
probíhalo. Hostem byla
i operní pěvkyně V. Černá.
Na konci plakátku je v rámečku prosba: „Katoličtí
Pražané! Nikdy nebylo ještě
třeba více prosit Královnu
míru o pomoc a ochranu,
jako právě v dnešních dobách. Přijďte všichni!“
V archivu máme ilustrační foto z následujícího roku,
z 26. 5. 1940, kdy se v našem kostele konala velká
slavnost „Děti, Královně
máje.“ Celou pobožnost
tehdy vysílal Český rozhlas,
kostel byl plný dětí.
Další foto máme ze lho6
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tecké pouti v květnu 1941 – kapitulní
vikář Dr. B. Opatrný a Msgre O. Boukal
stojí s dětmi před kostelem.
Na fotu z 28. 6. 1942 je zachycené
první svaté přijímání dětí s P. Janem
Janků, prvofarářem na Lhotce.
Lidé vždy prosili Pannu Marii
o přímluvu. V době, kdy byly vyfocené
naše fotografie, probíhala 2. světová

válka. Náš kostel se má rozšířit a postavit Centrum Lhotka pro lidi dobré vůle. A opět je to v době hrozící velkým
válečným konfliktem, který by mohl zasáhnout celou Evropu.
Prosme tedy Boha a věřme P. Marii.
Bože, smiluj se nad námi a nad celým
světem, Královno míru, oroduj za nás!
Eva Kocmanová

Květen 1940, májovou pobožnost Děti Královně máje
s účastí téměř 500 dětí vysílal Český rozhlas.

◄ Popisek k ilustraci na předchozí straně:
Stavba kostela P. Marie královny míru byla zahájena 31. května 1937.
V květnu 1939 už zde byl bohatý program.
5/2022
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Květen 1941, poutní slavnost.
Kapitulní vikář Dr. B. Opatrný a Msgre O. Boukal s dětmi před kostelem.

Červen 1942, první svaté přijímání dětí
s prvním farářem na Lhotce P. Janem Janků.
8
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Síla modlitby
Mnoho let vím, jakou sílu má modlitba. Píši příběh, který se odehrál v poslední době. Před dvěma roky jsem se seznámila přes Katolický týdeník
s ukrajinskou rodinou.
Bydlí za Prahou. Mají tři děti, nejstarší Stephan asi osmnáct let je na invalidním vozíku, je i mentálně postižený, dcera má před maturitou a nejmladší Mareček chodí do druhé třídy.
V malém domečku tam s nimi bydlela
i jejich maminka. Tři dny před obsazením Ukrajiny maminka náhle zemřela.
Halina mi tuto zprávu telefonovala
a řekla mi, že všichni pojedou na pohřeb na Ukrajinu, že si to maminka přála. Já jsem namítala, že je Putin obsadí, aby nikam nejezdili. Nevěřili. Při
dalším telefonátu mi to znovu zopakovala. Jsem typ, který se hned tak nerozbrečí. Byla jsem z toho tak vytočená, že jsem brečela a i řičela na ni do
telefonu. Ještě ten den mi volala, že na
pohřeb pojede ona sama. To pro mě
bylo ještě horší. Znovu jsem jí opakovala, že budou obsazeni, že se nedostane zpět a co děti a její manžel. Nic
nepomohlo. Stále si vedla svou, že

obsazeni nebudou. Když naše hovory
nikam nevedly, navrhla jsem jí, že se
budeme za celou záležitost modlit.
Jednou ráno, ještě před obsazením
Ukrajiny mi zavolala, že nikam nepojede. S úplným klidem to oznámila rodině, ale ti nesouhlasili. Řekla jim, že to
tak cítí. Pohřeb se konal na Ukrajině
a ve stejnou dobu probíhala zádušní
mše svatá v řeckokatolickém kostele
sv. Klementa v Praze. Při zádušní mši
svaté kněz řekl: „V tuto dobu, kdy pohřbívají tělo na Ukrajině, je duše úplně
jinde.“
Totéž jsem jí celou dobu opakovala
dny předtím. Když byli obsazeni, celá
rodina se Halině omluvila.
Další zádušní mše svatá byla u nich
v kostele, kde jsem se po letech setkala s paterem Vymětalíkem. Byl s námi
i na obědě. Právě on bude Marečka
připravovat na první svaté přijímání.
Eva Marušková

Korunka odevzdanosti
Z díla dona Ruotola Dolinda k nám doputovala mocná Novéna odevzdanosti,
kterou sepsal z Božího vnuknutí. V životopisu sepsaném jeho neteří Grazia
Ruotolo je zachycena korunka, kterou se modlil na zrnkách růžence.
Začátek: „Pane, buď požehnáno tvé jméno, staň se tvá vůle.“ Následuje desetkrát (první desátek): „Ježíši, postarej se ty!“ Po něm
„Sláva Otci… Ó Ježíši, ať se stane tvá vůle, buď požehnané tvé
svaté jméno.“
Druhý desátek desetkrát: „Matko Maria, postarej se ty“. Po něm
„Zdrávas, Maria… Ach Matko moje, pomoz mi.“ Třetí desátek je
jako první a takto se střídají. Korunku uzavírá modlitba Páně.
Grazia Ruotolo, Luciano Regolo:
Ježíši, postarej se ty! Nakl. Doron, 2021.
5/2022
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Jubileum Sester svatého Kříže
Tak už to je celých 150 let, co přišly první sestry sv. Kříže na Moravu na pozvání hraběnky Luisy Šternberkové. Kongregace vznikla ve Švýcarsku
v 2. polovině 19. století za ne příliš příznivých politických podmínek. Ostatně, jaké podmínky jsou ideální?
Já osobně jsem se se
sestrami poprvé setkala na
svatém Hostýně a pak v Olomouci. Tenkrát mi splynuly
s davem. Jejich černé nevýrazné oblečení ničím děti nepřitahovalo, spíš naopak. Ve
zpětném pohledu však musím říct, že už tenkrát žily
podle hesla jejich zakladatele
P. Theodosia Florentiniho,
OFMCap., který říkal, že potřeba doby je vůle Boží.
Pracovaly tam, kde to bylo
potřeba. Takže v minulém
století jste je mohli potkat ve velkém
počtu v nemocnicích, školách, v různých ústavech sociální péče, na farách
či v kuchyni na biskupství. A další takovou vlastností bylo, že nebyly moc
vidět. Jen se tak mihly, něco zařídily,
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pomohly a zase se vytratily ze scény.
Aspoň tak jsem to vnímala tenkrát já.
Možná právě jednoduchost způsobu
života a možnost pracovat v různých
oblastech byl důvod, že si jich svého
času všimla hraběnka Luisa a pozvala
je na své panství
v Malenovicích. První
generální představená bl. Matka Marie
Terezie Schererová
říkala: „Den ze dne
dělejte to, co je ve
vašich silách.“ Toto
heslo je aktuální
i dnes, a nejen pro
řádové sestry.
Naše jubileum slavíme střídmě, v domě pro hosty v provinčním domě v Kroměříži jsou ubytova5/2022

POZVÁNÍ
né ženy s dětmi z Ukrajiny, takže není
možné pozvat nikoho ze zahraničí. To
není stesk, spíš znamení, že jsme na
pravém místě. O to větší vděčnost cítíme, když se ohlédneme zpět. Opravdu, Bůh se nenechá zahanbit a stále

žehná těm, kdo hledají jeho cesty.
Pokud se chcete o naší provincii
dozvědět víc, tak, jako všechny moderní řády, máme své webové stránky:
www.klaster-km.cz nebo přes QR kód.
Sestra Bernarda

Sestry bosé karmelitky prosí: Stavte s námi
●
●
●
●
●

Prosíme, pomozte nám dostavět klášter v Drastech. Můžete nás podpořit:
modlitbou či pomocí při brigádách;
rozšířením povědomí o našem projektu;
jednorázovým či pravidelným příspěvkem na účet (115-3844130247/0100);
„zakoupením“ prvků kláštera (https://karmeldrasty.eu/obchod);
nákupem našich výrobků na e-shopu (https://galerie.karmeldrasty.eu).
Děkujeme za jakoukoliv podporu!
Sestry bosé karmelitky

Ukázka prvků kláštera v Drastech, které je možné si „zakoupit“

Ukázka klášterních výrobků na prodej
5/2022
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Pouť k Božímu milosrdenství
Pouť k Božímu milosrdenství? To je kam? A pro koho je určena? A k čemu
je takové putování dobré?
Jde o pouť, při níž
přinášíme Boží milosrdenství
všem,
které potkáme, příbytkům, okolo nichž
procházíme, a místům, jež navštívíme.
Zároveň si též i my
svou poutí do kaple Božího milosrdenství ve Slavkovicích (poblíž Nového
Města na Moravě) toto milosrdenství
vyprošujeme pro sebe i své poutní
úmysly. Pouť je vhodná pro „ty, kdo potřebují Boží milosrdenství“, což se stalo
i jejím mottem. Tedy vlastně pro každého z nás, neboť bez hojného Božího
milosrdenství nelze naše životy smysluplně žít a prožít.
Pouť zahajujeme v sobotu brzkou
ranní mší svatou v Komunitním centru
Matky Terezy na Hájích.
Neděli slavíme spolu se sázavskými
farníky v klášteře sv. Prokopa.
V dalších dnech procházíme nádhernou posázavskou krajinou. Během
úterý navštívíme geografický střed ČR
Číhošť. A před samotným završením
našeho putování se zastavíme na Zelené hoře.
Do kaple Božího milosrdenství vcházíme v pátek odpoledne spolu s ostatními proudy z různých míst naší země.
Při večerním programu pak sdílíme své
zážitky.
Týdenní putování je zakončeno
slavnostní bohoslužbou v sobotu dopoledne.
Poutí provází kněz, který je k dispozici pro svátost smíření a každý den
12

nám slouží mši svatou. V průběhu
denního pochodu se modlíme ranní
a večerní chvály (z breviáře v mobilu),
vyslechneme biblický úryvek, v půlhodince ticha máme možnost rozjímat,
dostáváme duchovní zamyšlení na téma daného ročníku pouti a též je tzv.
chvilka pro bližního, což je možnost
povídat si s ostatními spoluputujícími.
Kromě toho se společně modlíme růženec a okolo patnácté hodiny korunku
k Božímu milosrdenství za naše úmysly.
Trasa i tempo jsou nenáročné
a vhodné jak do teplého počasí, tak
i pro poutníky všech věkových kategorií
a úrovní kondice. Po příchodu na
nocleh, který je zajištěn zčásti u rodin
a zčásti na farách, dostaneme večeři
a můžeme se osprchovat. Ráno jsme
pohoštěni snídaní. Během dne si proto
neseme pouze nápoj, pláštěnku
a drobnou svačinku. Zbylé oblečení,
obuv, spacák a další nutné věci převáží
doprovodné vozidlo. Pouť je rozčleněna na menší úseky o délce 6 až 8 km,
mezi nimiž si dopřáváme zhruba půlhodinové přestávky. V jedné delší obědové máme zajištěna výtečná obědová
menu.
Dá-li Pán, pouť se uskuteční
od soboty 23. 7. do soboty 30. 7.
Více informací a přihlašování naleznete na internetových stránkách
www.pout.cz.
Těšíme se, že se někdo z vás třeba
jen na část letošní pouti připojí! I jedno
či dvoudenní putování má smysl.
Manželé Penkovi
5/2022
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Růženec – modlitba jen pro babičky?
Ve chvílích, kdy jsme příliš unavení, nesoustředění a neschopní intenzivnější modlitby, můžeme v náručí Ježíšovy matky opakovat Gabrielova slova:
„Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou!“ Mnozí z nás si pamatují na svou
babičku, jak se modlí růženec. A kdo takovou babičku nemá nebo neměl
doma, může se s ní setkat ve své farnosti zhruba půl hodiny před začátkem
mše svaté.
Čím to, že tato modlitba je zrovna
mezi babičkami tak populární? Existuje
minimální věk k tomu, aby se ji člověk
mohl začít modlit? Nebo se ji může
modlit, jen když se děje něco závažného, jak jsme
si mysleli, když
jsme byli malí?
Jaké je vlastně
kouzlo této monotónní modlitby,
že se ji modlí už
tolik generací
babiček? A svatých? V čem
spočívá její síla?
Prohlížíme si rodinné fotografie
Řekl bych, že co dělá růženec naprosto jedinečnou modlitbou, vystihl jeden bratr, když řekl, že modlitba růžence je podobná, jako když máma vezme
na klín své dítě a ukazuje mu rodinné
fotografie. Předkládá mu stále stejné
fotografie nejbližších, fotografie nejdůležitějších okamžiků života rodiny, které se mnohdy mohou vracet až několik
desítek let do minulosti, a přitom mu
o všech těchto lidech a událostech vypráví. A dítě tomu pozorně naslouchá,
a tak toho o své rodině stále nejen více
ví, ale svým způsobem se také stále
více stává součástí této rodiny – vstupuje do jejího příběhu. A postupně se
i ono stává součásti vyprávění a začíná
5/2022

se objevovat na fotografiích. Podobně
i my, když se modlíme růženec, svým
způsobem usedáme na klín naší nebeské matky. A spolu s ní rozjímáme
jednotlivá tajemství naší rodiny – Ježíše a jeho učedníků. Maria, která
byla u toho všeho a uchovávala
to ve svém srdci
(Lk 2,19.51b),
nás uvádí stále
hlouběji do života
Ježíše a jeho
církve. Společně
s ní se stáváme
stále více Ježíšovými učedníky a členy církve.
Dobrá rada pro začátečníky
Krása a kouzlo modlitby růžence tkví
v tom, že nás přibližuje ke Kristu a nechává nás hlouběji proniknout do jeho
života. Když setrváváme v Mariině náručí, sám Pán promění naše srdce
z kamene v srdce z masa, které je
schopné lásky. Proto ve vrásčitých tvářích našich babiček můžeme objevit oči
vyzařující lásku.
Rada pro začátečníky: Lepší jeden
desátek před spaním než celý růženec
ve spánku!
Hyacint Petr Ullman,
upravil P. Josef Brtník SDB
ilustrace: pixabay.com
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Katecheze ke světovému setkání rodin
X. světové setkání rodin na závěr „Roku rodiny
Amoris Laetitia“ se na
přání papeže Františka
uskuteční 22.–26. června
nejen v Římě, ale
i v místních církvích po
celém světě. Přípravné katecheze
k tomuto setkání, které připravila římská diecéze, jsou k dispozici v českém
překladu. Je možné je využít ve farnostech, v manželských společenstvích
i v rodinách. Více informací na
www.apha.cz/pripravne-katecheze-k-xsvetovemu-setkani-rodin.

Pojďte se také připojit
ke všem rodinám, které
se na přání papeže Františka setkají v místních
církvích.
Připravujeme
setkání rodin 26. 6. na
Tetíně.
Téma X. světového setkání zní: „Rodinná láska, povolání a cesta ke svatosti.“ Více na
www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny.
Jana Šilhavá

Shincheonji bez příkras
Informační web o nové sektě
Díky skupině nadšenců, kteří mají
osobní zkušenost s náboženským hnutím Shincheonji, se podařilo vytvořit
a spustit informační web o tomto korejském „hnutí“. Jako redakce
webu chtějí zůstat v anonymitě
– někdo má osobní zkušenost,
někdo z nich má mezi členy
bývalé kamarády a příbuzné...
Náboženské hnutí získává
stoupence mezi mladými katolíky často za cenu lží a pomluv.
Adresa tohoto informačního webu je:
www.shincheonjibezprikras.info. (red.)

Relativně hodně mladých lidí včetně
katolíků vstoupilo v poslední době do
této nové náboženské společnosti, která vykazuje známky sekty. Oslovují nejen studenty, ale i nás, kněze.
Rádi se holedbají tím, že nabízejí ten nejlepší výklad Písma.
Stačilo požádat o podrobnější
výklad jejich nauky a položit pár
otázek a „neprůstřelnost“ argumentů dostala trhliny.
P. Jiří Korda

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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Další taková na světě není
Manželé Anna a Radek žili většinu svého života nedaleko stanice metra
Pankrác. Nastěhovali se krátce potom, co bylo sídliště dostavěno. Vychovali
spolu dvě děti a radovali se z pěti vnoučat.
Paní Anna nesnášela gynekologické vyšetření, od
porodu ji na gyndě nikdo neviděl. Zanedbala prevenci
a na vyšetření přišla pozdě. Preventivní
prohlídka by nádor odhalila včas a klientka by tu s námi mohla ještě být. Lékaři však stanovili diagnózu až v okamžiku, kdy nádor metastazoval a naděje na vyléčení byla nepatrná.
Pan Radek o manželku
láskyplně pečoval. Vozil ji
na vyšetření, dodával entuziasmus a sílu. Převzal
péči o domácnost. O pomoc manželé požádali,
když bylo potřeba aplikovat injekce a převazovat
rány. Do služby nastoupily
naše sestřičky. Poslední
dny paní Anna už nevstala
z lůžka. Pan Radek se od
ní nehnul. Sestřičkám jenom dovolil, aby aplikovaly předepsanou terapii. Manželku sám převlékal,
přebaloval i myl. Do posledního okamžiku seděl vedle ní a držel ji za ruku.
Po pohřbu jsme panu Radkovi nabízeli sociální služby. I děti ho přesvědčovaly, aby si návštěvu pečovatelek
objednal, že nebude doma sám. Na
zaplacení služeb přispěje celá rodina,
jen ať je mu veseleji. Pan Radek
všechnu péči odmítl. Prý si poradí.
S panem Radkem se často potkáváme v Arkádách. První týdny po pohřbu mě jen pozdravil a zmizel. Potom
se mnou prohodil pár vět. Asi dva mě5/2022

síce po pohřbu jsem seděla s kamarádkou v jedné z kaváren a zahlédla
jsem ho, jak prochází okolo. Na můj
pozdrav nereagoval, mířil si to přímo
k jedné z laviček v nejvyšším patře nákupního centra. Tam odpočívala upravená starší dáma. Pan Radek si k ní
s dovolením přisedl a za chvilku byl pár
zabrán do rozhovoru. Slovo dalo slovo
a stařečci se přesunuli do kavárny. Potěšilo mě, že se pan Radek vrací do života. Asi za
týden jsem ho potkala
znovu. Celý scénář se zopakoval, pouze s jinou
dámou. Další týden znovu.
Ten lišák se vydával na lov
pravidelně. Věděl, že ho
vídám. Házel po mně
šelmovským úsměvem
pokaždé, když mě míjel,
na lokti zavěšen nejnovější
úlovek.
Znovu jsme na sebe narazili
v Albertu. Tentokrát byl sám. Zapovídali jsme se a vzpomínali na paní Annu.
Pan Radek začal sám: „Vy si asi myslíte, že jsem pěkný proutník? Jsem zvyklý na ženskou společnost. Jdu ven, vyhlédnu si příjemnou dámu vhodného
věku. Popovídáme si, jdeme na kávu
nebo procházku. Často vzpomínáme
na milé, kteří nás opustili, ale stejně je
nám veseleji. Aničku nikdo nenahradí,
další taková na světě prostě není.“
Přeji vám slunečný květen
Eva Černá
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KALENDÁŘ – KVĚTEN 2022
NEDĚLE
1. 5.
8.00 a 10.00
14.15
15.30
17.00 a 18.30

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

PONDĚLÍ
8.00
18.30

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Mše svatá s májovou pobožností
Alfa Plus

2. 5.

ÚTERÝ
3. 5.
9.15
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Svátek sv. Filipa a Judy, apoštolů
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
4. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka – začátečníci

ČTVRTEK 5. 5.
8.00
19.00
19.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Katechismus katolické církve
Společenství Zacheus

PÁTEK
6. 5.
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, první pátek
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.00
17.00
18.00

První sobota v měsíci. Víkend pro rodiny
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní
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NEDĚLE
8. 5.
8.00 a 10.00
14.15
15.30
17.00 a 18.30
20.00

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá
MÁTA – společenství žen 40+

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Společenství mužů a otců

9. 5.

ÚTERÝ
10. 5.
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA 11. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

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

ČTVRTEK 12. 5.
8.00
19.00

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Mše svatá a po ní úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
13. 5.
15.00
17.00
18.30
19.15–21.00

Panny Marie Fatimské
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 14. 5.
17.00

Svátek sv. Matěje, apoštola
Mše svatá

NEDĚLE 15. 5.
8.00 a 10.00
14.15
15.30
17.00 a18.30

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá

5/2022
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8.00
18.30

Svátek Jana Nepomuckého, mučedníka, hl. patrona
Čech
Mše svatá
Alfa Plus

ÚTERÝ
17. 5.
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA 18. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
18.30

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka – začátečníci

ČTVRTEK 19. 5.
8.00
19.00
19.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Katechismus katolické církve
Společenství Zacheus

PÁTEK
20. 5.
15.00
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 21. 5.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE 22. 5.
8.00 a 10.00
14.15
15.30
17.00 a18.30
20.00

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá
MÁTA – společenství žen 40+

PONDĚLÍ 23. 5.
8.00
20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Společenství mužů a otců

PONDĚLÍ 16. 5.
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ÚTERÝ
24. 5.
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA 25. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuka náboženství dětí
Ministrantská schůzka – pokročilí
Společenství mladší mládeže

ČTVRTEK 26. 5.
8.00
18.30
19.15
20.00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá
Biblické setkání
Modlitby Taizé

PÁTEK
27. 5.
15.00
17.00
18.30
19.30–21.00

Novéna k Duchu svatému
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 28. 5.
17.00

Novéna k Duchu svatému
Mše svatá

NEDĚLE 29. 5.
8.00 a 10.00
14.15
15.30
17.00 a 18.30

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, novéna k Duchu svatému
Mše svatá
Smírná adorace
Společenství starší mládeže
Mše svatá

PONDĚLÍ 30. 5.
8.00
18.30

Svátek svaté Zdislavy, novéna k Duchu svatému
Mše svatá s májovou pobožností
Alfa Plus

ÚTERÝ

31. 5.

9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Svátek Navštívení Panny Marie, novéna k Duchu svatému
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

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.
5/2022
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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
Pěší pouť otců s dětmi
Letní chaloupky

Matko dobré rady
ty strážná hlásko lidských putování,
kompase duší, střelko jistotná,
sítnice oka Božího a dlani,
jež z kresby své řád věčné Vůle zná,
oroduj za nás,
překotnou rukou sahající do dne,
jejž krátkozrakost v mlhu rozpouští,
a na rozcestích činu nerozhodné
hledače stop za vichru na poušti;
ať poznavše čas navštívení svého,
vzepřeme města živých před pádem,
silni tvou silou, citliví tvou něhou
a navždy bohati tvým pokladem.
Václav Renč: Loretánské světlo
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 22. 4. 2022.
Uzávěrka příštího čísla je 5. května 2022. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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