PLÁNUJEME
POSTNÍ REKOLEKCE v naší farnosti
byla kvůli slavnostní mši nového kardinála Dominika Duky v katedrále sv. Víta přesunuta na sobotu 10. března od
9 h, povede ji P. PhDr. Radim Cigánek.
PŘÍŠTÍ FARNÍ AKADEMIE
V neděli 18. března od 16.30 hodin
zveme na přednášku Doc. Ing. Mgr.
Aleše Opatrného, Th.D. na téma Jak
se liší Boží a lidská pedagogika? Neboli: Může být rodič či vychovatel laskavý
a milosrdný jako Bůh?
Na další farní akademii 15. dubna bude hostem biskup Václav Malý.
Pokud byste chtěli navrhnout další
téma akademie či vhodného hosta, napište na kstamberg@volny.cz nebo
sdělte pateru Kordovi.
SVÁTOST SMÍŘENÍ mohou děti a případně i rodiče přijmout 28. března po
skončení výuky náboženství v 17.15 h.
Nenechávejte předvelikonoční svátost
smíření na poslední chvíli. Rozpis zpovídání ve Svatém týdnu bude v příštím
Věstníku.
Je snad pravý půst vzdát se slaniny,
zvěřiny? Je snad půst věcí úst?

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY
Kromě pobožností v kostele se stala již
tradicí křížová cesta pro rodiny s dětmi.
Bude se konat 1. dubna na Květnou
neděli v Krčském lese, sraz opět v 15
h. u restaurace Na tý louce zelený.
KŘÍŽOVÁ CESTA PRO MLÁDEŽ se
chystá opět na Velký pátek 6. dubna
od 13 h.
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ děti přijmou
v neděli 22. dubna při mši sv. v 10 h.
SEZNAMOVACÍ VÍKEND
pro rodiny s dětmi je plánován na víkend 25.–27. května.
NOC KOSTELŮ v pátek 1. června
prožijeme v našem kostele poprvé.
MŮŽETE SE PTÁT: pokud vás napadne otázka týkající se víry, můžete ji poslat do redakce a nebo přímo
P. Kordovi, který je ochotný pro Věstník
na dotazy odpovídat.

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE
http: //lhoteckafarnost.cz/vestnik
Číslo 2 – březen 2012

BŘEZEN, MĚSÍC ČESKÉHO NEBE
Tento měsíc je obvykle z velké části, letos dokonce úplně celý, ve znamení postní doby. Pozornost se upíná na
výzvu k obrácení, k návratu na cestu,
kterou je Kristus. Liturgie podporuje
stav usebrání a apeluje na změnu života mimo jiné svou strohostí, umocněnou texty Písma, postními zpěvy, společnou modlitbou křížové cesty,
absencí výzdoby. Jen výjimečně se
připomínají svatí. Proč tedy ten nadpis? Naše země má v poměru k počtu
obyvatel relativně velký počet světců.
Všiml jsem si, že březen je mezi nimi
oblíbený čas k odchodu na věčnost.
Druhého března se pro nebe narodila
Křížová cesta pro rodiny s dětmi

Ne, půst je víc, toť sklizeň! Svaž snopy
své a dej jíst duši, má hlad, žízeň!
Robert Herrick, 17. století

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4-Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
internet: http://lhoteckafarnost.cz; bankovní spojení: číslo účtu 74 326
329/0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, Olga Hroudová, Jana a
Jan Šilhavých. Příspěvky posílejte na adresu farnivestnik@gmail.com, nebo je
můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Číslo vychází 26. 2. 2012. Tisk: Jan Macek, Jablonec N. Nisou www.tiskem.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 20. března. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.

Anežka Přemyslovna, patnáctého Klement Maria Hofbauer, Jan Sarkander
sedmnáctého, Jan Nepomucký dvacátého a blahoslavený Metoděj Dominik
Trčka třiadvacátého. Svatý Josef sice
není rodilý Čech, ale je od poloviny sedmnáctého století jedním ze zemských
patronů. A tak ho do českého nebe
můžeme také počítat. Většinu z vyjmenovaných si připomínáme v liturgickém kalendáři mimo postní dobu. To
abychom je mohli náležitě oslavit.
Nicméně přesto se nám mohou v tyto
dny hodit. Jejich životní příběhy jsou
totiž důkazem, že evangelium je možné
žít v kterékoliv době, bez ohledu na
okolnosti, i přes různé
vnitřní i vnější překážky.
Naši svatí nás zvou na
cestu v Ježíšových šlépějích, na cestu radikálního přilnutí k Bohu
a jeho věcem. A o to
přeci v postní době jde
na prvním místě.
Přeji nám všem,
abychom jednou, a nemusí to být zrovna
v březnu, rozšířili náš
nebeský tým.
+ P. Jiří Korda

Zprávy z farnosti

Ohlasy

PŘEDSTAVUJEME ČLENY PASTORAČNÍ RADY

ING. MARTIN KONÍČEK
Martin Koníček se narodil před 37 lety v Chrudimi. Jeho maminka je obchodní referentka, tatínek malíř pokojů, má o rok mladšího bratra.
V Chrudimi bydlel až do svých dvaceti let s výjimkou roční vojenské prezenční služby v Kolíně. Od té doby žije v Praze. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze a pracuje jako manažer provozu IT systémů v T-Mobilu. V roce 2001 se po dvouapůlleté známosti oženil. Jeho manželka Jana, magistra farmacie, je dosud na mateřské dovolené s pětiletým
Maxmiliánem a tříletým Mariánem.
Chodil jsi s rodiči do kostela?
Pokřtěný jsem byl jako dítě, ale do
kostela mě někdy brala jenom babička.
Boha jsem si začínal uvědomovat, až
když mi bylo asi šestnáct let, ale doopravdy jsem uvěřil až po vojně.
A tvoje manželka?
Cesta nás obou k víře byla dost podobná. Duchovně nás formoval otec
Tomáš Halík. Také biřmovaní jsme byli
oba u Nejsvětějšího Salvátora.
Kde jste se seznámili?
Na internetu na chatu. (Poznámka
redakce pro starší čtenáře Věstníku:
chat /čti čet/ je písemná komunikace
více lidí na internetu.)
Jste tedy lidé počítačové éry…
A přitom já jsem s počítači původně
vůbec nechtěl pracovat. Podobně jako
jsem nikdy nechtěl žít v Praze nebo
studovat vysokou školu. Pokud šlo
o vojnu, dělal jsem všechno možné,
abych se jí vyhnul. Ale cesty Boží jsou
nevyzpytatelné.
Studovat vysokou školu jsi původně
nechtěl. Jak to, že jsi nakonec změnil rozhodnutí?
Na vojně u specializovaného útvaru
v Kolíně jsem se seznámil s kamarádem, který o studiu uvažoval. Domluvili

jsme se, že „vejšku“ zkusíme spolu, ale
on si to nakonec rozmyslel a nenastoupil.
Ty jsi byl na vojně ještě dva roky?
Rukoval jsem už jen na osmnáct
měsíců. A během služby nám vojnu ke
všeobecné radosti zkrátili na rok.
S chozením s manželkou jsi to také
neměl jednoduché.
To je pravda. Pocházím z Chrudimi, ona je z Turnova. Já jsem studoval
v Praze, ona v Hradci Králové. Takže
jsme se jeden za druhým nacestovali
až až.
Jak jste se dostali do kostela na
Lhotku?
Původně jsme asi před čtyřmi roky
„jenom“ hledali kostel, kde by nám pořad bohoslužeb vyhovoval lépe než večerní mše u Salvátora, kam jsme do té
doby chodili.
A co to, že jste u Panny Marie Královny míru už zůstali?
Oslovilo nás zdejší prostředí. Líbí
se nám kostel i úžasná křížová cesta.
Ale tu správnou atmosféru tu tvoří lidi.
Přestože farnost je dost veliká, je kompaktní. Zatímco někde, i v menších farnostech, se farníci setkávají jen v neděli na mši, na Lhotce jsou zvyklí spo-
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CHALOUPKA NA KLONDIKU
Na zimní chaloupku směr Deštné v Orlických horách vyrazila 5. února
v neděli po mši svaté v 10 hodin ze Lhotky skupinka v počtu jedenácti lidí,
osm dětí a tři starší kamarádi.
Cesta trvala sice déle, ale společně dovolilo, tak jsme zůstali doma a hráli
jsme si ji docela užili. Naším cílem bylo „zábavné hry“. Samozřejmě jsme měli
Diecézní centrum života mládeže i duchovní program. Přijel za námi i paVesmír. Přivítali nás tam velice milí ter Jiří Korda a pobyl s námi na Vesmí„týmáci“. Jako každý rok byla chaloup- ru tři dny.
ka provázena hrou. Tentokrát podle Každý den byla mše svatá, jen ve střeknížky Smoke Bellewa: Život na Klon- du ne, protože byla dole v Deštném.
diku. Každý den se hrála jedna etapa Večerními společnými modlitbami konhry. Například měly děti v rámci etapy číval náš den. Škoda, že týden tak
za úkol projít bludištěm nakresleným rychle utekl a v sobotu 11. února jsme
na papíře. Skupinka, která našla cestu už odjížděli do našich domovů potěšit
nejrychleji, získala nejvíc bodů. Na svou přítomností naše blízké. Byl to
konci týdne si děti mohly za všechny pěkně strávený čas prázdnin. Myslím,
získané body „nakoupit“ v dražbě různé že se chaloupka vydařila a všichni si
dobroty. Také jsme každý den chodili domů odvezli o nějaký zážitek navíc.
lyžovat, jen v pátek nám to počasí neŠtěpán Vašíček

PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT
Že nevíte jak? Třeba při velkém jarním úklidu našeho kostela. Bude se konat
v sobotu před Květnou nedělí, tj. 31. března. Začíná se v 8.30 h.
Právě prožíváme dobu postní, po
které následují velké svátky – Velikonoce. Pro nás křesťany jsou oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nejenom,
že tuto slavnost budeme slavit s čistou
duší, ale i Dům našeho Pána učiníme
čistým. A právě předvelikonoční hloubkový úklid našeho kostela je další příležitostí k seznámení nás, kteří kolem
sebe chodíme, podle vidění se sice
známe, ale jménem ne. Když se nás při

úklidu sejde víc, jde práce líp od ruky a
ještě je čas na seznámení. Tak jako já
jsem se během předvánočního úklidu
seznámila s paní Editou Fořtovou, která patří mezi ženy, které každý čtvrtek
po mši svaté pravidelně uklízejí náš
kostel. Další příležitostí k seznámení je
chvilka odpočinku při malém občerstvení, které nám minule připravila obětavá paní Šišková. Těšíme se i na vás.
Marie a Áda Cerhákovi

NABÍDKA: ŠKOLA ROZUMEM I SRDCEM
ZŠ Sv. Augustina, Hornokrčská 3, Praha 4 Krč (u metra Kačerov) nabízí několik
posledních míst do budoucí 1., 2. a 3. třídy ZŠ. Je to škola rodinného typu s individuálním, přátelským přístupem k dětem i rodičům. V osnovách je výuka náboženství stejně jako jazyky s rodilými mluvčími již od první třídy. Domluvte si prohlídku tel. 602684538; nebo www.skolasvatehoaugustina.cz.
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Od 1. ledna 2012 dochází k některým změnám ve vyplácení a přiznání dávek
Peněžité pomoci v mateřství a Rodičovského příspěvku.
Peněžitá pomoc v mateřství, dále
PPM, je dávka nemocenského (zdravotního) pojištění a v praxi se jí říká
"mateřská", vyplácí ji zaměstnavatel
nebo Správa sociálního zabezpečení.
Nově ji mohou nárokovat nejen matky,
ale i otcové za splnění podmínek daných zákonem. Hlavní podmínkou je
mít účast na zdravotním pojištění 270
dní během posledních dvou let před
nástupem na PPM.
Nově se výše PPM může odvíjet od
příjmu otce dítěte pokud je plátcem
nemocenského pojištění, například je-li
matka studentka bez pojištění zatímco
otec je živnostník a plátce pojistného.
Od 1. ledna 2012 se pro nárok na
PPM započítává i doba řádně ukončeného studia. Aby mohla být PPM vyplacena otci, je od 1. ledna nutné, aby
s matkou uzavřel písemnou dohodu, že
bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít nejdříve od 7. týdne po porodu
a nejméně na sedm po sobě jdoucích
kalendářních dnů. Více informací podává Úřad práce nebo Správa sociálního zabezpečení.

Rodičovský příspěvek, dále RP, je
dávka hrazená státem. Běžně se jí říká
"rodičák" a navazuje na PPM. Pokud
nejsou splněny podmínky pro nárok na
PPM, je RP vyplácen ihned po narození dítěte. Mají na něj nárok ženy i muži,
kteří pečují celodenně o své děti, maximálně do čtyř let věku.
Nově mohou matky dávat děti do
předškolních zařízení již od dvou let
a nárok na RP jim nezaniká, jako tomu
bylo dříve. U dětí mladších než dva
roky se zavádí jednotné konto 46 hodin
měsíčně jako doba docházky do předškolního zařízení. Výši příspěvku je
možné měnit jednou za tři měsíce. Rodiče, kteří přecházejí na novou právní
úpravu platnou od 1. ledna 2012, o ni
musí zažádat na nových formulářích.
Dávku nově vyplácejí a informace poskytují Úřady práce, tzv. oddělení nepojistných sociálních dávek. Více informací http://socialni-davky-2012.cz;
http://socialnireforma.mpsv.cz
Případné dotazy můžete také zaslat na
adresu petra.kornienkova@seznam.cz
Petra Kornienková

ZAJÍMAVOST

Pražská informační služba pořádá vlastivědnou vycházku Ze Lhotky do Braníka
a zahájí ji 11. března prohlídkou našeho kostela. Začátek akce ve 14:00 na autobusové zastávce „Lhotka“ Cena 100/70 Kč.
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lečně chodit i na různé akce. Mám dojem, že lidé tu víc drží pohromadě.
Zkrátka člověk se u Panny Marie Královny míru cítí dobře. Jako rodičům
nám také vyhovuje, že je to farnost,
která má pochopení pro malé děti.
Takže když jsme v Praze, jsme v neděli
dopoledne na Lhotce.

mohou před domem nasednout na kolo
a nemusíme se přitom bát velkého provozu.

Jsi nejen členem pastorační rady
farnosti, ale pracuješ i v Občanském
sdružení (OS) Studánka…
Když jsme chtěli, aby náš starší
chlapec Maxmilián začal chodit do
školky,
zjistili
jsme, že na Lhotce je církevní
mateřská škola
(CMŠ). To nám
vyhovovalo, protože nám jde
o to, aby naše
děti byly v křesťanském duchu
vychovávány nejen doma, ale
i ve školce. Na
Studánce
se
nám líbí, že je to
malá
mateřská
škola rodinného
typu a že část
dne tam děti mají
Martin a Jana Koníčkovi s dětmi v příbramském Hornickém muzeu
program odděleCo znamená „když jsme v Praze“?
ně po třídách a část dne tráví všechny
Tím, že moji rodiče jsou, jak jsem
společně. Že ty menší se stýkají
se už zmínil, v Chrudimi a manželčini
s většími a naopak.
v Turnově, jsme taková nomádská rodina. Chceme-li, aby si naši rodiče užili Co děláš v radě Občanského sdruvnoučata a děti zase babičky a dědeč- žení Studánka?
Od září jsem jejím předsedou. Ale
ky, nezbývá nám nic jiného než cestovat. Pokud jsou děti zdravé, minimálně členem rady jsem byl už v předchádva víkendy v měsíci trávíme mimo zejícím školním roce.
Prahu. Proto velkou většinu aktivit mu- Proč vlastně při školce existuje ještě
síme plánovat dlouho dopředu.
občanské sdružení?
Občanské sdružení podporuje školJak vám vyhovuje Praha 4?
Žil jsem na Žižkově, v Břevnově, ale ku ať už přímo financováním potřebnéPraha 4 je pro rodinu s dětmi ideální. ho vybavení, tak i sháněním různých
Máme to blízko do přírody, k řece. Děti grantů. Zároveň pořádá kulturní nebo
sportovní akce i pro okolní veřejnost.
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A v neposlední řadě vzhledem k tomu,
že školka nemá školníka, podílejí se
členové OS i na údržbě prostor školky
a přilehlé zahrady.
Kapacita školky loni už nestačila
poptávce. Co se s tím dá dělat?
Během letních prázdnin proběhla ve
Studánce stavební úprava, díky které
bylo možné navýšit její kapacitu o osm
dětí. Další možnosti jsou však omezené nejen ekonomicky, ale i tím, že
CMŠ je v budově jen v pronájmu.
Chodí Max do mateřské školy rád?
Maxovi se ve školce líbí. Má tam
kamarády, je spokojený, těší se tam.
A co váš mladší chlapec?
I on se těší, až bude chodit do mateřské školy. Když manželka ráno vodí
do Studánky Maxe, Marián občas dělá
scény, že tam chce taky. Doma si hraje
na to, že chodí do školy, jak školce říká.
Jak ses dostal do pastorační rady?
Mne kandidovat vlastně ani nenapadlo. Ale před minulými volbami mě
oslovili Petr Křížek a Prokop Jirsa. Po
volbách mě k účasti v radě vyzval otec
Bedřich Vymětalík.
Co můžeš farní radě dát?
Jak hodně cestujeme nejen mezi
Prahou, Chrudimí a Turnovem, ale i jinde po Čechách a Moravě, mám dost
zkušeností z různých farností, a ty

myslím mohu na Lhotku přinášet. Protože vždycky je co zlepšovat. Vidím, že
to, co se dělá na Lhotce, se dá dělat
i jinak. Přestože nám zázemí ve Lhotecké ne zcela vyhovuje, leckde nemají
ani to. Každá farnost je jiná. Zvlášť to
vidím na vesnicích. V řadě farností se
lidé po mši sejdou např. na kafe nebo
na čaj, a to je stmeluje. U nás na něco
takového není dost místa. A po skončení desáté v jedenáct hodin, vlastně
před obědem, už není ani dost času.
Má pan Koníček nějaké koníčky?
Snažím se trochu sportovat. Jezdím
na kole a plavu. Jsem rád, že v práci
máme sprchu, takže do zaměstnání
mohu přes Krčský les jezdit na kole.
Rád si přečtu dobrou knížku. Teď čtu
Ježíše Nazaretského od Josepha Ratzingera. Nejraději mám Karla Čapka,
konkrétně Válku s mloky a R. U. R.
S manželkou rádi chodíme po kopcích.
Dokud jsme neměli děti, o dovolené
jsme týden chodili po horách a pak jeli
k moři. U nás máme rádi Blanensko,
Jeseníky, Krkonoše… Občas si k „radosti“ našich sousedů v paneláku zahraji na trubku, na kterou jsem ještě
před vojnou hodně hrával. Kluci se o to
už taky pokoušejí, takže „radost“ sousedů bude brzy trojnásobná. Taky
hrozně rád vařím, zvlášť ryby. Manželka je moc nemusí, ale děti i já je máme
rádi.
Rozhovor připravil Jiří Sůva

KRÁTCE
• Křest přijali Vojtěch Běhal (7. 1.) Marek Petija (28. 1.), Šimon Roth (11. 2.)
a Kryštof Jirsa (19. 2.).
• Společné udílení svátosti pomazání
nemocných proběhlo při mši svaté
v sobotu 11. 2., ve svátek Panny Marie

Lurdské. Přihlásilo se 36 zájemců, svátost nakonec přijalo 155 lidí.
Svátost pomazání nemocných se uděluje také podle potřeby individuálně!
Olga Hroudová
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PŘEDSTAVUJEME
FARNÍ CHARITU Z PRAHY 4 - CHODOVA
Milé sestry a milí bratři, naše charita byla založena v roce 1993 při farnosti
sv. Františka z Assisi. Z původně dobrovolnické organizace se v průběhu let
stala profesionálním zdravotnickým a sociálním zařízením, které poskytuje
domácí péči na území deseti pražských farností. Jednou z nich je i farnost
vaše, a tak její služby můžete využívat i vy nebo vaši blízcí.
Charita poskytuje služby domácí
péče, chodíme tedy sloužit přímo do
domácností našich klientů. Navštěvovat vás může naše zdravotní sestra,
která u vás doma poskytne odborné
zdravotnické služby. Nejčastěji převazujeme různé defekty, podáváme léky,
injekce, odebíráme krev, měříme tlak,
puls, glykémii. Služby zdravotní sestry
vám musí předepsat váš praktický lékař. Sestra se pak při návštěvě drží jeho předpisu. Služby zdravotních sester
jsou pro klienty zdarma, jsou hrazeny
ze zdravotního pojištění.
Naše charita nabízí také služby sociální. Poskytujeme pečovatelskou
službu a službu osobní asistence. Sociální služba je smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem služby. O tom,
co přesně budou pracovnice u klientů
dělat, se dohodnou sociální pracovníci
s klientem a jeho rodinou při vstupní
návštěvě. K nejčastějším výkonům patří pomoc s osobní hygienou, pomoc při
ranním vstávání a večerním ukládání,
příprava a podání jídla, pomoc
s oblékáním, nákup, úklid a doprovod
klientů na procházku, či kam potřebuje.
Sociální služby jsou částečně hrazeny
klientem. Náš ceník je v souladu
s platnou vyhláškou Ministerstva práce
a sociálních věcí. Sociální služby se
platí z příspěvku na péči. Pokud klient
tento příspěvek nemá, sociální pracovníci mu pomohou o něj zažádat.

Na procházce s osobní asistentkou
Naše služby samozřejmě doplňuje
sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek. V případě, že
byste potřebovali naši pomoc nebo radu, můžete se na nás obrátit nejlépe
telefonicky nebo po emailu. Vzhledem
k terénní povaze naší práce se může
stát, že na pevné lince nikoho nezastihnete. V tom případě volejte na mobilní telefony. Přeji vám požehnaný
vstup do postní doby.
Eva Černá
Kontakty:
Kancelář, pevná linka: 272 941 972,
E-mail: charita.chodov@email.cz;
Mgr. Eva Černá, ředitelka: 737322569;
Mgr. Klára Irišková, vrchní sestra:
604 993 378; Mgr. Ondřej Frühbauer,
sociální
pracovník:
737 948 638;
Bc. Petra Bérová, sociální pracovnice:
731 625 943.
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PONDĚLÍ
18.30
20.00

26. 3.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
27. 3.
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

Příprava na biřmování – mládež
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Modlitba chval
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
28. 3.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.15
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpovídání rodičů a dětí (po skončení výuky náboženství)
Zpívání s dětmi
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 29. 3.
8.00

Mše svatá

PÁTEK
30. 3.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 31. 3.
8.30
14.00–16.00
16.00

Velký úklid kostela
(Před)velikonoční jarmark pro rodiče s dětmi v CMŠ
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
15.00
16.00
17.00–18.00
18.30

1. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Mše svatá
Mše svatá
Křížová cesta pro rodiny s dětmi v Krčském lese
Křížová cesta v kostele
Modlitební triduum hnutí Modlitby matek
(předchozí dva dny tridua se konají na Zlíchově)
Mše svatá

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít mezi nás.
Změna programu vyhrazena.
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
ČTVRTEK
8.00
8.45
9.30

1. 3.
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v pečovatelském domě v Zárubově ul.

PÁTEK
2. 3.
9.00
15.00
15.45
15.45–16.30
18.30
19.30–21.00
21.00

1. pátek v měsíci
Modlitební chvíle za CMŠ Studánka – sál sv. Václava
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Společenství mládeže: Noc křesťanského filmu

SOBOTA
15.15
16.00
16.40

3. 3.

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
18.30

4. 3.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Křížová cesta
Mše svatá

ÚTERÝ
6. 3.
9.00 –11.00
16.55–17.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Příprava na biřmování – mládež
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Společenství starších náctiletých (cca 16–22 let)
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
7. 3.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45
15.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.

8. 3.

str. 7

Věstník lhotecké farnosti 2/2012

PÁTEK
9. 3.
15.00
15.45
15.45–16.30
18.30
19.30–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 10. 3.
9.00–12.30
16.00
16.45

Postní rekolekce: P. PhDr. Radim Cigánek
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
16.30
18.30

11. 3.

3. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Křížová cesta
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá

PONDĚLÍ
20.00

12. 3.
Zasedání PRF

ÚTERÝ
13. 3.
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

Příprava na biřmování – mládež
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Společenství starších náctiletých (cca 16–22 let)
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
14. 3.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
18.00
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Úklid kostela – náhradní termín místo čtvrtka
Zpívání s dětmi
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 15. 3.
8.00
10.00–14.00

Mše svatá
Vikariátní konference kněží III. vikariátu

PÁTEK
16. 3.
15.00
15.45
15.45–16.30
18.30
19.30–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA
16.00
NEDĚLE
8.00
10.00
16.00

17. 3.
18. 3.

16.30
18.30
PONDĚLÍ 19. 3.
18.30
ÚTERÝ
20. 3.
9.00–11.00
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00
STŘEDA
21. 3.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
ČTVRTEK 22. 3.
8.00
8.45
15.00
PÁTEK
23. 3.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00
SOBOTA 24. 3.
16.00
NEDĚLE
25. 3.
8.00
10.00
16.00
16.30
18.30

SV. PATRIKA
Mše svatá
4. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Křížová cesta
Farní akademie: Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný Th. D.
Jak se liší Boží a lidská pedagogika?
Mše svatá
SLAVNOST SV. JOSEFA
Mše svatá
Setkání maminek s dětmi
Příprava na biřmování – mládež
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Společenství starších náctiletých (cca 16–22 let)
Zkouška chrámového sboru
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá
5. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Křížová cesta
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
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