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Mám sen o otevřené farnosti 
 

 V srpnu letošního roku uplyne šede-
sát let od chvíle, kdy se Martin Luther 
King jako pastor obrátil na 200 tisíc lidí 
slavným proslovem s názvem „Mám 
sen“. (Úryvek viz poslední strana.) 
 Tato událost mě zve k tomu, abych 
se podělil se sestrami a bratry z naší 
farnosti i s těmi, kteří jsou na cestě 
k životu ve farní rodině, o svůj sen. 
Mám sen o tom, že 
naše farnost bude 
otevřená. Prvním 
znamením by mohl 
být kostel otevřený 
pro lidi kostelní 
i nekostelní. Vstup-
ní brána je otevře-
ná a zve k tomu, 
aby člověk přišel, 
mohl se zastavit 
a zamyslet. Je možné otevřít jen bran-
ku nebo bránu našeho kostela a uzav-
řít dvířka pro vstup do kostela, ale pří-
chozí si nesedne a nemá možnost víc 
se ponořit do drahokamu, který máme 
ve Velikonoční cestě od Karla Stádní-
ka.  
 Sestra Bernarda, která neměla 
vlastní rodinu, mohla být mnohem víc 
než jen pastorační asistentkou. My 
v současnosti hledáme člověka, který 
by mohl nabídnout službu kostelníka, 

třeba jen jeden den v týdnu. Jednalo 
by se o to, aby otevřel kostel přede 
mší svatou a připravil všechno, co je 
potřeba. Zároveň by byl také k dispo-
zici, aby se v širokém dalekém okolí 
vědělo, že kostel je otevřený a že kaž-
dý je tam vítán, ne jen tolerován. Pro-
tože tam někdo stále je. Funguje to 
takhle například v Karlíně, kde je kos-

tel otevřený non-
stop. Nějaké ženy 
se toho ujaly, jsou 
tam přítomné, k dis-
pozici, nabízejí pří-
chozím povídání 
o  kostele. Modlím 
se už dlouho za to, 
aby Bůh povolal 
nějakou osobu, ne-
bo osoby, které tře-

ba čerstvě nastoupily do důchodu. To 
je můj sen.  
 Jestli se realizuje, záleží na naší 
modlitbě. Je možné, že Pán opravdu 
povolá někoho z nás k tomu, aby se 
přihlásil. Za to, že se spojíme v modlit-
bě i za ty, kteří přijmou toto povolání, 
jsem vděčný. Zatím se jedná o termín 
do června. Chtěl bych to opravdu je-
nom na zkoušku. Děkuji a těším se na 
další setkání nad tématem: „Mám 
sen“.        + P. Stašek Góra 
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Tříkrálový oběd 
 

 Tříkrálový oběd se uskutečnil v pá-
tek 6. 1. v sále sv. Václava. Na pozvá-
ní P. Staška ke slavnostně prostřené-
mu stolu usedli všichni lhotečtí kněží, 
dva zástupci PRF, starostka, starosto-
vé, místostarostové i místostarostky 
městských částí, na jejichž území se 
rozkládá lhotecká farnost (Praha 4, 
Praha 12 a Praha – Libuš). S myšlen-
kou na takové setkání přišel P. Stašek 
na základě zkušeností z farností, ve 
kterých dříve působil. A myšlenka to 
byla velmi požehnaná. Během dvou-

hodinového setkání ve velmi sváteč-
ním duchu se přítomní měli možnost 
mezi sebou nejen seznámit, ale také 
podělit o radosti a starosti ze své služ-
by – ať už na poli místní politiky anebo 
na poli pastorační služby. Díky rodině 
lhoteckých farníků Petra a Terezky 
Svobodových, kteří výtečný sváteční 
oběd sami navařili a naservírovali, ni-
kdo u stolu nestrádal. Zdá se, že 
vznikla nová tradice, o jejíž rozvoj pro-
jevili zájem všichni přítomní. 

Petr Křížek 
 

 
Tříkrálového oběda v sále sv. Václava se zúčastnili naši tři kněží, zástupci farní 

rady a zástupci městských částí nacházejících se na území naší farnosti. 
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Liturgická instrukce k postojům při mši svaté 
 

 Drazí bratři 
a  sestry, ně-
kolik vikářů 
mě požádalo, 
abych po-
mohl sjedno-
tit postoje při 
liturgii. Mys-
lím, že ve 
většině kos-

telů to není žádný problém. Přesto 
bych rád vyhověl a poprosil vás o ně-
kolik věcí. 
 Především vstávání či klekání nedě-
lejme současně s recitací, ale dejme 
tomu svůj čas. Například: k evangeliu 
vstáváme, když se začne zpívat aleluja 
s veršem. Pokud se zpívá sloka písně, 
vstaňme hned po skončení zpěvu, dří-
ve než kněz začne pozdravem: Pán 
s vámi. Pokud se koná slavnostní prů-
vod s evangeliářem a nezpívá se ale-
luja, vstaneme, když jáhen pozvedne 
evangeliář. 
 Nebudeme vstávat při odpovědi po 
přípravě darů „Ať ji přijme ke své slá-
vě…“, ale až po jejím skončení. Kněz 
počká, až všichni vstanou, a teprve 
pak začne modlitbu nad dary. 
 Při eucharistické modlitbě je nej-
vhodnější klekat, když kněz vztahuje 
ruce nad obětní dary, a vstávat po 
skončení odpovědi na zvolání „Tajem-
ství víry, tvou smrt zvěstujeme… Ně-
kde se kleká hned po „Svatý“, jinde se 
zůstává klečet až do konce eucharis-
tické modlitby. Respektuji místní zvy-
ky, ale prosím, aby kněz vždy počkal 
se zpěvem či recitací a dal časový 
prostor pro změnu postoje věřících. 

Prosím o velkou ohleduplnost ke 
všem, kteří mají problém stát či klečet. 
 Kdo si jde pro požehnání při podá-
vání sv. přijímání, prosím, aby si dal 
prst na ústa. Kdo přijímá na ruku, ať 
má obě ruce volné, čisté a bez rukavic, 
ruce položí na sebe, a to tak, že pra-
vák položí pravou ruku pod levou, aby 
hostii položenou na levou ruku mohl 
uchopit pravou rukou a vložit do úst 
dříve, než odejde na své místo. Levák 
přijímá hostii na pravou ruku. Kdo ne-
se na rukou dítě, nebo přichází o ber-
lích, ať přijímá do úst. 
 Společná recitace či hlasitá modlitba 
je velkou příležitostí k budování spole-
čenství. Na řadě míst vidím, že každý 
recituje svým tempem i svým tónem. 
Ostatní mlčí, protože se nemají ke 
komu přidat. Společná recitace je jako 
zpěv, při němž musí jeden naslouchat 
druhému, sjednotit se s ostatními, aby 
vytvořili jeden společný hlas. Udělejme 
to tak i při společné modlitbě. Bude to 
nejen krásnější a pomůže nám to i ve 
vytváření společenství vzájemné lásky. 
Pokud je to možné, ať se všichni zapo-
jí do zpěvu, vždyť jednota hlasů vyja-
dřuje jednotu srdcí. 
 Pokud přijdeme do kostela, kde je ji-
ná tradice, přizpůsobme se. Je to náš 
přínos do vytváření liturgického spole-
čenství. 
 Za spolupráci děkuje a všem ze srd-
ce žehná váš 

Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup pražský a primas český 

 
 V Praze dne 9. ledna 2023 
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Pozvánky z farnosti sv. Anežky České 
 V týdnu od 12. do 19. února jsme zváni k uctění ostatků blahoslaveného Car-
la Acutise. V kostele je připraven doprovodný program s tématem týdne: „Ne já, 
ale Bůh“, kostel bude otevřen denně.  

 Postní duchovní obnovu 3. 3. – 4. 3. v kostele sv. Anežky České povede 
P. Bogdan Stępień OSPPE. Téma: Obrácení poprvé, podruhé, potřetí po… 
 Aktuální informace naleznete na stránkách farnost-sporilov.cz, ve farních novi-
nách a na facebooku.  

 

K R Á T C E 
 

● V uplynulém období byla pokřtěna 
Sofia Ella Daniela P. 

● Archiv Věstníků z let 1995–2004 je 
nově přístupný na webu farnosti. Zve-
me k nahlédnutí do minulosti. Doporu-

čujeme např. rozhovor s Jakubem 
Hučínem ve Věstníku 5/1996.  

●  Ekonomická rada farnosti se sejde 
1. 2., 1. 3., a zasedání Pastorační rady 
farnosti se koná 8. 2., 8. 3. 
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Vzpomínky na Benedikta XVI. 
Sledovala jsem 5. ledna pohřeb Benedikta XVI. ve Vatikánu v televizi, byl 
velmi dojemný a přitom „prostý“. Zavzpomínejte společně se mnou. 
 

 
 
 Svatopetrské náměstí bylo zaplně-
né. Přítomno bylo 120 kardinálů, 400 
biskupů, 50 tisíc věřících, prý autobus 
s 24 českými poutníky. Kopule baziliky 
vystupovala pomalu z mlhy a byl pěk-
ný den. Prostá cypřišová rakev, na kte-
ré bylo otevřené Písmo svaté. Mnoho 
lidí ve světě také sledovalo přenos roz-
loučení. Byl to velký muž, na kterého 
dějiny nezapomenou. I politici mu 
vzdali hold. Symbolicky den před svát-
kem Zjevení Páně připutovali do Vati-
kánu mnozí králové, aby se poklonili 
jeho památce. Papež B. XVI. říkal, že 
modlit se za něj je nejlepší dárek, který 
mu můžou lidé dát. Zapsal se do histo-
rie, stoupl v očích mnohých, když ab-
dikoval a zůstal v ústraní, bylo ho vidět 
jako hlubokého muže, kterého víra 
a moudrost ještě prohloubily. 
 Říkala jsem si, že celé rozloučení 
bylo velmi působivé a dojemné. 

Vzpomínala jsem při tom, jak jsem by-
la v Římě, když bylo velké jubileum ro-
ku 2000 s papežem Janem Pavlem II. 
a pak v roce 2008 na audienci s Bene-
diktem XVI. Naše farnost jela 13. 8. 
2005 na farní zájezd do jeho rodiště 
Mrktlu/Inn in Ob. Byli jsme tam u jeho 
rodného domu a v místním kostele, 
kde měli velký transparent „Wir haben 
Papa“. Tam jsme se pomodlili. A ještě 
jsme jeli do poutního místa Altöttingu, 
kde jsme měli mši sv. s P. Bedřichem. 
Když byl Benedikt XVI. v září 2009 
v naší vlasti, napsala jsem článek do 
Věstníku č. 6/2009. Byla jsem tehdy na 
setkání s ním ve Vladislavském sále. 
Dostala jsem vstupenku, byla to pro 
mne velká čest. Je to jen pár mých do-
jmů a vzpomínek, které nosím v srdci.  

Eva Kocmanová 
Foto z kostela P. Marie Vítězné v Praze 

Jan Šilhavý a Miroslav Martinovský 
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Televizní natáčení ve Studánce 
Do tříkrálové sbírky se Studánka zapojuje tradičně. Letošní sbírku jsme ko-
ordinovali přímo s Charitou, abychom částečný výtěžek, který koledníkům 
náleží, mohli využít pro potřebné rodiny přímo ve Studánce. 
 

 Milým setkáním a po-
vídáním s panem Anto-
nínem Zajíčkem z Arci- 
diecézní charity Praha 
u nás ve školce během 
září vše začalo. Pak se 
přidala chuť a nadšení 

mých kolegyň. Zapojit se bylo to jedi-
né, co jsme musely pro hladký průběh 
udělat, proto mě lednový telefonát od 
pana Zajíčka překvapil. Milý hlas mi 
oznámil, že si na 
nás vzpomněl, 
když ho oslovila 
televize. Prý by 
chtěli udělat re-
portáž přímo 
v terénu.  
 Natáčení tele-
vize byla udá-
lost. Pro děti se 
v tento den mu-
sela školka ote-
vřít o hodinu dří-
ve. Jelikož živé 
vstupy byly do 
ranního vysílání, 
museli jsme si 
všichni přivstat. 
Slečna moderá-
torka byla milá, 
dokonce prý vždy snila o práci ve škol-
ce. Pan kameraman si profesionálně 
prohlížel třídy a ihned poznamenal, že 
bude co natáčet. Děti, které ráno při-
šly, si ještě před natáčením stihly dát 
rychlou, malou snídani přímo ve škol-
ce. Pak už následoval provoz jako 

vždycky. Ovšem s tím, že se mezi 
dětmi pohybovali kameraman s mode-
rátorkou.  
 Mluvit živě na kameru bylo stresují-
cí. Ale viděla jsem při tom ty naše dě-
tičky, jak si spokojeně hrají, vyrábí 
a společně si povídají, což pro mě bylo 
nadmíru uklidňující a povzbuzující. Cí-
tila jsem, že jsou ve Studánce opravdu 
doma, a to je třeba předat i poslucha-
čům. Krásná, radostná a tvořivá atmo-

sféra byla cítit 
i  přes obrazov-
ku. Liduška mě 
skvěle a pohoto-
vě doplňovala 
údaji o Tříkrálo-
vé sbírce. Druhý 
živý vstup se ko-
nal přímo z kole-
dování venku. 
Přesun mezi ži-
vými vstupy ne-
byl dlouhý, proto 
bylo třeba rychlé 
koordinace. Děti 
nejvíce zaujalo, 
že se ve třídě 
nemusely uklidit 
hračky a že kdo 
byl připravený 

a měl všechno správně oblečené, do-
stal svačinku, aby mu pak venku ne-
kručelo v břiše. Při samotné koledě 
nás zastavila kamera a slečna mode-
rátorka se dětí ptala na otázky ohledně 
tří králů, koledy a příprav kolem. Stáz-
ka a Elenka duchapřítomně odpovídaly 



POZVÁNKY 

2/2023 7 

přímo do mikrofonu na kameru, opět 
živě. A náš Benedikt, pětiletý chlapec, 
při oslovení, zda dokáže zazpívat pís-
ničku, kterou při koledě běžně zpívá-
me, krásně, s jistotou, s úsměvem 
a  plně naladěným hláskem zazpíval 
„My tři králové…“ Benďu a ostatní děti 
pochválil nejen televiz-
ní štáb a další lidé ve 
studiu, ale také rodiče, 
prarodiče, či náhodní 
ranní televizní diváci, 
kteří spěchali do za-
městnání, nebo byli 
v té chvíli třeba v ne-
mocnici.  
 Překvapila mě milá 
zkušenost s natáčením 

a mé poděkování patří všem rodičům, 
kteří doprovodili své ratolesti brzy ráno 
do školky a všem studánkovým kole-
gyním. Taktéž bych ráda poděkovala 
vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, 
všem rodičům a starším sourozencům 
za pomoc při koledování, celé lhotecké 

farnosti a otcům, kteří 
nás provázeli svou 
modlitbou. Záznam 
z vysílání naleznete na 
www.cms-studanka.cz  
 
 Možnost přispět po-
mocí QR kódu trvá, 
děkujeme všem, kdo 
nám touto formou ještě 
přispějí. 

 
 
 

 
 

Masopustní karneval 
 

 21. února se Studánka přemění v rej 
masek. Vodníci, princezny, víly, roboti 
či rytíři. Nebo nejrůznější zvířátka 
a nadpřirozené bytosti. Toto vše může-
te potkat u nás ve Studánce. Skotačí 
se, soutěží se, tancuje se. Nechybí 

tradiční masopustní pokrmy či jiné 
dobroty. Společně tak zakončíme dobu 
postní a další den pak budeme spo-
lečně slavit popeleční středu. Připra-
vena je katecheze a postní cestička, 
která nás provází až do Velikonoc.  

 
 

Den otevřených dveří  
 

 Zveme 23. března v 15–17 h všech-
ny rodiče i děti, kteří by se k nám chtěli 
podívat. Rády vám ukážeme všechny 
prostory i zahradu. Zodpovíme všech-
ny vaše dotazy.  
 Připraveny budou tvořivé dílničky, 
děti si mohou hrát s hračkami ve třídě 

nebo na zahradě. Ve třídách se může-
te pokochat rybičkami, na zahradě 
pomazlit s králíčky. Více informací 
www.cms-studanka.cz 
 Těšíme se na vás! 

Veronika Koběrská 
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Snídaně s Novou a večer tříkrálový 
Přiznám se bez mučení, že v posledních letech oslavy příchodu tří králů ko-
lem mne plynuly bez většího povšimnutí. Z tepla domova jsem zaznamenala, 
že chudák velbloud i letos absolvoval cestu dlážděnými pražskými ulicemi. 
V kostele jsem strčila do kapsy sáček se svěcenou křídou a kadidlem. Před 
kostelem podělila, pokud možno spravedlivě, všechny skupinky koledníků. 

Foto z živého vysílání v CMŠ Studánka 
 
 Letos bylo vše jinak. Už ve středu po 
ministrantské schůzce se moje vnučka 
Bětuška zmocnila jednoho z připrave-
ných sáčků. „No co, babi, já to mám 
dovolené. Já se zeptala.“ „Nechceš 
počkat na pátek, až je posvětí?“ Kde-
pak. Pytlíček vymáchala v kropence 
a zajásala: „Už to mám posvěcené. 
A pořádně!“ 
 Ve čtvrtek 5. ledna jsem se vydala 
do šatníku modřanské charity.  Již del-
ší čas jsem jakousi spojkou mezi mod-
řanskou charitou a naší farností. Ob-
čas v šatníku vypomáhám jako dobro-
volník. Tentokrát jsem dovezla spacák, 
peřinu a teplé svetry. Konečně jsem se 

osobně setkala s novou ředitelkou 
charity. Při rovnání oblečení jsme pro-
braly prodávání lístků na farní plesy 
a potřebu doplnit šatník o pánské ob-
lečení. Chybí zejména boty. Mně z to-
ho vyplynul úkol zařídit sbírku u nás 
v kostele na Lhotce. 
 Večer putovaly naší rodinou důležité 
zprávy. Zítra bude ze školky vysílat te-
levize Nova. Pozor, kdo to chce vidět, 
ať si nařídí budík na 6.30 a 7.12 hod.  
 Vysílání bylo krátké, pěkné a zají-
mavé. Nejprve byla požádána Liduška 
Čechurová, aby vysvětlila, co to vlast-
ně tříkrálová sbírka je a na jaké účely 
jsou peníze vybírány. Paní ředitelka 
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Veronika Koběrská mluvila o tom, že 
se snažíme vychovávat děti tak, aby 
viděly potřebné kolem sebe. Děti sbír-
kou žijí. Vyrábějí si samy koruny, chodí 
koledovat. Zpívají a snaží se rozdávat 
radost kolemjdoucím. Ve druhém 
vstupu už byla skupinka dětí na ulici 
před školkou. S vlastnoručně vyrobe-
nou krásnou betlémskou hvězdou. Tři 
králové v první řadě odpovídali na 
otázky, jak se jmenuje král, kterého 
představují. Ten prostřední zazpíval 
celou koledu „My tři králové jdeme 
k vám“. Tříkrálová sbírka má ve školce 
už hodně dlouhou tradici. 
 K večeru jsem se vypravila do No-
voplazy. V hale vyzpěvovala dcera Li-
duška se svými třemi dětmi. Všichni 
korunu na hlavě, Verča drží školkovou 

hvězdu a Bětka cinká na triangl. Kubík 
obíhá kolemjdoucí děti s cukrovými 
sáčky. Kasičku má na krku, aby ji mohl 
doprovod dětí aspoň trošku přikrmit. 
Vyjíždím do patra. Zpěv se krásně ne-
se prostorem. Než se mi podaří se vrá-
tit, rozrostou se králové o patera Petra.  

Marie Kervitcerová 
 
 
PS: Výtěžek Tříkrálové sbírky pro 
CMŠ Studánka bude využit na pomoc 
potřebným rodinám dětí, které do škol-
ky docházejí, např. na úhradu školné-
ho a stravného těchto dětí, na úhradu 
pomůcek. 

 
 
 

Silvestrovská procházka Prahou 
 

 Sešli jsme se před vý-
chodem slunce. U katedrály 
jsme si v pravé poledne užili 
vyzvánění zvonů. Navštívili 
jsme arcibiskupský palác 
i strahovský pivovar. Zapo-
slouchali jsme se do zurčení 
potůčku u jesliček v kostele 
zasvěceném Panně Marii 
Královně andělů. P. Petr 
nám v kostele sv. Benedikta 
předčítal z Bible o Jákobovi, 
zatímco my jsme očima 
šplhali po Jákobově žebříku 
vzhůru skoro až do nebe. 
Silvestrovská procházka 
s  P. Petrem byla nádherná. 

Marie Kervitcerová 
Foto Jana Vošahlíková 
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Nová tradice přišla z Říma 
Ve svátek na Neposkvrněného početí P. Marie 8. 12. 2022 sloužil pražský ar-
cibiskup Jan Graubner slavnostní mši svatou v chrámu P. Marie před 
Týnem. Účastnil se jí kardinál D. Duka, papežský nuncius T. Okolo, kanovník 
P. Mgr. Vladimír Kellnar, čestný předseda Společnosti pro obnovu Marián-
ského sloupu Michael Pojezdný. Přítomni byli také představitelé politického 
a kulturního života, maltézští rytíři, Ing. P. Nauman, zakladatel Společnosti 
i sochař Jan Bradna. 
 

 Zachytila jsem něko-
lik myšlenek z homilie 
pana arcibiskupa: „Bůh 
má s každým z nás 
plán, dává nám různé 
schopnosti. Co Bůh 
stvořil, udělal krásně, 
dal lidem svobodu, ale 
lidé toho zneužili. Když 
člověk nerespektuje 
pravidla, tak se něco 
pokazí. Člověk si myslí, 
že je důležitější než předpisy od Boha. 
Bůh si svůj lid vychovává a vede, mohl 
by všechno dělat sám, ale nechce 
a potřebuje druhé. Proto si vybral Ma-
rii. Bůh přichází skrze čistá srdce. Vy-
bral si Marii, aby 
vstoupil do dějin, 
a přijímá i kříž na Kal-
várii. Bůh člověka milu-
je, má ho za spolupra-
covníka i při záchraně 
světa. Království je 
všude a má být i dnes 
– spolupracujme na je-
ho království zde na 
zemi. Jsme Boží děti. 
Dnes mají lidé pro-
blémy s identitou, ne-
vědí, kdo jsou. Ježíš 
říká – Boží království je 
ve vás. Necháme ho 
v sobě žít a pracovat 

a tak budovat Boží krá-
lovství? Naše narušené 
vztahy nám v tom brá-
ní, ale Bůh je láska – 
nechte Boha v sobě 
působit! Tak se mění 
svět. Ne revolucí, ale 
když lidé nechají Boha 
v sobě působit. Přeji 
vám proto hezké Vá-
noce, aby se Kristův 
příchod ukázal i v nás, 

a tak rostla jistota, že v narušeném 
světě může růst Boží království.“  
 Po mši svaté jsme se odebrali k ma-
riánskému sloupu, kde jsme se také 
modlili a pražští hasiči sochu dekoro-

vali věncem. Tato tradi-
ce pochází z Říma, kde 
je každoročně dekoro-
vána socha P. Marie na 
sloupu u Španělských 
schodů.  
 Odpoledne se konala 
u křižovníků valná 
hromada Společnosti 
pro obnovu mariánské-
ho sloupu a jeho příz-
nivců. Ještě zbývá osa-
dit sloup sochami čtyř 
andělů. Pracují na nich 
čtyři sochaři.  

Eva Kocmanová Akad. sochař Jan Bradna 
s manželkou Ludmilou 

Dekorování  
sochy P. Marie věncem 
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Jaký byl u nás v Charitě rok 2022 
V lednu každého roku se ohlížíme za uplynulými měsíci. Je třeba uzavřít sta-
tistiky, vyúčtovat dotace a připravit vše na závěrečné zúčtování. Kromě 
hromady čísel a papírů, kterými se musím prokousat, abychom propluli 
úskalími všech účetních a úředních nástrah, také obvykle vzpomínám. 
 

 Prvními dvěma covidovými 
roky jsme prošli hladce. Sto-
nalo nás minimum a hezky 
jsme se prostřídali. V lednu 

roku 2022 nás dostihl omikron. Pokosil 
nás mohutně, v jednom lednovém týd-
nu bylo v práci jenom šest lidí. Sotva 
jsme se vyhrabali z nákazy a provoz 
se zase normálně rozběhl, přišla válka 
na Ukrajině a s ní velký nápor přícho-
zích, kteří potřebovali pomoc.  
 Po podzimních volbách všichni v so-
ciálních službách s napětím sledujeme 
dění na Magistrátu hlavního města 
Praha. O přidělení dotací a grantů pro 
poskytovatele sociálních služeb totiž 
rozhoduje grantová komise, rada a ná-
sledně zastupitelstvo HMP. Mandát 
grantové komise vypršel k 31. 12. 
2022. Bez komise a rady HMP není 
rozhodnutí o přidělení financí a my 
všichni máme peníze na provoz do 
konce února, maximálně poloviny 
března. 
 V jedné věci byl uplynulý rok výji-
mečný. V našem typu služeb bývá ob-
rovská fluktuace zaměstnanců. Z naší 
Charity v roce 2022 odešly pouze dvě 
pracovnice. To se za těch dvacet tři 
let, co v Charitě pracuji, ještě nestalo. 
Děkuji svým kolegům a kolegyním za 
výbornou atmosféru a dobrou spolu-
práci. 

 Ještě trochu čísel 
Ošetřovatelská služba 
Počet klientů: 76 
Počet návštěv: 3.278 

Pečovatelská služba 
Počet klientů: 104 
Počet návštěv: 8.572 
Počet hodin: 6.849 

Osobní asistence 
Počet klientů: 38 
Počet hodin: 8.415 
Počet návštěv: 4.472 

Půjčovna zdravotnických pomůcek  
Počet klientů: 28 

Celkový počet klientů: 204 
 

 Někteří klienti využívají několik na-
šich služeb současně, proto celkový 
počet klientů neodpovídá součtu klien-
tů jednotlivých služeb. 
 Charitu Praha – Chodov v roce 2022 
podpořilo třicet devět individuálních 
dárců, kteří dohromady přispěli část-
kou 250.330 Kč. Potvrzení o daru 
k odečtu ze základu daně z příjmů 
jsme vystavili všem dárcům, na které 
máme kontakt. Pokud vám potvrzení 
o daru nepřišlo, pravděpodobně ne-
známe váš email, telefon, a nemáme 
ani adresu. O vystavení potvrzení 
o daru je možné požádat moji asis-
tentku Annu Čejkovou na telefonu 
272 941 972. 
 Děkujeme také za dary, které jste 
vhodili do kasiček koledníkům při Třík-
rálové sbírce 2023. Výtěžek sbírky je 
zveřejněný na webových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz. Výsledky na-
jdete pod Charitou Praha – Chodov. 
 Přeji vám krásný únor. 

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – ÚNOR 2023 
 

STŘEDA   1. 2.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Adorace a svátost smíření 
15.30–16.30 Příprava dětí na 1. sv. přijímání
16.30–17.15 Výuky náboženství dětí 
17.30 Ministrantská schůzka – začátečníci 
18.45 Společenství mladší mládeže
19.00 Ekonomická rada farnosti 
 

ČTVRTEK   2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela
18.30 Mše svatá 
19.00 Katechismus Katolické církve
19.00 Společenství Zacheus
 

PÁTEK    3. 2. 
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 1. pátek v měsíci, 
pololetní prázdniny. 

15.00 Mše svatá, po ní svatoblažejské požehnání
16.00 Společenství sv. Jana z Boha
18.30 Mše svatá, po ní svatoblažejské požehnání 
19.15–21.00 Adorace a svátost smíření 
 

SOBOTA   4. 2. 1. sobota v měsíci
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá
18.00 Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti oltářní 
 

NEDĚLE   5. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 a 10.00 Mše svatá 
17.00 a18.30 Mše svatá  
 

PONDĚLÍ   6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
  8.00 Mše svatá
18.30 Společenství Alfa plus 
19.00 Společenství MÁTA
 

ÚTERÝ    7. 2. 
  9.15 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici  
18.30 Mše svatá
19.00 Katechumenát – příprava dospělých na křest
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
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STŘEDA   8. 2. 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Adorace a svátost smíření 
15.30–16.30 Příprava dětí na 1. sv. přijímání
16.30–17.15 Výuky náboženství dětí 
17.30 Ministrantská schůzka – pokročilí
19.00 Pastorační rada farnosti 
  

ČTVRTEK   9. 2. 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
16.00 Zpívání s dětmi
19.00 Biblické setkání
19.00 Společenství starší mládeže 
 

PÁTEK  10. 2. Památka sv. Scholastiky 
15.00 Mše svatá  
16.00 Společenství sv. Jana z Boha
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Adorace a svátost smíření 
 

SOBOTA 11. 2. Panny Marie Lurdské
17.00 Mše svatá 
 

NEDĚLE 12. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 a 10.00 Mše svatá  
17.00 a18.30 Mše svatá 
 

PONDĚLÍ 13. 2. 
  8.00 Mše svatá
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ  14. 2.  
  9.15 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.00 Příprava na křest malých dětí – I. setkání
18.30 Mše svatá
19.00 Katechumenát – příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru
 

STŘEDA 15. 2.  Bl. Bedřicha a druhů (14 pražských mučedníků) 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Adorace a svátost smíření 
15.30–16.30 Příprava dětí na 1. sv. přijímání 
16.30–17.15 Výuky náboženství dětí 
17.30 Ministrantská schůzka – začátečníci
18.45–20.00 Společenství mladší mládeže 
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ČTVRTEK 16. 2. 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela
19.00 Katechismus Katolické církve 
19.00 Společenství Zacheus 
 

PÁTEK  17. 2. 
15.00 Mše svatá  
16.00 Společenství sv. Jana z Boha
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Adorace a svátost smíření 
 

SOBOTA 18. 2. 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE 19. 2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 a 10.00 Mše svatá 
17.00 a18.30 Mše svatá 
 

PONDĚLÍ 20. 2. 
  8.00 Mše svatá 
18.30 Společenství Alfa Plus
19.00 Společenství MÁTA
  

ÚTERÝ  21. 2. 
  9.15 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici  
17.00 Příprava na křest malých dětí – II. setkání
18.30 Mše svatá
19.00 Katechumenát – příprava dospělých na křest
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru
  

STŘEDA 22. 2. POPELEČNÍ STŘEDA, začátek doby postní 
  8.00 Mše svatá s udílením popelce
  8.40–9.10 Adorace a svátost smíření 
15.30–16.30 Příprava dětí na 1. sv. přijímání
16.30–17.15 Výuky náboženství dětí 
17.30 Ministrantská schůzka – pokročilí 
18.30 Mše svatá s udílením popelce
 

ČTVRTEK 23. 2.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela
16.00 Zpívání s dětmi 
19.00 Biblické setkání
19.00 Společenství starší mládeže
20.00 Modlitby Taizé 
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PÁTEK  24. 2. 
15.00 Mše svatá  
16.00 Společenství sv. Jana z Boha
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Adorace a svátost smíření 
  
SOBOTA 25. 2.  
15.00–17.00 Duchovní obnova – Kateřina Lachmanová
17.00 Mše svatá
  
NEDĚLE 26. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá upravená pro děti
17.00 a 18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ 27. 2.  
  8.00 Mše svatá
20.00 Společenství mužů a otců 
  
ÚTERÝ  28. 2. 
  9.15 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.00 Příprava na křest malých dětí – III. setkání 
18.30 Mše svatá
19.00 Katechumenát – příprava dospělých na křest
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 

 
Změna programu vyhrazena. 

 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.  
 

Připomínáme, že účastí na našich akcích dáváte nepsaný souhlas se zveřejněním 
sebe na fotografiích z akce ve Věstníku a na farním webu. 

 

V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie,  
stačí o ně přede mší svatou požádat v sakristii. 

 
 
 
 

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM 
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 pře-
dávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události.  (red.) 
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PLÁNUJEME 
 

26. 2., 26. 3., 2. 4., 14. 5., 11. 6. – bohoslužby upravené pro děti 
16. 4.     –  první svaté přijímání 
5.–7. 5.    –  víkend pro rodiny s dětmi 
2. 6.     –  Noc kostelů 
4. 6.     –  poutní a zahradní slavnost 
8. 8.–19. 8. – chaloupky, termín je posunutý s ohledem na setkání mládeže 
9. 9.     – Lhotecký běh 

 
 

I have a dream 
 

 Mám sen, že jednoho dne tento národ povstane a bude skutečně žít podle své-
ho kréda: ‚Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě 
rovni.‘ 
 Mám sen, že jednoho dne na červených kopcích Georgie budou synové býva-
lých otroků a synové bývalých otrokářů schopni spolu zasednout u stolu bratrství. 
 Mám sen, že jednoho dne i stát Mississippi, pouštní stát, mořený horkem ne-
spravedlnosti a útisku, se promění v oázu svobody a spravedlnosti. 
 Mám sen, že moje čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posu-
zovány podle barvy své kůže, ale podle svého charakteru. Dnes mám ten sen! 
 

Martin Luther King, 28. srpen 1963, Lincoln Memorial, Washington DC.  
Plný text v angličtině viz 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm 

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: P. Stanisław Góra, Jana Šilhavá, Olga Hroudová. 
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 27. 1. 2023. 
Uzávěrka příštího čísla je 5. února 2023. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč. 


