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Bolestná Matka 
 

 Matka Boží, jejíž dítě za nás dává 
svůj život, je také matka trpící. Ukřižo-
vaný Ježíš nám pomáhá rozumět, že 
Bůh je s člověkem v jeho utrpení. Ukři-
žovaný je středem víry, obětovaný Kris-
tus je „cesta, pravda 
i život“ (Jan 14,6). 
 Necháme-li se 
provázet jeho mat-
kou, nejsrozumitel-
nější a základní je 
obraz matky s Bož-
ským synem v náru-
čí. Do svatozáře dí-
těte vpisují malíři 
ikon budoucí kříž 
a řecká slova „Ho 
Ón“, „Ten, který je“, 
která jsou jménem 
Božím. 
 Výrazně je utrpení 
znázorněno na ob-
raze Matky Boží 
Ustavičné pomoci, 
kterou známe ze Svaté Hory u Příbra-
mi. Polekaný Ježíšek hledí na kříž 
a nástroje umučení v rukách andělů po 
stranách hlavy jeho matky. 
 Zobrazení Bolestné Matky můžeme 
rozdělit do tří typů. 
 Prvním typem je postava, poloposta-
va nebo jen hlava bolestné a plačící 

Panny Marie, často doplněná symbo-
lem meče dle proroctví Simeonova: 
„Tvou vlastní duši pronikne meč“ 
(Lk 2,35). Mečů bývá i sedm. Připomí-
nají bolesti Panny Marie: 1. proroctví 

Simeona, 2.  útěk 
do  Egypta, 3. ztráta 
dvanáctiletého Ježí-
še, 4. setkání na kří-
žové cestě, 5. ukři-
žování, 6. snímání 
z kříže, 7. pohřeb. 
 Druhým typem je 
Maria u paty kříže, 
doprovázená posta-
vou sv. Jana Evan-
gelisty. 
 Třetí typ, nejdůle-
žitější, je Pieta. Ma-
ria oplakává tělo 
svého syna po snětí 
z kříže. Poloha těla 
se může lišit, ob-
vykle spočívá na klí-

ně matky. Na tento typ odkazuje 12. 
zastavení naší křížové cesty. Matka 
s mrtvým dítětem připomíná utrpení 
dnešních lidí. Kristus i Maria jsou s ni-
mi. Zůstaneme na jejich straně i my? 

+ P. Petr Šleich 
Pierre Reymond (1513–1584), P. Maria 

Sedmibolestná, cs.wikipedia.org 
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Pastorační rada se sešla i o prázdninách 
Hned první den svého nástupu do farnosti se P. Stanisław sešel poprvé 
s členy Pastorační a ekonomické rady, aby se s nimi seznámil. První  
pracovní setkání Pastorační rady následovalo 15. 7.  
 

 Na programu bylo zajištění pravidel-
ných programů farnosti, výuka nábo-
ženství, setkávání mládeže. Rekapitu-
lace programu pravidelných liturgických 
aktivit a společenství scházejících se 
na faře a v kostele. Patronát nad spo-
lečenstvím Jana z Boha převezme 
P. Petr Šleich. Nedělní smírčí adorace 
nebudou pokračovat, zůstanou zacho-
vány středeční ranní a páteční večerní 
adorace.  
 Hovořili jsme o službách ve farnosti, 
jako jsou regenschori, varhaníci, úklid. 
Ukazuje se, že bude nezbytná funkce 
kostelníka, který zajistí otevírání koste-
la. Byla diskutována absence správce 

objektu kostela a fary. Zároveň jsme 
konstatovali potřebu posílení skupiny 
„kosmetiček“. Hostem farní rady byl or-
ganizátor Lhoteckého běhu Petr Burda. 
P. Stanisław velmi ocenil tuto aktivitu 
a  podpořil hledání dobrovolníků  
vyhlášením modliteb za Lhotecký běh 
a za dobrovolníky, kteří by Petrovi po-
mohli.  
 Témat k jednání se rýsuje mnohem 
víc. Bylo stanoveno, že setkání Pasto-
rační rady budou pravidelně každou 
první středu v měsíci od 19.00 do 
21.00. Opravdu se hned napoprvé po-
dařilo dodržet stanovený čas. 

(red.) 
 
 

CMŠ Studánka slaví třicetiny 
 

 Oslava výročí 30 let od za-
ložení Církevní mateřské 
školy Studánka proběhne 
v sobotu 24. 9. od 13.30 h. 
Na programu bude divadelní 

představení, skákací hrad pro děti ale 

i soutěž pro „dospělé“ o nejlepší štrůdl. 
Může být se slanou i sladkou náplní. 

V porotě zasednou děti i dospělí. 😊  
 Srdečně zveme hlavně bývalé žáky 
a jejich rodiče.  

Magda Vlčková, ředitelka 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období jsme se roz-
loučili s Valerií Sedmidubskou, Fran-
tiškem Fišerem a Karlem Janem Kasa-
lem.  
● Dne 29. července zemřel po dlouhé 
těžké nemoci ve věku 74 let otec naše-
ho bývalého faráře Jiří Kordy. Rozlou-
čení se konalo 8. srpna v kostele 

sv. Jakuba Staršího v Praze – Stodůl-
kách. 
● Svatbu měli Jan Holeček a Jana 
Santolíková. Oddával je P. Jiří Korda.  
● Pastorační rada farnosti se sejde 
7. 9. od 19.00 do 21.00 v sále sv. Vác-
lava. 
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Začíná opět kurz Alfa na Lhotce 
Letos na podzim se na Lhotce uskuteční další běh kurzu Alfa, a sice zahájí-
me 19. září a poběží do 5. prosince 2022.  
 

 Alfa je příležitostí pro všechny, kdo si 
kladou otázky po smyslu života a chtěli 
by prozkoumat křesťanskou víru. Kaž-
dé setkání se zabývá některým téma-
tem spjatým s vírou a vytvá-
ří prostor k rozhovoru. Mezi 
tématy jsou například: „Jde 
v životě ještě o víc?“ „Kdo je 
Ježíš?“ „Proč a jak se mod-
lit?“ „Kdo je Duch Svatý 
a jak nás vede?“ 
 Pokud byste měli ve 
svém okolí někoho, kdo by 
se rád setkal s dalšími po-
dobně hledajícími a v přátelském 
a otevřeném prostředí se chtěl podělit 
o své úvahy, otázky i pochybnosti a zá-
roveň naslouchat ostatním, budeme 
rádi za rozšíření pozvání. Je také mož-
né hosta na setkání doprovodit, pokud 
by mu to tak bylo milé. Více informací 

o  Alfě je k dispozici na webu  
www.kurzyalfa.cz. Rezervovat si místo 
lze na alfalhotka@email.cz nebo 
605 760 307. 

 Zároveň budeme moc 
vděční za modlitbu jak za 
členy týmu, který kurz na 
Lhotce připravuje, tak za 
naše hosty. Jak říká žalmis-
ta: „Když nestaví dům Hos-
podin, marně se lopotí, kdo 
ho stavějí.“ Ze své strany 
můžeme nachystat a dát 
k  dispozici, čeho budeme 

schopni, ale Bůh je ten, kdo jedná, 
a naši snahu může použít, aby se i le-
tošní Alfa stala pro všechny zúčastně-
né požehnáním a setkáním s Boží lás-
kou v nejrůznějších podobách. 

Terezie Šilhavá 

 
 
 

Přijďte podpořit 6. ročník Lhoteckého běhu 
 

 Již tradiční Lhotecký běh připravu-
jeme na 10. září 2022 od 
13.00 do 17.00 hodin v le-
se u hřiště FC Tempo, kte-
ré je blízko našeho kostela. 
Naléhavě hledáme dobro-
volníky, kteří by nám po-
mohli při organizaci. Při-
pravujeme tradičně několik 
tras: dětskou, 2 km, 5 km a 7 km. Bu-
deme rádi za jakoukoliv podporu.  
 Můžete se také těšit na hry pro děti 
i pra/rodiče, zábavu, sport a přátelské 

popovídání. Další informace se dozvíte 
na www.lhoteckybeh.cz, 
kde jsou i výsledky z let 
minulých a fotogalerie. 
P. Stašek tuto akci pova-
žuje za velmi důležitou 
a možná se i on do běhu 
aktivně zapojí. Dobro-
volníci, ozvěte se na  

e-mail petrburda@gmail.com. 
Petr Burda 

http://www.kurzyalfa.cz/
mailto:alfalhotka@email.cz
http://www.lhoteckybeh.cz/
mailto:petrburda@gmail.com
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P. Stanisław Góra: Každému je dán zvláštní dar 
S naším novým farářem P. Stanisławem jsme se sešli hned na začátku 
prázdnin. S milou srdečností mi nabídl tykání. Není snadné zachytit písemně 
setkání, při kterém jsme se smáli i prožívali hluboké dojetí. 
 

Máš v Polsku ještě rodinu? 
 Narodil jsem se v Jelení Hoře, 
a  když mi bylo deset let, odstěhovali 
jsme se s rodiči na východ Polska do 
Pulawy, blízko Lublina. Dnes tam žije 
moje o čtrnáct let mladší sestra. Sama 
vychovává dceru, neteřinku Kingu. Je 
to pro mě velká radost. Po smrti rodičů 
za ně cítím zodpovědnost, jsem muž-
ský prvek v té rodině, a tak se těším na 
dovolenou, kterou s nimi prožiji. Neví-
dáme se často, tak čtyřikrát do roka, je 
to osm set kilometrů. Máme se moc rá-
di.  
 

Když vzpomínáš na rodiče – co sis 
odnesl z domova do života? 
 Rodiče mi dali příklad angažovanosti 
v životě farnosti v Jelení Hoře. Otec po 
práci pomáhal knězi na faře. Po smrti 
svého otce mu říkal „tato“. Mamka mu 
zase šila, spravovala kleriku… Odnesl 
jsem si, že farnost je druhá rodina 
a praktické podílení se na jejím životě 
je něčím důležitým. Moje mamka se 
bez přestání modlila růženec. Bylo ob-
dobí, kdy jsem odsuzoval, když se 
modlila růženec a zároveň si se mnou 
povídala… Až později jsem pochopil, 
že ona skutečně přebývala s Marií. Můj 
otec se růženec nikdy nemodlil, ale po 
její smrti převzal její růženec a začal se 
ho modlit. Teď ho nosím u sebe já. Ta-
ké jsem si odnesl velkou úctu k Panně 
Marii Čenstochovské a tady na Lhotce 
přicházím k Panně Marii Královně míru.  
 

Jak jsi rozlišil svoje povolání? 
 Jsem konvertita. Do 14 let jsem cho-
dil do kostela, ale to byla víra mých ro-

dičů. Neměl jsem zkušenost s živým 
Ježíšem. Když jsem odjel z domova na 
školu do Slezska a nikdo mě nekontro-
loval, přestal jsem chodit ke svátos-
tem… Vyučil jsem se tesařem a tři roky 
jsem pracoval na stavbě… Obrátil jsem 
se díky faráři, kterému jsem přišel říct, 
že končím s církví katolickou. A on mi 
řekl: „Neodmítáš Ježíše Krista, jen cír-
kev, protože živého Krista jsi zatím ne-
poznal…“ Poté jsem četl knížku ‘Víc 
než tesař‘, kde jsou argumenty proč žít 
a věřit v Krista. Bylo mi osmnáct let. 
K tomu mi Pán Bůh poslal luterány a ti 
mi přiblížili Písmo svaté a evangelium. 
Když jsem uvěřil v Ježíše, hledal jsem 
odpověď na otázky: kde je moje místo, 
kde mě Pán chce? Poznal jsem, že 
v církvi katolické je Kristův odkaz nej-
větší. Při práci na stavbě jsem studoval 
večerně střední školu. Pak jsem na-
stoupil do semináře v Katovicích a po 
sedmi letech jsem byl vysvěcený na 
kněze. Tři roky jsem působil jako kap-
lan, než jsem odjel do Československa. 
 

Co tě vedlo k tomu, že ses přihlásil 
do služby v Čechách? 
 Za vším hledej ženu. Po své konver-
zi v 18 letech jsem odjel na 15 dnů na 
exercicie hnutí Světlo života, kde jsem 
poznal dvě Češky z Těšínska, jedna 
z nich se mi líbila. Petra měla babičku 
ze Lvova. Po krátké době jsme se ro-
zešli, ale já jsem díky ní poznal na Tě-
šínsku kněze, kteří neměli státní sou-
hlas. Začal jsem jim vozit literaturu 
v češtině a růžence. Pak polští kněží 
začali organizovat tajná duchovní cvi-
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čení, kde byli napůl Češi a Slováci. 
První akcí, kterou jsem měl jako kněz, 
byla duchovní cvičení pro mládež 
v Polsku, kde byli samí Češi. Pamatuji 
se, jak se mi smáli, že jsem neuměl 
česky. Viděl jsem, že pro život z víry 
a  pro Ježíše dokázali rezignovat na 
střední, na vysokou školu. Viděl jsem 
církev, která jde do rizika. Vnímal jsem, 
že jestli mě Pán volá, nechci jít na Mo-
ravu, ale do Čech.  
 

 

 

A jak se to událo konkrétně? 
 Dostala se ke mně informace, že 
pan kardinál Vlk hledá kněze. Tehdy 
jsem rozlišil, že mě Pán volá a 2. září 
to bude 30 let, co jsem v Česku. Pan 
kardinál nás přijal otcovsky, jinak než 
biskupové v Polsku. Na to nikdy neza-
pomenu. Naučil jsem se nazpaměť, co 
mám říkat v češtině a on si myslel, že 
umím dobře česky, a tak mě pustil na 
hlubokou vodu do Stodůlek. Přišel jsem 
tam bez znalosti češtiny, po 40 letech, 
kdy tam nebyl žádný kněz. Do kostela 
chodilo pár lidí, fara byla vyprázdněná. 
Ale prožil jsem další konverzi. Byl jsem 
konfrontován s tím, jak je moje víra ma-
lá oproti mým farníkům, kteří byli 
v době totality mučedníky a svědky pro 
víru. Nemám rád, když někdo říká, že 
jsem misionář. Jestli je ve mně živá ví-

ra, tak za to vděčím svým bratřím a se-
strám tady v Čechách.  
 

Máš za sebou pestrý, dobrodružný 
život, přátele v mnoha farnostech. 
Kde bereš sílu přijímat nové úkoly 
a začínat znovu? 
 Myslím si, že Pán Bůh mi dal do vín-
ku obrovský dar, moji mamku s její ra-
dostí a otevřeností. Myslím, že mám po 
ní i přesvědčení, že všechno napomá-
há k dobrému těm, kdo Boha milují. 
Ponoř se do momentu, který ti Hospo-
din dává a Bůh se postará. Teď nastal 
takový moment, kdy jsem si poprvé 
plánoval, že zůstanu v Čakovicích do 
důchodu a budu přesluhovat… Věřím, 
že kam mě posílá církev, tam mě posí-
lá Hospodin. Uvědomil jsem si, že kdy-
bych zůstal v Čakovicích, a měl jsem tu 
možnost, neunesl bych myšlenku, že 
mě Pán Bůh toleruje. Vím, že Pán žeh-
ná člověku tam, kde mu řekne svoje ‘fi-
at‘. A tak se snažím udělat s radostí to, 
co má Pán pro mě nového. Věřím, že 
chce maximálně využít charismata, kte-
rá mám. 
 

Provází tě nějaký verš z Písma? 
 Na primičním obrázku mám napsaná 
slova žalmu 27 verš 14: „Důvěřuj 
v Hospodina, buď silný, ať se tvé srdce 
vzmuží, důvěřuj v Hospodina.“ To mě 
provází celý život. Když jsem přišel do 
Vršovic, jeden bratr v Kristu ke mně 
přišel: „Dostal jsem pro tebe slovo 
z knihy proroka Jozue 1. kapitola, kde 
Bůh čtyřikrát opakuje: ‘Buď mužný, buď 
statečný, buď rozhodný, buď udatný.‘“ 
Vnímám, že je to pro mě výzva a že 
jedno s druhým souvisí, že se ve mně 
ty dvě věci mají propojit. Že mě Pán 
volá, přímo, tady v těch podmínkách. 
Věřím, že Pán Bůh se neplete. Důležité 
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je ve světle toho slova přijímat to, 
k čemu mě zve. 
 

Kteří kněží tě ve tvém duchovním ži-
votě ovlivnili? 
 Ten úplně první z Jelení Hory – An-
tonín Kaminski. Mám stále jeho foto-
grafii. Narodil se v roce 1914 na sou-
časné Ukrajině, ale byl to Polák. Ukra-
jinci mu podřízli krk, proto mluvil velmi  
 

 
Být strojvedoucím je taky zajímavé 

 

potichu. Neměl v sobě nenávist, byl 
velmi skromný, chudý, miloval Pána 
Ježíše, chodil v jedné klerice, jezdil na 
kole, neměl televizi, za to měl moc rád 
lidi, děti a pomáhal, jak mohl. Vždycky 
pro nás měl bonbonky. Druhý je kněz, 
který stál u zrodu mého povolání, jme-
nuje se Jan Drob. Boží náhodou se stal 
sekretářem diecézního biskupa 
a zajistil, že jsem mohl zůstat v Katovi-
cích. Měl nade mnou patronát, kázal na 
mojí primici a byl mi příkladem v práci 
s mládeží.  
 

Jestli dobře počítám, jsi farářem už 
páté farnosti. Každá má svá specifi-
ka, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé 
slyšel o Lhotce? 
 Před jedenácti lety jsem byl na Lhot-
ce poprvé jako okrskový vikář na se-
tkání s pastorační radou. Pamatuji si, 

jak jsem obcházel byty kněží a říkal 
jsem si, jak ještě může někdo v 21. sto-
letí takhle bydlet? Věděl jsem, že Lhot-
ka je druhá největší farnost po Kobyli-
sích. Jak může fungovat v tak skrom-
ných podmínkách a žít život s Pánem. 
To bylo ještě za P. Bedřicha pár měsí-
ců před jeho odchodem. Ještě jsem 
věděl, že kostel má něco společného 
se sloupem a Staroměstským náměs-
tím.  
 

Radujeme se z toho, že tě Pán poslal 
do našeho společenství. Čím může-
me být nápomocni? 
 Na srdci mi vždy leží, aby ti, kteří už 
jsou aktivní, nevyhořeli. Aby si ostatní 
neřekli, pan farář už tady má toho a to-
ho, léta jsou zaběhnutí. Aby se i další 
nabídli. Jak říká sv. Pavel v 1 Kor 4,11: 
„Každému je dán zvláštní dar.“ Je dob-
ré, aby se každý ptal sebe, kde může 
přiložit ruku k dílu. Ne proto, aby tady 
byla plnost darů, ale aby on sám byl 
šťastný. Jsem přesvědčený, že teprve 
když člověk naplní po všech stránkách 
svoje bytí, může být šťastný. Mnoho li-
dí je z něčeho stále nešťastných, ale 
tou nespokojeností Pán často říká: 
„Podívej se ještě dál, za hranice svojí 
rodiny, jestli nejsi obci potřebný, jako 
křesťan, v politice, ve farnosti…“ Přál 
bych každému, aby uvěřil tomu, co 
čteme v knize soudců o Gedeonovi, 
který si nevěří: „Buď zdráv udatný bo-
hatýre.“ Pán Bůh vidí mnohem víc, ne-
bojme se ho ptát. Nebojme se těch 
úkolů. Pán to nikdy nemá spojené 
s dalším břemenem, s okrádáním nás 
o něco.  
 

Co děláš ty, abys nevyhořel? Kde 
dobíjíš baterky? 
 Kdyby ses mě zeptala před čtyřmi le-
ty, neuměl bych odpovědět. Protože 
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jsem nectil sváteční den. Lidem jsem 
říkal, že mají světit neděli, ale sám 
jsem to nedělal a doháněl jsem resty. 
Teď už vím, že to potřebuji, a tak vyjíž-
dím v neděli navečer a vracím se 
v úterý ráno. Protože vím, že potřebuji 
ctít Hospodina v sobě. Tím, že odjedu 
za kamarádem knězem, k přátelům, na 
výlet, vezmu si dobrou knížku, jdu na 
dobrý film, se nabíjím, abych zase měl 
co dávat. Kněz má pondělí stejně po-
svátné na fyzickou regeneraci. Je mi lí-
to, že jsem na to přišel až tak pozdě. 
 

Ale nevyhořel jsi? 
 Vyhořel, ve Stodůlkách jsem se na-
sadil tak naplno. Kamarádi faráři se mi 
smějí, že nikdo nepřekonal můj rekord 
– pět návštěv v rodinách za jednu ne-
děli. Tehdy jsem musel odjet na devět 
měsíců do Itálie, měl jsem sabatický 
rok…  
 

Jaké máš koníčky? 
 Léta jsem neměl čas na sebe a žád-
né koníčky jsem neprovozoval. Ale 
před pár lety jsem od několika lidí do-
stal historické svaté obrázky. Úplně mě 
to vtáhlo a začal jsem je sbírat. Jsou to 
opravdu hodně staré obrázky, osmnác-
té století, sbírám jen do konce druhé 
světové války. Mají v sobě něco po-
svátného. Dělá mi to radost. Přemýš-
lím, jak to využít, jak je ukázat. Mojí 
platonickou láskou je „Kachna“ Citroën 
2CV, to je ten vůz, ve kterém jel Louis 
de Funes společně s řádovou sestřič-
kou... Taky jsem měl možnost se 
v něm několikrát svézt a přátelé mi da-
rovali aspoň model. Třetí mojí radostí 
bylo cestování, hodně jsem cestoval 
v rámci služeb, které jsem měl v církvi, 
viděl jsem spoustu chudoby i krásy, ale 
už mě to tolik netáhne. 
 

Leží ti na srdci něco, co bys rád řekl 
a zatím to nezaznělo? 
 Opravdu si vážím práce mých před-
chůdců. Je vidět, že farnost je velmi ži-
vá. Vnímám velkou přímluvnou mod-
litbu P. Vladimíra Rudolfa, práci 
P. Bedřicha i P. Jiřího. Nechtěl bych 
pokazit to, co oni přinesli a co tady dě-
lali. Uvědomuji si svou nedostatečnou 
češtinu, děkuji za velkorysé přijetí mojí 
služby slova. Vyžaduje to trpělivost 
a vstřícnost. Děkuji za to předem. Budu 
také rád za zpětnou vazbu, abyste se 
nebáli mi říkat, jestli jsem něco špatně 
pochopil nebo řekl.  
 Taky moc děkuji těm, kteří se stále 
modlí a přispívají na Centrum Lhotka. 
Vnímám, že bychom měli zapojit trouby 
jako u Jericha, aby se to pohnulo.  

 

Na začátku září budeš slavit šedesá-
té narozeniny, přejeme ti, abys i na-
dále zakoušel lásku a péči Boží i lid-
skou. Věřím, že budeme pro sebe 
navzájem darem. 
 

 Za rozhovor děkuje 
Jana Šilhavá 

P. Stanisław Góra (*4. září 1962) 
na kněze byl vysvěcen v roce 1989. 
Po třech letech kaplanské služby 
přišel sloužit do Čech. Působil ve 
farnostech: Stodůlky, Dobříš, Praha 
10 – Vršovice, Čakovice a Vinoř. Je 
kanovníkem karlštejnské kapituly 
a koordinátorem pro pastoraci nes-
lyšících. V letech 2013–2018 vyko-
nával funkci prezidenta Arcidiecézní 
charity Praha. V letech 2016–2018 
byl biskupským vikářem pro diakonii 
a prezidentem organizace Likvidace 
lepry. Od 1. 7. 2022 začal své půso-
bení ve farnosti Panny Marie Krá-
lovny míru v Praze Lhotce. 
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Pouť otců a synů 
Pouť proběhla o víkendu 18.–19. června 2022. Ten víkend bylo horko. Do-
konce takové, že organizátor celé akce, zasloužilý otec a farník, Martin Ko-
níček na poslední chvíli zkracoval program. 
 

 Cílem Poutě otců s dětmi určitě není 
zahrávat si se zdravím dětí nebo rodi-
čů. A po loňské zkušenosti z poutě na 
Sázavu již víme, že kůrovcem zdeci-
mované lesy skýtají jen malou ochranu 
v  pětatřicetistupňových vedrech. 
Co nám ale příroda (nebo člověk pro-
střednictvím globálního oteplování?) 
nadělila v počasí, to nám vynahradila 
nádhernými výhledy do krajiny.  
 

 
 
 Pouť otců s dětmi má ve lhotecké 
farnosti již pětiletou tradici. A pokaždé 
je to trochu jiné. Letos třeba poprvé šlo 
o čistě „pánskou“ záležitost. 
Z  dcer nakonec nešla žádná, 
takže to byla vlastně pouť otců 
a synů. 
 Putuje se vždy ke cti některé-
ho ze světců české historie. Tak-
to jsme již putovali za sv. Ludmi-
lou do Tetína nebo k hrobu 
sv. Prokopa na Sázavě. Letos 
18. června vyrazila skupina 
sedmi otců a patnácti kluků 

a  mládenců na pouť do Nepomuku. 
Odjezd byl ze Smíchovského nádraží 
 

 
 

v sobou ráno a na pěší túru jsme na-
stupovali v poledním parnu v Blovicích. 
Těch 15 km do rodiště sv. Jana z Ne-
pomuku nám zabralo až do večera. Je 
ale fér přiznat, že to bylo včetně osvě-
žujícího koupání v rybníku Klášter. 
 Ve středověku se šly dlouhé poutě 
někdy i bez bot, důraz se kladl na ka-
jícný přístup. Takto to na této akci ne-
probíhá, ale duchovní ráz se snažíme 
zachovat. Tradiční je společný růženec 
při chůzi a hlavně pak mše svatá. Letos 
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nám nepomucký pan farář P. Jiří Špiřík 
věnoval rovnou dvě. Vysvětlovat našim 
potomkům smysl putování se každo-
ročně pokouší někdo z tatínků, ale nej-
důležitější je nakonec vlastní prožitek.  
 

 
 

 Letošek měl hned několik netradič-
ních bodů. Především to bylo velkorysé 
přijetí v objektu arciděkanství. Točená 
limonáda, kterou nám pan farář připra-
vil, udělala všem obrovskou radost. 
(A mně pak ještě i vychlazená tanková 
plzeň na náměstí). Za druhé, večer si 
děti a mládež mohli prohlédnout mu-
zeum sv. Jana z Nepomuku a film 
o tomto populárním světci. No a také 
na žádné z předešlých poutí jsme za-
tím nehráli basketbal. Tentokrát to ještě 
v  derby „tátové vs. mládež“ rodiče 

uhráli, ale obávám se, že čas hraje pro-
ti nám a příště už to bude jinak. 
 Příště bude zase za rok a doufám, 
že se opět sejdeme. Tuto akci mám rád 
pro její autentičnost. Kombinuje du-
chovní program s fyzickou náročností  
takovým tím tátovským způsobem. A to 
včetně řízků od maminek. Je to šance  
být a zažít se svými dětmi víru nebo 
„duchovno“, chcete-li, velmi konkrétně.  
 

 
 

Jsem vděčný všem, kdo akci připravují, 
a jsem zvědavý, kterého svatého po-
znám blíže příště.          Martin Aringer 
https://photos.app.goo.gl/gbstSZNuYqY9qyEUA 

 

https://photos.app.goo.gl/gbstSZNuYqY9qyEUA
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Jděte v radosti Páně 
V neděli 3. července 2022 v 8.00 jsme přivítali nového lhoteckého faráře 
P. Stanisława Góru. Zase nás čeká další etapa života ve farnosti spojená 
s vírou a nadějí. 
 

 
 

 Osobně jsem byla velmi potěšena 
vlídností a vstřícností usměvavého pa-
na faráře. Všechny nás srdečně 
s úsměvem přivítal a představil se. Žije 
v Čechách již 30 let a máme ho oslo-
vovat Stašku. Vzpomněl také na své 
předchůdce P. Vladimíra Rudolfa, 
P. Bedřicha Vymětalíka a P. Jiřího 
Kordu a jejich dílo v naší živé fungující 
farnosti. Z jeho promluvy na evange-
lium o 72 dalších učednících mě zauja-
lo: „…spíše se radujte z toho, že vaše 
jméno je zapsáno v nebi.“ Upozornil 
nás, že závěrečné požehnání na konci 
mše svaté bude vždy: „Jděte v radosti 

Páně“. Za farníky otce Staška přivítali 
členové Pastorační rady Petr Křížek 
a  Lenka Kapsová a popřáli mu hodně 
požehnání.  
 Při mši svaté ministroval náš boho-
slovec Ondřej Kříž, který dokončil již 
4. ročník semináře. Na konec se otec 
Stašek u vchodu zdravil a seznamoval 
se všemi farníky. Bylo to velmi milé 
a srdečné. Z otce Staška vyzařuje ra-
dost z Boha a láska k lidem. 
 

 
 

   Modleme se za něj a pomáhejme mu. 
Eva Kocmanová 

foto autorka 
 

Máme nového arcibiskupa 
V sobotu 2. 7. 2022 byl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostně 
uveden do služby náš nový arcibiskup Jan Graubner. Slavnostní den zakon-
čil v 18 hod. požehnáním u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.  
 

 Přicházel průvod kněží a oficiálních 
hostů. Nejprve jsme se modlili Anděl 
Páně, pak jsme zpívali píseň Budiž 
vděčně velebena Matko Boží Maria. 

Následovaly přímluvy za národ a ukon-
čení války. Poté se účastníci ještě sešli 
v chrámu Matky Boží před Týnem. Ná-
sledovaly litanie k P. Marii  a  pan  arci- 
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Arcibiskup Jan Graubner v doprovodu 

se svým ceremoniářem 
 
biskup nám dal požehnání do dalšího 
života, abychom se snažili a naučili ve  
svém životě tak jako Panna Maria říkat 
Bohu „ano“.  
 Lidé mají z obnoveného sloupu  
radost. Bylo by dobré,  aby  také  podle 

  
 
svých možností pamatovali na finanční 
dary pro dokončení soch čtyř andělů, 
které na sloupu byly, a akademický so-
chař Petr Váňa na nich už pracuje. 
Společnost prosí o podporu závěrečné 
etapy. Číslo účtu pro případné dárce: 
2502009223/2010 

Eva Kocmanová 
foto autorka 

 
 

Sportovní odpoledne ve Studánce 
 

 Spolek rodičů a Církevní 
MŠ Studánka srdečně 
zvou na tradiční SPOR-
TOVNÍ ODPOLEDNE pro 
nejmenší (ale nejen pro 
ně) v sobotu 1. října 2022 

od 14.00 hod. na zahradě mateřské 
školy Studánka, Ke Kamýku 686 (bus 
189, 215 z Kačerova, bus 197 ze Smí-
chovského nádraží, 117 od Polikliniky 
Modřany – zastávka Nové Dvory). 
A jaký bude program? Odpoledne 
sportovní zápolení pro děti připravova-
né a organizované našimi tatínky, ve-
čer ohnivý táborák s buřtíky. Akce je 

veřejná, vstup je vol-
ný. Informace též na 
www.cms-studánka.cz.  

Přijďte všichni, malí 
i velcí! Malí závodí, 
velcí fandí! Přijďte 
včas, pozdní příchozí 
po uzávěrce hlavního závodu nebudou 
moci být vyhodnoceni a oceněni! Pří-
chozí tatínkové mohou pískat a soud-
covat! Sportuje se za každého počasí! 

Projekt je realizován za finanční 
podpory městské části Praha 12. 

Eva Burianová 

http://www.cms-studánka.cz/
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Jak jsme se měli  
na duchovní obnově pro rodiny s dětmi 

Dovolte mi, abychom se s vámi podělili o tip na duchovní dovolenou  
pro rodiny s dětmi, která proběhla od prvního do šestého července v chatě 
Horalka ve Sněžném v Orlických horách. 
 

 Výhodou je duchovní program pro 
manželské páry a současně hlídání dě-
tí v dopoledních hodinách (9–12) a ná-
sledně i večer (20–22). Máme s sebou 
duchovní doprovod, kterým byl letos 
pater Jan Balík. Přednášeli nám opět 
báječní manželé Múčkovi. Celou akci 
zaštítila rodina Danielových společně 
s jejich dcerami, které měly na starosti 
hlídání našich ratolestí. V ceně pobytu 
je plná penze včetně diety. Vřele dopo-
ručujeme.  
 Díky této dovolené si s manželem 
vždy v klidu popovídáme, s ostatními 
páry posdílíme různé životní zkušenosti 
a domů odjíždíme obohaceni o nové 
podněty a navíc s obnoveným manžel-
ským slibem.  
 Letos nás nejvíc oslovila přednáška 
zaměřená na osobnost muže a ženy, 
doplněná citacemi z Bible a přednáška 
o domácí svatyňce z úst manželů Da-
nielových. Nejlepší výlet, který jsme 
odpoledne podnikli, byl do polské Ku-

dowy Zdroje. Navštívili jsme tam Mu-
zeum hraček, lázeňskou zahradu a na-
konec i cukrárnu.  
 Protože máme velmi rádi morčata, 
ocenili jsme, že v rekreačním zařízení 
mají pro děti i malý zvěřinec 
s morčátky, králíky, slepicemi, bažanty, 
ovcemi a kozami. Děti často ještě před 
snídaní vyběhly ven v ranní rose a po-
zorovaly zvířátka. 
 Těší nás, že se nám podařilo získat 
pro dovolenou na Horalce i naše syny. 
Každý rok se ptají, kdy už pojedeme 
a kdo tam bude. Letos se jim podařilo 
setkat se i s kamarády, které znají ze 
školky. 
 Pokud vás tento druh dovolené zau-
jal, můžete se přihlásit u Jarky a Josefa 
Danielových (emote@seznam.cz). Ví-
ce informací o Schönstattu, který tyto 
a  další akce pořádá, naleznete na 
www.schoenstatt.cz/drupal7/content/schonstatt. 

Jana a Ondřej Šárkovi 

 

 

mailto:emote@seznam.cz
http://www.schoenstatt.cz/drupal7/content/schonstatt
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Cítili jsme se jako doma 
Na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách proběhl kurz pro rodiny 
s názvem „Neboj se, jsi tu doma“. Každý den přednášela jiná rodina, ale mo-
tto se prolínalo všemi přednáškami. Duchovně nás doprovázel P. Daniel 
Bořkovec. Organizaci zajišťovali manželé Kučerovi. Byli skvělí, opravdu 
nám vytvořili prostředí, kde jsme se cítili jako doma. 
 

 První den jsme mluvili o našem do-
mově. Zamýšleli jsme se, co dělá do-
mov domovem. Jestli se naše děti cítí 
doma v bezpečí, zda zažíváme, že 
každý člen rodiny je důležitý. 
 Druhý den byla přednáška na téma 
vychovaný vychovatel. Přednášející 
rodina nám nejdřív zopakovala rozdíly 
mezi mužem a ženou. Představili nám 
používaný symbol Marsu jako muže 
a Venuši jako ženu. Mezi těmito plane-
tami je veliká vzdálenost. My jsme si 
také vzdálení, a proto se mezi nás po-
hodlně vejdou děti. Muž/otec vytváří 
mosty do společnosti. Žena/matka je 
kotvou rodiny. 
 

 
 

Třetí den nás čekaly workshopy 
o výchově dětí. Worskhop o výchově 
malých dětí, o výchově puberťáků 
a  o  soužití s dospělými dětmi, jejich 

odchod z domova a přijímání partnerů 
našich dětí. 

 Poslední 
den byl  

věnován 
hodnotám 

v rodině.  
Základním 

kamenem je 
náš manžel-

ský slib  
lásky, úcty 
a  věrnosti.  

Pak jsme stavěli další „kameny“ naší 
rodiny v podobě domu – respekt, důvě-
ra, soudržnost, naslouchání, odpuště-
ní, otevřenost, pohostinnost, spolehli-
vost, sdílení, pravdivost, tolerance... 
Zamýšleli jsme se, kam patří víra. Je to 
základ domu? Nebo snad střecha? 
Nebo malta? Podoba malty, bez které 
by se dům rozpadl, se mi líbila nejvíc. 
 Lásku, úctu a věrnost slibuje jako 
první Bůh nám. Na zamyšlení do man-
želského rozhovoru jsme dostali otáz-
ku, jestli je Bůh skutečně členem naší 
rodiny? Měli jsme si navzájem říct, čím 
je můj partner jedinečný. Také nás vy-
bídli, abychom si vytvořili rodinné desa-
tero. Na závěr pobytu nechyběla obno-
va manželského slibu. 
 Ještě jedna myšlenka mi utkvěla 
v hlavě: „Spolu nemáme všechno, ale 
nic nám nechybí.“ 

Jaroslava Danielová 
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O co prosíme v Modlitbě Páně? 
Modlitba Páně je základem a vzorem modlitby. Při mši svaté se ji modlíme 
všichni, jindy se její první část modlí jednotlivec a druhou ostatní přítomní. 
V době mého dětství tím jednotlivcem často býval kněz a zřejmě i to u mě 
přispělo k dojmu, že v první části prosíme „za Boží zájmy“ a až ve druhé 
části za naše potřeby. Teprve časem jsem zjistil, že to je docela jinak. 
 

 Určitě mi pomohlo, když mi kdysi je-
den františkán uložil pokání: třikrát po-
malu Otčenáš. Zprvu jsem to považo-
val za nedostatek invence a podporu 
komunistických představ o sv. zpovědi, 
po vykonání pokání jsem 
však názor změnil: při 
opakováních jsem byl pří-
tomnější a vždy mi došlo 
něco víc. Modlitba Páně je 
totiž velmi hutná, vlastně 
obsahuje všechno. Prý se 
takto modlí i současný pa-
pež. 
 Postupně jsem objevil, 
že i v prvních třech pros-
bách jde především o nás. 
Chce to uvědomit si, že 
opravdu „nebe i země jsou 
plny Tvé slávy“ – kazit Bo-
ží slávu a znesvěcovat Bo-
ží jméno můžeme jen my 
lidé a padlí andělé, kteří můžeme jed-
nat proti Boží vůli. Ve starozákonním 
pojetí cítím větší akcent na „nedělání 
ostudy Hospodinu“ a na dodržování 
Zákona, ale je to podobné: když prosí-
me o posvěcení Božího jména, prosí-
me, abychom my lidé žili podle Boží 
vůle, a za omezení moci démonů. 
 V druhé prosbě je důležité slovo 
„království“, Boží nebo nebeské. Ježíš 
o něm často mluví v podobenstvích, ří-
ká, že není z tohoto světa; určitě exis-
tuje v nebi, ale také se přibližuje nám 
zde na zemi. V Božím království je krá-

lem Bůh, platí zde jeho zákony a sto-
procentně se zde uskutečňuje jeho vů-
le. Když Ježíš oceňuje moudrou odpo-
věď učitele zákona slovy: „Nejsi daleko 
od Božího království“, říká mu tím, že 

správně poznává Boží vůli 
a bude-li ji konat, do Boží-
ho království vejde. Boží 
království je tedy perso-
nální, a když prosíme 
o jeho příchod, opět pro-
síme o to, abychom žili 
podle Boží vůle. 
 Máme-li na paměti, kdo 
ze stvoření má svobodnou 
vůli, je třetí prosba Modlit-
by Páně už jasná. 
 To, že první část modlit-
by, kterou nás Pán Ježíš 
naučil, obsahuje třikrát 
stejnou prosbu (a kromě 
oslovení už nic dalšího), 

může překvapovat – ale je-li Bůh naším 
Stvořitelem, není život v souladu s jeho 
vůlí to nejdůležitější, to, co dává svo-
bodu, radost a věčný život?  

Vlastně tak byla správná i moje dět-
ská představa, že prosíme za Boží zá-
jmy. Těmi totiž nejsou nějaké velebení 
či prosazování absolutní moci na náš 
úkor, ale právě to, abychom se stali 
svobodnými, radostnými, navždy 
šťastnými a opravdovými lidmi 

Jiří Vavřík 
Ilustrace: Otčenáš z kostela Pater  

noster v Jeruzalémě, cs.wikipedia.org 
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Josef Maureder: POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ 
Kniha čtenáři pomáhá ujasnit si a žít vlastní povolání, které má jako člověk, 
jako křesťan a Ježíšův učedník. Autor srozumitelnou formou předkládá kri-
téria, podle nichž lze usuzovat na známky povolání, a upozorňuje i na důleži-
tost nenásilného duchovního provázení. 
 

 U proroka Izaiáše čteme: „Tak mluví 
nyní Hospodin, tvůj stvoři-
tel, Jakube, tvůj tvůrce,  
Izraeli: ‘Neboj se, vždyť 
jsem tě vykoupil, dal jsem 
ti jméno, jsi můj.‘“ Nejsme 
náhodným produktem evo-
luce, nýbrž tvory povola-
nými vědomě do života. 
Písmo svaté nám říká, že 
jsme stvořeni proto, že 
jsme chtěni. Lidé často 
uvažují: povolání je pouze 
pro určitou skupinu osob 
nebo může být pro všech-
ny lidi bez rozdílu? Biblicky 
existuje jen jedno volání, které se týká 
všech – jsme voláni k životu – být lidmi. 
Když plně přijímáme 
svůj život a vděčně 
ho utváříme, když 
navíc poznáme 
a  prožijeme Boží  
Lásku, je nemožné, 
abychom o tom ne-
vydávali svědectví. 
Každý je nenahradi-
telným Božím po-
selstvím světu a má 
mu darovat ze sebe 
něco zcela osobní-
ho. Bůh při tom ne-
přestává vést naše 
srdce, aby bylo více 
odevzdáno jemu i lidem. Jako povolaný 
žije v křesťanském smyslu ten, kdo 
svůj každodenní život utváří podle Bo-

žího slova a svůj celý život chápe jako 
odpověď na Boží milující 
jednání. „Zvolte si takovou 
podobu života a takovou 
životní úlohu, neboť na 
sklonku života budeme tá-
záni jen na lásku.“ A láska 
se musí projevovat více 
skutky než slovy. To, jestli 
nějaká cesta člověku „sed-
ne“, se nezřídka ukáže te-
prve tehdy, až se po ní vy-
dá. Každý je zodpovědný 
za to, aby naslouchal své 
přirozenosti, touhám a pro-
středí, které ho obklopuje. 

A kam máme směřovat? K rozvíjení 
vztahu s Bohem a s Ježíšem, k čistým 

úmyslům, nezau-
jatosti, smířlivosti, 
vroucnosti, ochotě 
sloužit, k čestnosti 
a  otevřenosti, jed-
noduchosti, k umění 
přijmout své limity, 
to vše tak, abychom 
byli v souladu 
a v  pokoji s Bohem, 
s druhými lidmi, sa-
mi se sebou, i s pra-
cí, kterou vykoná-
váme.  
 
 

Eva Marie Úředníčková 
Číslo označení knihy  

ve farní knihovně je 23/28 Ma. 

Josef Maureder (*1961) působil ja-
ko jezuitský kněz, psycholog 
a psychoterapeut. V letech 1996–
2006 měl v rakouské provincii na 
starosti pastoraci povolání. Je du-
chovním otcem projektu Dům Man-
resa v Linci, kam se mohou na ur-
čitý čas uchýlit mladí lidé, kteří 
uvažují o tom, zda se zasvětit či 
nezasvětit Bohu. Od roku 2015 
působí jako vedoucí spirituality 
a rekolekce v Domě Kardinála 
Königa ve Vídni, který je centrem 
duchovního vzdělávání. 
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Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly 
Péči pro paní Věru u nás objednal syn. O maminku se stará, ale chodí do 
práce. Nelíbí se mu, když je celý den sama. Domluvil jí u nás návštěvu na 
časné odpoledne každého pracovního dne. Pracovníci zkontrolují, že se  
klientka naobědvala a vzala si léky.  Vymění plenkové kalhotky a potom jdou 
společně na procházku. Cestou se zastaví na kávu a dortík, nebo na pivo. 
Někdy zajdou i na drobný nákup. Po příchodu domů pracovník usadí paní 
Věru do křesla v obýváku s ovládáním od televize a sklenkou pití u ruky. 
 

 Klientka je milá, hovorná, 
moc ráda chodí ven a ná-
vštěvy si užívá. Rodina ji na-
vštěvuje denně. Nejčastěji 

se u ní cestou z práce zastavuje syn. 
První týden služba probíhala hladce. 
Pracovníci si libovali, že se jim 
s  klientkou dobře spolupracuje. Paní 
Věra byla zase ráda, 
že se dostane každý 
den ven a má na od-
poledne společnost.  
Proto jsme byli pře-
kvapení, když v úterý 
druhý týden péče te-
lefonoval rozzlobený 
syn. Maminka prý 
nebyla přebalená. 
Když přišel z práce, měla plenu mok-
rou. Je to už po třetí, co ji nenašel 
v pořádku. Uhodili jsme na pečovatel-
ku, která toho dne byla u klientky na 
návštěvě. Ta se dušovala, že před pro-
cházkou plenu vyměnila. Doporučili 
jsme zaměstnancům, aby před odcho-
dem pleny ještě zkontrolovali. 
 Syn se znovu ozval po několika 
dnech. Opět si stěžoval, že maminka 
často není přebalená. Prý je hezké, že 
pracovníci napíšou do sešitu, že plenu 
vyměnili. On ale vidí, jak to po jeho pří-
chodu z práce vypadá. Znovu jsme 
mluvili s pracovníky a ti svorně tvrdili, 
že pleny kontrolují. 

Uplynul další týden a syn si službu po-
chvaloval. Potom jsem jednoho dne 
vyslechla rozhovor několika pracovní-
ků. Bavili se u sebe v místnosti o paní 
Věře. Litovali, že jí nemohou brát na 
pivo a kávu. Když do ní během ná-
vštěvy nalijí pití, je plena mokrá a syn 
si stěžuje. Omezili proto množství  

podávaných tekutin 
a  pití připraví těsně 
před odchodem. 
Plena je suchá, syn 
spokojený, stížnosti 
nejsou. Jediný, ko-
mu se to nelíbí, je 
chudák ta stará paní.  
 Vyběhla jsem z ře-
ditelny, abych se vy-

ptala na podrobnosti? Pečovatelé ne-
zapírali. Pleny pravidelně měnili.  
Ovšem pohyb a doplnění tekutin v po-
době piva nebo kávy metabolismus 
rozproudí a plena čistá nezůstane. Na-
řídila jsem jim, ať s klientkou na pivo 
a kávu chodí dál a synovi vše vysvětli-
la. Paní Věra se zase usmívá a naše 
návštěvy si užívá. 
 Ten příběh krásně ilustruje přísloví, 
že cesta do pekel je dlážděná dobrými 
úmysly. Vždyť oni to vlastně všichni 
mysleli dobře. 
 Hezké babí léto vám přeje.  

Eva Černá
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KALENDÁŘ – ZÁŘÍ 2022 
ČTVRTEK   1. 9.  

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 
  

PÁTEK     2. 9. První pátek v měsíci 

15.00 Mše svatá 

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA    3. 9. 
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
První sobota v měsíci 

16.00 Mariánské večeřadlo 

17.00 Mše svatá 

17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE    4. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá upravená pro děti, žehnání aktovek a pomůcek 

17.00 a18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ    5. 9. Sv. Terezy z Kalkaty 

  8.00 Mše svatá 

18.30 Společenství Alfa plus 
  

ÚTERÝ     6. 9.  

15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru, požehnání do nové sezóny 
  

STŘEDA    7. 9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 

  8.00 Mše svatá 

  8.30 – 9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

18.45–20.00 Jedno ze společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ) 
  

ČTVRTEK   8. 9. Svátek Narození Panny Marie 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK     9. 9.  

15.00 Mše svatá 

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  10. 9.  

13.00–17.00 Tempo Lhotecký běh – viz plakátky a www.lhoteckybeh.cz 

17.00 Mše svatá 

http://www.lhoteckybeh.cz/
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NEDĚLE  11. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 a 10.00 Mše svatá  

17.00 a 18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   12. 9. Jména Panny Marie 

  8.00 Mše svatá 

20.00 Společenství mužů a otců – první setkání 
  

ÚTERÝ   13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

  9.15 Setkání maminek s dětmi – první setkání 

15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá  

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  14. 9.  Svátek Povýšení svatého Kříže 

  8.00 Mše svatá 

  8.30 – 9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

16.30–17.15 
Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání dětí – prv-
ní setkání  

17.30 Ministrantská schůzka, první setkání po prázdninách 

18.45 – 20.00 Jedno ze společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ)  
  

ČTVRTEK  15. 9. Památka Panny Marie Bolestné 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

19.00 Katechismus Katolické církve 
  

PÁTEK   16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice 

15.00 Mše svatá  

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  17. 9.  

17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  18. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 a 10.00 Mše svatá  

17.00 a18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  19. 9.  

  8.00 Mše svatá 

18.30 Společenství Ala plus 

19.00 Začíná kurz Alfa 
  

ÚTERÝ   20. 9. Sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků 

  9.15 Setkání maminek s dětmi 

15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 
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STŘEDA  21. 9. Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

  8.00 Mše svatá 

  8.30 – 9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

16.30–17.15  Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání 

17.30 Ministrantská schůzka – začátečníci 

18.45–20.00 Jedno ze společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ).  
  

ČTVRTEK  22. 9.  

  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela 

19.00 Biblické setkání 

20.00 Modlitby podle komunity Taizé 
  

PÁTEK   23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

15.00 Mše svatá 

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  24. 9.  

17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  25. 9. 26. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ 
8.00, 10.00, 17.00, 18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   26. 9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, bl. Pavla VI., papeže 

  8.00 Mše svatá 

19.00 Kurz Alfa 

20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   27.9. Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 

  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 

15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  28. 9. 
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  
hlavního patrona českého národa 

  8.00 Mše svatá 

  8.30 – 9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

18.30 Mše svatá 
  

ČTVRTEK  29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela 

19.00 Katechismus Katolické církve 
  

PÁTEK   30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

15.00 Mše svatá 

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

Změna programu vyhrazena.
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PLÁNUJEME 
 

19. 9.–5. 12. –   Alfa kurzy 
2. 10.    –  Žehnání zvířátek v 15.00 před kostelem 
9. 10.    –   Mše svatá upravená pro děti 
23. 10.    –   Misijní koláč 
6. 11.    –   Posvícení kostela P. Marie Královny míru; mši svatou   
        v 10.00 bude celebrovat pan arcibiskup Jan Graubner 
 

 
 
 
 

MODLITBA 
 

 Pane, až přijdeš ve své slávě, nepamatuj pouze na lidi dobré vůle, vzpomeň si 
také na lidi zlé vůle. Ale nevzpomínej na jejich krutost, surové zacházení a násilí.  
 Vzpomeň na všechny plody, které jsme přinesli díky tomu, co nám dělali. 
Vzpomeň na trpělivost a odvahu těch druhých, na kamarádství, pokoru, velkoduš-
nost, věrnost, kterou v nás probudili. 
 A učiň, Pane, aby plody, které jsme přinesli, byly jednou jejich vykoupením. 
Amen. 

Etty Hillesumová  
(z knížky Zdeňka Jančaříka: Žena ať v církvi promluví. Portál 2022.) 
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