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Žít jako Maria
Měsíc říjen je zvlášť věnovaný Panně Marii. Je to čas, který mi připomíná
myšlenku: „Je mnoho lidí, kteří Pannu
Marii uctívají, ale málo těch, kteří žijí
jako Maria.“ Jednou mě dostalo, když
jsem si naplno uvědomil, že je to tak.
Právě každodenní
růženec, o který
prosila matka Boží
ve Fatimě, je školou, ve které se
můžeme učit žít
jako Maria. Na
jedné straně vnímáme Marii jako
průvodkyni, která
jde se svými dětmi. Na druhé straně zaznívá touha,
aby to Slovo bylo
vtělené také do
mého
života.
Abych – tak jako
Maria otěhotněla
Božím slovem – tam, kde žiji, tam, kde
jsem, rodil Krista. Dlouho mi to nedocházelo, protože jsem chlap a myslel
jsem si, že se to týká hlavně žen. Ale
zjistil jsem, že opak je pravdou. Že musím v sobě posílit ženství, přestože by
se zdálo, že ho mám svou povahou

dost posilněné. Nejde o psychologické
vlastnosti. Jde o prostor touhy, abych
ve svém životě říkal fiat tak jako Maria.
A k tomu nám růženec může pomoci.
Proto jsem se od určité doby rozhodl,
že se budu denně modlit modlitbu
svatého růžence.
A vidím, jaké to
přináší požehnání,
protože jsem s milovaným a s milující. Tou milující je
Maria a milovaným je Bůh.
Moc bych si
přál, aby se v tomto měsíci každá
rodina i jednotlivec
denně modlili alespoň desátek svatého růžence. Budeme tak spolu
s Marií toužit po
přijetí Božího Ducha, abychom mohli přijmout Krista nejen do středu svého života, ale i do
středu našeho společenství, naší farnosti. A za to vám moc děkuji.
P. Stašek Góra
ilustrace: www.olivovedrevo.cz
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Reflexe chaloupek a plány farnosti do budoucna
V úvodu zasedání pastorační rady
farnosti P. Góra kladně zhodnotil jeho
dobré přijetí farností a vstřícnost obou
kaplanů a sr. Bernardy: „Bylo pro mě
milým překvapení, jak se Pán ujímá
mého vstupu do farnosti... Děkuji každému z vás, jak jste se mnou oslavili
moje narozeniny… Nepřestávám žasnout nad vynalézavostí Božího Ducha,
kolik věcí, aktivit se tu děje v tak malém
a chudém zázemí.“
Hosty zasedání byli Jiří Bartók a Edita Danielová, kteří informovali o zdárném průběhu letošních chaloupek pro
mladší a starší děti. Konstatovali, že
nevznikl žádný větší problém (drobné
potíže se překonávaly vzájemnou komunikací) a že oba týmy starších kamarádů se co do složení obnovují. Tým
připravující chaloupky začíná spolupracovat s katechety, kteří vyučují na
Lhotce náboženství. Plánují se výlety
pro děti.
Pavel Toepfer je ochoten ujmout se
správy objektů po stránce údržby. Otevírání a zavírání kostela a další úkoly

kostelníka se prozatím budou řešit týmem farníků. Byla konstatována potřeba posílit tým těch, kdo se starají
o úklid kostela.
Hovořili jsme o výhledu programů do
budoucna, počítá se se setkáním seniorů 1x měsíčně. V roce 2023 se obnoví poutní zájezdy farnosti. Plánuje se
zavedení online přenosů mší svatých.
P. Góra s tím má dobrou zkušenost.
Aktuálně dojde k úpravě některých
stávajících prostor fary, aby lépe sloužily výuce náboženství a setkávání.
Hovořilo se také o výsledcích synody
ve farnosti, o setkání účastníků synodních skupinek. Tématu bude věnováno
zvláštní setkání. Bylo schváleno umístění putovní výstavy „Co svědčí rodinám“ do kaple Nejsvětějšího Srdce
Páně.
Příští zasedání Pastorační rady farnosti 5. 10. se bude věnovat tématu
Pastorace dětí a mládeže včetně chaloupek.
(red.)

Synodální proces pokračuje
Během července byla zveřejněna
národní syntéza výstupů ze synodních
skupinek. Podklady teď směřují dále,
aby nakonec doputovaly do Říma na
biskupskou synodu, která se sejde
v říjnu příštího roku. Mohlo by se zdát,
že pro nás je toto téma uzavřené. Jak
nás ale vyzývají i naši biskupové, teď
nastává čas, abychom zkušenosti ze
synodních skupinek začali uplatňovat
v životě místní církve. Máme stále dál
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v modlitbě a vzájemném naslouchání
hledat, kam nás Duch svatý vede
a k čemu nás chce inspirovat.
Během posledního roku jsem se
v naší farnosti setkávala s mnoha lidmi.
Byla to pro mě také vzácná příležitost
poznávat různé způsoby prožívání víry
či liturgie. Některé postoje mi byly
blízké, jiné spíše cizí, ale uvědomila
jsem si, jak mě každá takto sdílená
zkušenost může obohatit, a to jak
10/2022
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v mém osobním životě víry, tak
i v lepším pochopení těch, s nimiž jsem
na společné cestě. Zároveň si stále
více uvědomuji, jaký je to zázrak, že
my tak rozdílní můžeme tvořit jedno
společenství, a jak je to nemožné
uskutečňovat
bez neustálé
modlitby.
Ráda bych vás
proto v blízké době
pozvala ke
společnému
setkání, kde bychom měli prostor
k vzájemnému
naslouchání, ale
především se
modlili za naši
farnost i celou
církev a za to,
aby probíhající synoda přinesla dobré
plody.
Jana Kalendová

Dopis biskupů k synodě
Sestry a bratři, poté, co jsme
s účastníky Národního synodálního
setkání prožili 6. července 2022 na
Velehradě den naplněný modlitbou,
nasloucháním a rozhovory, jsme
v závěru plenárního zasedání České
biskupské konference o tomto setkání
uvažovali v bratrské diskusi.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
synodálního procesu, a jsme vděčni za
jejich ochotu hledat nové cesty z lásky
k Bohu a církvi.
Slibně započatý synodální proces
podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství na farní i diecézní
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úrovni, aby metodu získanou během
tohoto procesu využila k hledání, kam
Boží Duch vede církev tady a teď,
především v tématech týkajících se
života církevních společenství ve farnostech. My sami jsme připraveni
používat synodální
metodu ve své
službě všude tam,
kde se ukáže být
vhodná.
Synodální proces nezahrnuje
zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to
duchovní cesta,
v níž má své
klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha
svatého. Proto sebe i vás vyzýváme
a prosíme, abychom se nepřestali
modlit. Jen tak budeme moci rozlišovat
znamení doby autenticky a přitom
v Božím světle. Byli bychom rádi,
kdyby život církve, poznávání Boží
vůle, rozlišování a řízení bylo
uskutečňováno jako duchovní proces
tak, jak to učinili na počátku církve
apoštolové, když mohli prohlásit:
„Rozhodl totiž Duch svatý a my.“
(Sk 15,28).
Do dalšího hledání Božích řešení na
společné cestě vám ze srdce
žehnáme.
Mons. Jan Graubner,
arcibiskup pražský,
primas český,
předseda České biskupské konference,
a biskupové Slezska, Moravy a Čech.
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Farní ples
Dlouho odkládaný farní ples v barvě
žluté se chystá na sobotu 28. 1. 2023.
Máme již i zajištěnou hudbu, kapelu
Fénix, která nám vždy na plesech hraje. Trochu více začneme plánovat
v prosinci, prodej vstupenek a intenzivnější příprava začne v lednu. Ke konci

roku se asi také bude podepisovat
smlouva s MČ Praha 4, která nám pronajímá sál. Snad nebudou po dvou letech již žádná omezení a již dvakrát
zrušený ples se konečně bude moci
uskutečnit.
Petr Pollák

Hledáme spolupracovníky
na přípravu dětských mší
Mnozí jste jistě uvítali obnovení bohoslužeb pro rodiny s dětmi v našem
kostele. V letošním školním roce budou
opět probíhat pravidelně každý měsíc.
Informace o nejbližší bohoslužbě najdete vždy ve Věstníku, další termíny
budou dopředu zveřejněny také na farním webu.
Chceme touto cestou oslovit všechny z vás, kteří by se do příprav dětských mší chtěli zapojit. Do přípravné-

ho týmu rádi uvítáme děti i dospělé,
možností spolupráce bude vícero. Pravidelně se také začnou scházet malí
zpěváčci pod vedením Boženky Šárkové.
Přihlásit se nebo získat další informace můžete u Jany Kalendové, Boženky Šárkové nebo na sebe zanechte
kontakt v sakristii.
Jana Kalendová

„Kosmetičky“ potřebují posily
Společenství kosmetiček, jak si začaly říkat ženy, které obětavě uklízejí
náš kostel, potřebuje posily. Pokud má-

te možnost přijít ve čtvrtek dopoledne,
budete vítáni. Zatím se uklízí ve čtvrtek
po ranní mši svaté.
(red.)

KRÁTCE
● V uplynulém období byla pokřtěna
Natálie Anežka K.
● V uplynulém období jsme se rozloučili s Janou Guefovou.
4

● Svatbu měli Jan Holeček a Jana
Santolíková.
● Pastorační rada farnosti se sejde
5. 10. od 19.00 v sále sv. Václava.
10/2022
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CMŠ Studánka má novou ředitelku
Církevní mateřská škola
Studánka má od nového
školního roku také nové
vedení. Paní
ředitelkou
byla jmenována Veronika
Koběrská, DiS. Po mnoha letech strávených ve
Studánce v roli učitelky
a posléze zástupkyně ředitelky se se skromností
sobě vlastní zdráhala přijmout tuto funkci. Veronika je mezi dětmi, rodiči
i zaměstnanci velmi oblíbená a respektovaná. Ve

farnosti ji známe jako dlouholetou katechetku předškolních dětí. Její domovskou farností je farnost
svaté Anežky na Spořilově. Jako svoji zástupkyni
si zvolila Mgr. Renátu
Škultétyovou. Renáta se
do Prahy přistěhovala
před šesti lety z Bratislavy a její domovskou farností je Slovenská farnost u sv. Jindřicha
v Praze. Ve Studánce
působí třetím rokem
a všichni oceňují především její empatičnost
a laskavost.
Ludmila Čechurová

Zahajovací mše školního roku CMŠ Studánka
31.8.2022 dopoledne se v našem
kostele konala zahajovací mše k začátku nového školního roku ve Studánce. Děkujeme otci Staškovi a také otci
Juanovi, který je
zástupcem našeho zřizovatele
České provincie
řádu sv. Augustina, za povzbuzení
a milé uvedení do
nového školního
roku. Počasí nám
přálo a účast dětí,
rodičů i prarodičů
byla hojná.
Po mši jsme se
přesunuli do areálu školky. Děti i rodiče
měli možnost k neformálnímu seznámení, povídání a pohrání si na zahradě
10/2022

školky mezi sebou i s paními učitelkami. Pro rodiče nových dětí proběhla
úvodní třídní schůzka. Potěšilo nás, že
rodiče ocenili načasování zahájení
školního roku na
posledního srpna.
I naši nejmenší
absolventi se tak
mohli přijít pozdravit s kamarády a 1.září se již
s rodiči plně soustředit na nástup
do první třídy.
Děkujeme lhotecké farnosti za
přímluvné modlitby a těšíme se na společná setkávání
ve farnosti i na školkových akcích.
Ludmila Čechurová
5
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Poděkování odcházející paní ředitelce
Magdě Vlčkové
Po mnoha letech obětavé práce se
paní ředitelka CMŠ Studánka
Mgr. Magda Vlčková rozhodla po pečlivém zvážení rezignovat na svoji funkci
a směřovat svůj další život k novým výzvám.
Ráda bych paní Magdě poděkovala jako školková maminka a posléze i jako její spolupracovnice za
milá slova podpory a za nasazení,
se kterým se věnovala dětem i budování školky. Ve Studánce máme
na co navazovat a máme také co
rozvíjet .
Do dalšího života Vám, Magdo,
přeji vše dobré, spokojenost v pra-

covním i osobním životě, spoustu krásných vzpomínek na studánková léta
a hlavně ať Vám Pán žehná.
Ludmila Čechurová

Svatá rodina hledá opět nocleh v naší farnosti
Po dvouleté pauze v naší farnosti s pomocí Boží proběhne adventní aktivita
Putování Svaté rodiny. Jak to vypadá?
Během adventní doby si přihlášené
rodiny, manželské páry i jednotlivci
předávají během neformální návštěvy
ikonu Svaté rodiny. Toto předávání má
symbolizovat dlouhou cestu Josefa
s těhotnou Marií na sčítání lidu do Betléma a zároveň jím chceme vyjádřit
naši ochotu a touhu, aby naše domovy
byly stálým ubytováním těchto tří vzácných hostů.
Také o letošním adventu bude naší
farností putovat obraz Svaté rodiny.
Všichni jste srdečně zváni, abyste těmto poutníkům poskytli na jednu noc přístřeší a zároveň se více seznámili
s dalšími členy naší farnosti, kteří budou součástí tohoto řetězu. Zapojení
6

od vás nevyžaduje víc než jeden den
někoho pohostit a druhý den někoho jiného navštívit a obraz předat dál.
Přihlásit se je možné prostřednictvím
tabulky, která bude od začátku listopadu k dispozici v sakristii, nebo už nyní
e-mailem na ja.jirsova@gmail.com.
Přihlašování bude uzavřeno 20. 11.,
abychom mohli včas přiřadit termíny
jednotlivým zapojeným, a v týdnu před
začátkem adventu vám tento termín
sdělíme.
Ať se zapojíte nebo ne, přeji nám
všem, aby Svatá rodina přinášela během celého adventu pokoj, tichost
a radostné očekávání do našich domovů.
Jana Jirsová
10/2022
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Na generální kapitule
Tak jsem zjistila, že mně někteří farnici o prázdninách postrádali. Musím říct,
že mě to potěšilo. No a kde jsem se vlastně toulala? V jednom krásném
starém městě „v srdci Bavorska“, které se jmenuje Altötting se konala naše
generální kapitula.
Kapitula se schází jednou za šest let
a je to pro naši Kongregaci Milosrdných
sester sv. Kříže velká událost. Sešlo se
nás tam na 70 řeholnic z celého světa
a rokovaly jsme a nakonec i zvolily novou generální správu, která sídlí ve
Švýcarsku.
Z naší české provincie jsme tam byly
jen dvě sestry. Každý den měla některá
z 15 provincií a vikariátů připravenou
mši svatou – tedy písně a v případě indických sester i tance. Byl to krásný
čas, i když samozřejmě velmi náročný.
Nejen proto, že většina jednání byla
buď v němčině nebo v angličtině, nesmím pominout naši skvělou překladatelku Vlaďku. Ale i témata, která jsme
řešily, nám mnohdy dala zabrat. Je
krásné být multikulturním společenstvím, o něco méně lehké ale je sjednotit se při různých pohledech
a názorech.
Nechyběly ani chvíle oddechu, kdy
jsme slavily svátky a narozeniny někte-
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rých sester a připravovaly program pro
společný večer. Krásný byl také náš
nedělní výlet do Pasova. A protože
jsme docela pestrá společnost (některé
sestry chodí v civilu, indické sestry zase ve starorůžovém sárí), vzbuzovaly
jsme u kolemjdoucích zvědavost
a otázky, co že jsme vlastně zač...
To hlavní, co jsem ale cítila nejvíce
po celou dobu, byla modlitba všech
těch, kteří zůstali doma a doprovázeli
nás. Nejen sestry, ale spousta
dalších lidiček, kteří jsou s námi
v blízkých či vzdálených kontaktech. A mnozí jsou i ze Lhotky.
Musím přiznat, že když jsem
kdysi za totality tajně vstupovala do kláštera, vůbec jsem nečekala tak dobrodružný a naplněný život. Bůh dokáže vždy
překvapit. Jistě to také znáte.
Sr. Bernarda
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Čas milosti
Na konci mše svaté, kterou jsem den před odjezdem z Rokytnice nad Jizerou sloužil pouze pro věřící této farnosti, jsem jim poděkoval za přívětivé přijetí a za to, že jsme se u nich cítili jako doma. Hned nato se postavila jedna
paní a řekla, že i oni jsou nám moc vděční za radost a elán, za to, že skrze
nás mohli zakusit svěžest a krásu mladé církve. A tak se všichni účastníci
našich chaloupek – aniž si to tehdy uvědomovali – stali opravdovými Kristovými svědky.

Skrze děti a mládež, skrze pečovatele a atmosférou trochu omlazeného
kněze; prostě skrze nás všechny dobrý
Bůh rozdával své požehnání. Přišel do
rokytnické farnosti se svou nekonečnou
dobrotou a úžasnou radostí.

Náš Pán je ale tak dobrý, že jsme se
i my sami jeden pro druhého stali znamením Jeho přítomnosti. Pokud jsme
totiž měli otevřené srdce, mohli jsme
stále zakoušet, že právě prožíváme
čas Božího navštívení, čas milosti.
8

Pán k nám přicházel v námaze organizátorů, kteří hrdinsky plnili svůj
10/2022
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úkol; v prostotě a radosti dětí, které
před jídlem s nadšením zpívaly:
„Chrum, mňam-mňam-mňam-mňammňam-mňam, chrum“ a snažily se – jak
to jen dokázaly – poslouchat vedoucí
chaloupek a které v rámci témátek poznávaly Desatero přikázání jako ukazatele na cestě do nebe. Pán se nám dával poznat ve vytrvalosti mládeže, která
– protože miluje dobrodružství – stále
postupovala za Jirkou a jeho kamarády

Tondou a En v Prašině – strašidelné
čtvrti Prahy z knížky Vojtěcha Matochy
a nepřetržitě dnem i nocí plnila spoustu
různých úkolů. Pán se nám zjevoval
v drobných a jednoduchých gestech
(třeba když jsem se zeptal starší kama-

rádky Aničky, jestli si už umyla zuby,
prostě je na mne s úsměvem vycenila,
aby ukázala, jak se lesknou) – v dobrotě a ochotě pomáhat si, sdílet se, společně si hrát a pracovat. V modlitbách,
při kterých jsme – shromážděni kolem
oltáře – zakoušeli hlubokou jednotu
a děkovali Bohu za to, že večer usíná
„každý jeho tvor“. V tom všem a v každém z nás jsme mohli zakusit, jak nesmírný a krásný je Pán vesmíru a Pán
lidského srdce.

Kéž je pochválen Bůh, který nás zahrnul svou dobrotou, který nám daroval
chaloupky – tento prostor a čas milosti.
o. Kryštof Skibiński OFMConv

Foto z chaloupek 2022: http://6b.cz/45l8
https://photos.google.com/share/AF1QipNctSM0-rjQ2p5Jnd55rnAF1N2Ts6xNpgF-OF4CBiWOfgNsb44YtsfWL96GYKNrSQ?key=aTBjLXpZYzV5WDJGT2lZZ0Q5R2k4QXRaaEtRc1ZR
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Vzpomínka na pouť k mariánskému sloupu
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie a pouti k druhému výročí obnovení
mariánského sloupu jsem se 15. srpna 2022 v týnském chrámu účastnila
slavnostní mše svaté.

Zpíval sbor, mši sv. vedl kardinál
Dominik Duka s dalšími spolubratry.
Mezi hosty byli politici a veřejní činitelé.
Přítomni byli předseda Společnosti pro
obnovu sloupu ing. K. Kloud, akad. sochař Jan Bradna, bratři Váňové, členové Společnosti, maltézští rytíři, lazariáni aj. Zpívala se píseň Budiž věčně velebena a Chválu vzdejme a na konci
Tisíckrát pozdravujeme Tebe.

V homilii kardinál Dominik Duka zdůraznil význam stvoření člověka jako
10

muže a ženy, varoval před válkami
a různými diktaturami násilí a novými
převrácenými ideologiemi, které mohou
vést k sebezničení lidstva. Člověk sám
sebe nespasí. Nic nedokáže bez Krista. Bůh nám říká, že je s námi, vyzývá
nás na cestu a Panna Maria ho doprovází.
Po mši svaté jsme se v průvodu vydali k Mariánskému sloupu k modlitbě
Anděl Páně a litaniím. Byl to krásný
den druhého výročí obnoveného sloupu Panny Marie. Tak jsem si říkala, jak
je to krásné a požehnané, že se lidé
opět mohou modlit a scházet u mariánského sloupu. Jak jsem vděčná, že
jsem se toho všeho mohla dožít.
Ing. Kloud také ve svém projevu zavzpomínal na své předchůdce, akad.
sochaře Jana Bradnu a Václava Dajbycha, a mnoho ostatních příznivců
sloupu.
Příběh Panny Marie stále pokračuje.
Bohu díky!
Eva Kocmanová
PS: Na stránkách mariánského sloupu
je také zpráva o tom,
že zemřel v nedožitých sto letech
pan Václav Vostřez
(*26. 9. 1922 – 8. 8.
2022), dlouholetý
podporovatel obnovy
mariánského sloupu. Emigroval v roce
1949 a žil v Kanadě. Byla jsem s ním
v kontaktu a i on obohatil naši farní
kroniku. Věnujme mu modlitbu.
https://www.marianskysloup.cz
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CHARITA

Opravoval MUDr. Popleta
Pan Karel je naším klientem druhým rokem. Je rozvedený, žije sám. S dětmi
se rozhádal, takže se s ním nestýkají. Trpí Parkinsonovou nemocí, která
poměrně rychle postupuje.
Za těch dvacet měsíců
naší péče se jeho pohyblivost zhoršila natolik, že už
není schopen samostatné
chůze. Ujde pár krůčků po bytě, do
sprchy a na záchod. Jinak se pohybuje
na vozíku. Služby má nasmlouvané na
každý den, včetně sobot, nedělí
a svátků. Navštěvují ho především naši
pečovatelé, kteří mu donesou a připraví oběd, jezdí s ním na procházky, nákupy, pomáhají s hygienou a drobným
úklidem domácnosti. Pan Karel navštěvuje hodně lékařů, často ho doprovázíme na různá
vyšetření.
Zatím
pečovatelé a pečovatelky všude vozí
pana Karla na mechanickém vozíku.
Pracovníci tlačí vozík a klient pomáhá
rukama. Přesto si pečovatelé stěžují,
že je klient těžký a manipulace s ním je
náročná. Proto se klient rozhodl, že
požádá neurologa, aby mu předepsal
elektrický vozík.
Odvezli jsme klienta na neurologické
vyšetření a lékař souhlasil, že se pohyblivost zhoršila. Slíbil, že poukaz na
elektrický vozík vystaví. S klientem
a pečovatelem Vítkem se domluvili, že
poukaz bude v ordinaci připravený následující pondělí.
Vítek v pondělí donesl klientovi
oběd, pomohl mu se sprchováním
a před jednou hodinou se vypravili na
neurologii. V ordinaci se nezdrželi.
10/2022

Sestřička jim předala vyplněný poukaz
na zdravotní pomůcku a pan doktor
popřál hodně štěstí s vyřizováním na
pojišťovně. Pánové se ještě stavili
v obchodě na nákup a drandili domů.
Vítek uklízel nákup a pan Karel zkoumal poukaz na pomůcku. Vítka z práce
vyrušilo klientovo jadrné zaklení. On
pán nejde pro silné slovo daleko. Poukaz byl totiž vystavený na někoho úplně jiného.
Pánové se sbalili a jeli zpět na polikliniku. V ordinaci se
jim dostalo omluvy
a lékař ihned sedl
ke stolu, že poukaz
opraví. Přeškrtnul
jméno, napsal tam
správné a podepsal
se vedle s poznámkou: „Opravil MUDr. a jméno.“ Ti dva
chlapi jeli zase domů. Až tam si klient
všimnul, že na poukazu už je sice
správné jméno, ale chybné rodné číslo.
Blížil se konec ordinační doby. Vítek
proto popadl poukaz a běžel zpět na
neurologii. Lékař opravil rodné číslo
a znovu se podepsal pod opravu.
V čekárně si pracovník poukaz raději
prohlédl znovu. I adresa byla špatně.
Pan doktor ji také opravil a Vítek
s kompletně proškrtaným poukazem
vrátil ke klientovi. Ten ho poprosil, aby
poukaz odnesl na VZP. Teď všichni
s napětím čekáme, co revizní lékař na
ten papír řekne.
Přeji vám klidný říjen.
Eva Černá
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KALENDÁŘ – ŘÍJEN 2022
14.00 zahrada CMŠ
16.15
17.00
18.00

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky
církve, 1. sobota v měsíci
Sportovní odpoledne v CMŠ Studánka
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE 2.10.
8.00
10.00
15.00 před kostelem
17.00 a 18.30

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Žehnání zvířat
Mše svatá

PONDĚLÍ 3.10.
8.00
18.30
19.00
19.00

Mše svatá
Alfa Plus
Kurz Alfa
Máta, společenství žen 40+

ÚTERÝ
4.10.
9.15–11.00
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
19.00
20.00–22.00

Památka sv. Františka z Assisi
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Katechumenát – příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 5.10.
8.00
8.40–9.10
16.00 kostel
16.30–17.15
17.00–19.00
17.30
17.30
19.00

Sv. Faustýny Kowalské, panny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření
Setkání rodičů s P. Staškem
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Kancelář – P. Stašek
Zpívání s dětmi
Ministrantská schůzka – začátečníci
Pastorační rada farnosti

ČTVRTEK 6.10.
8.00
8.45
16.00 v CMŠ
19.00

Sv. Bruna, kněze
Mše svatá
Úklid kostela
Den sv. Františka ve školce
Biblické setkání

SOBOTA 1.10.
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PÁTEK
7.10.
15.00
16.00
18.30
19.15–21.00

Památka Panny Marie Růžencové, 1. pátek v měsíci
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření

SOBOTA 8.10.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE 9.10.
8.00
10.00
17.00 a 18.30

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá

PONDĚLÍ 10.10.
8.00
19.00
20.00

Mše svatá
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
11.10.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.00
20.00–22.00

Sv. Jana XXIII., papeže
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Katechumenát – příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 12.10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.00–19.00
17.30

Sv. Radima, biskupa
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Kancelář – P. Stašek
Ministrantská schůzka – pokročilí

ČTVRTEK 13.10.
8.00
8.45
19.00
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Katechismus Katolické církve
Společenství Zacheus

PÁTEK
14.10.
15.00
16.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA 15.10.
17.00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Mše svatá

NEDĚLE 16.10.
8.00 a 10.00
17.00 a 18.30

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 17.10.
8.00
18.30
19.00
19.00

Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Alfa Plus
Kurz Alfa
Máta, společenství žen 40+

ÚTERÝ
18.10.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
19.00
20.00–22.00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Katechumenát – příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 19.10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.00–19.00
17.30
17.30

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Kancelář – P. Stašek
Zpívání s dětmi
Ministrantská schůzka – začátečníci

ČTVRTEK 20.10.
8.00
8.45
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
Modlitby Taizé

PÁTEK
21.10.
15.00
16.00
18.30
19.15–21.00

Bl. Karla Rakouského
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření

SOBOTA 22.10.
17.00

Sv. Jana Pavla II., papeže
Mše svatá

NEDĚLE 23.10.
8.00 a 10.00
11.00
17.00 a 18.30

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, MISIJNÍ NEDĚLE
Mše svatá
Misijní koláč
Mše svatá
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PONDĚLÍ 24.10.
8.00
19.00
20.00

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Mše svatá
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ 25.10.
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
19.00
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Katechumenát – příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 26.10.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.00–19.00
17.30

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Kancelář – P. Stašek
Ministrantská schůzka – pokročilí

ČTVRTEK 27.10.
8.00
8.45
19.00
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Katechismus Katolické církve
Společenství Zacheus

PÁTEK
28.10.
15.00
16.00
18.30
19.15–21.00

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, státní svátek
Mše svatá
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření

SOBOTA 29.10.
17.00

Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Mše svatá

NEDĚLE 30.10.
8.00 a 10.00
17.00 a 18.30

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 31.10.
8.00
18.30
19.00
19.00

Sv. Wolfganga, biskupa
Mše svatá
Alfa Plus
Kurz Alfa
Máta, společenství žen 40+

Změna programu vyhrazena. Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie,
stačí o ně přede mší svatou požádat v sakristii.
10/2022
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PLÁNUJEME
6. 11.

–

1.–31. 11.
20. 11.
28. 1. 2023
8. 8.–19. 8.

–
–
–
–

Posvícení kostela P. Marie Královny míru; mši svatou
v 10.00 bude celebrovat pan arcibiskup Jan Graubner
Výstava Co svědčí rodinám
Mše sv. upravená pro děti v 10.00, 1. neděle adventní
Farní ples v barvě žluté
Chaloupky, termín je upravený s ohledem na setkání
mládeže

Maria nám přináší Syna
Když se ohlédnu na 24. červen 1981, kdy jsem poprvé viděla Pannu Marii, často se ptám, proč se rozhodla zjevit se s Dítětem Ježíšem. Po letech jsem pochopila, že nám tím chtěla symbolicky sdělit: „Přišla jsem, abych vás přivedla ke svému
Synovi.“ Když nám přináší Syna, dává nám všechno. Dává nám pokoj…
Pravý pokoj pochází pouze od Boha. Někteří lidé mě navštěvují v naději, že vyřeším všechny jejich problémy. Ale já jsem jenom člověk a potřebuji se modlit
stejně jako všichni ostatní. Panna Maria je někdy vnímána jako nějaké božstvo,
jež plní lidské touhy a uzdravuje nemocné, nicméně i ona se musí modlit k Bohu,
aby něčeho dosáhla.
Mirjana Soldo: Mariino srdce zvítězí.
Autobiografie vizionářky z Medžugorje. Nakladatelství Paulínky.
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. Stanisław Góra, e-mail: stanislaw.gora@knez.cz, tel.: 737 280 624.
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. Stanisław Góra.
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 23. 9. 2022.
Uzávěrka příštího čísla je 5. října 2022. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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