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JSEM JIDÁŠ, PETR NEBO JAN?
Měsíc duben začínáme letos nejpo- vzadu v kostele vezmete modrý zprasvátnějším týdnem roku. Po celém svě- vodaj CSI o pronásledovaných křesťatě budou křesťané na Květnou neděli nech. Nám je někdy zatěžko jít do kosčíst z evangelia, že „mnoho lidí prostí- tela, když není všechno tak, jak jsme si
ralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, naplánovali. Oni tam půjdou, i když bukteré nařezali na polích.“ Jižní národy dou moc dobře vědět, že už se nemusí
se jistě nenechají zahanbit a vyzbrojí domů vrátit živí. My jsme někdy spíše
se do průvodu bujnou květenou. My suchými ratolestmi, oni živými plášti
seveřané budeme spíše decentnější kladenými na cestu našemu Pánu.
a spokojíme se s pár větvičkami kočiPožehnané prožití Svatého týdne
ček. To ale nebude jediný rozdíl mezi a Velikonoc!
+ P. Jiří Korda
námi. Možná budeme rozmrzelí, pokud
nám tyto dny, zvláště
pak prodloužený víkend,
zkazí počasí. Nelibě poneseme, když se nám
nepodaří včas vytyčené
přípravy v domácnosti,
připálí se velikonoční
beránek a podobně.
Bratři a sestry blíže rovníku,
třeba
v Iráku,
Egyptě, Pakistánu, budou velmi spokojeni,
když jich během slavnostních dní bude co
nejméně zabito, uneseno, když jejich kostel nelehne popelem. Zní to
příliš nehezky, hrubě?
Ale ono to přeci tak
je. Stačí, když si pustíte
zprávy nebo si například Polibek Jidášův podle Giotta di Bondone (1267–1337)

Zprávy z farnosti

POD POKLIČKU PŘÍPRAVĚ NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V lednu začala příprava na první
svaté přijímání setkáním s rodiči. Vždyť
jsou to oni, kdo hrají stěžejní úlohu ve
formaci dětí. Připravuje se patnáct dětí,
nejmladší jsou prvňáčci, nejstarší třeťáci. Nejdříve jsem s dětmi hovořil
o tom, co vědí a jak vnímají víru, Boha,
Pána Ježíše, Boží lásku k nám, jak se
modlí. Dále jsme se věnovali rodině
Božích dětí – církvi a křtu. Byli to rodiče, kteří nás nechali pokřtít, jsme to ale
nyní my sami, kdo chceme pokračovat
na cestě s Pánem Ježíšem. Pozornost
jsme pak upřeli na otázku, co je dobré
a co zlé, co je svědomí. Boží pravidla
jsou tu pro nás, jsou to ukazatele na
cestě životem. Při probírání Desatera

nejde nyní o to, aby děti znaly přesně
názvy a pořadí, ale aby chápaly obsah.
Velmi silný je u dětí strach ze svátosti
smíření. Otázka na nás dospěláky,
kdepak se v dětech tento děs bere?
Zajímavější setkání jsou ke konci přípravy. Jedna hodina je věnována názorné ukázce poslední večeře. Jak
chutná nekvašený chléb, jak seděli
učedníci, co všechno bylo na stole? Je
důležité si též názorně projít mši svatou, její části. Poslední setkání pak bude věnováno prohlídce kostela a praktickému nácviku slavení svátostí.
Rodičům dětí budu vděčný za zpětnou
vazbu, vás ostatní prosím o modlitbu
za děti a jejich rodiny.
P. Jiří Korda

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
VE TŘETÍ NEJVĚTŠÍ PRAŽSKÉ FARNOSTI
Ve dnech uzávěrky Věstníku bylo rozhodnuto o ustanovení výpomocného
duchovního v naší farnosti, bude jím
Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th. D.,
shodou okolností host březnové farní
akademie. Přestože si myslím, že většině z vás není třeba patera Opatrného
blíže
představovat,
učiníme
tak
v některém z příštích Věstníků. Upozorňuji, že výpomocný duchovní není
totéž co „kaplan“. Otec Aleš je sídelním
kanovníkem na Vyšehradě a je vázán
i povinnostmi na teologické fakultě.
Bude k nám podle potřeby dojíždět,
zastoupí mě při liturgii, eventuálně vypomůže při dalších pastoračních aktivitách. Prosím, myslete na něj ve
svých modlitbách. Též vkládám do vašich úmyslů výběr nového pastoračního asistenta. Arcibiskupství vyslovilo
souhlas s navýšením dosavadního

úvazku na celý, ale naše současná
asistentka paní Olga Hroudová nemůže z rodinných důvodů takto rozšířený
úvazek přijmout. Co do počtu aktivních
věřících jsme třetí největší farností
v Praze (po Kobylisích a Strašnicích).
Proto současný personální stav je velmi nedostatečný. Více informací ohledně místa pastoračního asistenta (asistentky) u patera Kordy. P. Jiří Korda

UPOZORNĚNÍ
Od dubna bude začátek sobotní
mše svaté posunutý na 17. hodinu.
Důvodem jsou personální změny ve
farnosti.
Pořad bohoslužeb v květnu zůstane
stejný jako během celého roku. Májové
pobožnosti ale budou ve všední dny
a v sobotu po každé mši svaté.
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Zprávy z farnosti

ODPOČINEK A SETKÁNÍ
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti? Nebo docházíte do našeho
kostela už delší dobu, ale s žádnou další rodinou se dosud osobně neznáte?
Anebo byste jen chtěli prožít hezký víkend s dalšími rodinami z farnosti na
čerstvém vzduchu? Pak je následující pozvání určeno právě vám!
Stalo se dobrou tradicí, že v měsíci
květnu zve lhotecká farnost na duchovně – sportovně – relaxační víkend,
který je primárně určen právě pro rodiny s dětmi z naší farnosti. Nejinak tomu
bude i letos, kdy se tento podnik uskuteční ve dnech 25.–27. května – tentokrát uprostřed krušnohorské přírody
v Domě sv. Jana Nepomuckého v Perninku.

Snímek z loňského víkendu pro rodiny
Lhotecká farnost je velmi početná,
což má však za důsledek značnou míru
anonymity. Cílem víkendu je umožnit
rodinám s dětmi či bez dětí, ale
i samotným maminkám s dětmi (či tatínkům), navázání kontaktu k dalším
rodičům ze lhotecké farnosti. Zároveň
se nabízí společné prožití dnů naplněných odpočinkem na čerstvém vzduchu
s několika málo duchovními impulzy.

Neváhejte tedy a vyrazte letos
s farností do Krušných hor! Program
víkendu je utvořen tak, že umožňuje
účast i rodičům s malými miminky,
předškolními či školními robátky a odrůstající mládeží. Tak jako každý rok
nebude ani letos chybět pohádka pro
děti na dobrou noc, sobotní dopolední
procházka na Dračí skálu, odpolední
spánek či cyklistický víkend pro sportovně založené a konečně nedělní výlet na božídarské rašeliniště a na Klínovec.
Romantici se mohou těšit na sobotní večerní táborák a povzbuzením pro
duši bude jistě nejen páteční večerní
modlitba rodičů v kostele Nejsvětější
Trojice v Perninku, ale i společná „májová“ v nejdecké kapli či nedělní bohoslužba s farností Jáchymov.
Cena za ubytování a společnou
stravu činí na víkend 690 Kč na dospělého a 500 Kč na dítě od 2 do 15 let.
Bližší informace stejně jako podrobný
program víkendu naleznete na našich
stránkách www.lhoteckafarnost.cz.
Přihlašovat se můžete v sakristii
u P. Jiřího, nebo na tel.: 732 922 737.
Rádi zodpovíme i případné dotazy.
Takže nashledanou v Perninku!
Petr Křížek

KRÁTCE
17. března přijal v našem kostele křest
Peter Ponický.
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JAK SE MÁ NÁŠ SYN PRAHBU
Naše farnost je od roku 2004 zapojena do projektu Adopce na dálku. Ve studiu podporujeme už třetí dítě – indického chlapce Prahbu A., který opět píše.
Moji drazí,
na počátku svého dopisu vás žádám
o vaše požehnání pro mne. Všichni
v mém domově jsou v pořádku. Věřím,
že se také těšíte dobrému zdraví. Posílám vám sladké políbení.
Nyní studuji 7. ročník. Protože mám
hodně nových předmětů, věnuji se jim
s větší pozorností. Výuku navštěvuji
pravidelně. Naše první zkoušky jsou za
mnou. Dopadnul jsem dobře. Po
zkouškách jsme dostali dva týdny
prázdnin. Strávil jsem je doma. Hrál
jsem si s přáteli a také jsem byl na jednodenním táboře...
Děkuji vám všem za vaši vstřícnost
ke mně. Přeji úspěch a štěstí.
Váš syn, Prahbu A.
Prahbu se narodil jako prvorozený
syn. Jeho otec pracuje jako řidič nákladního auta a je stále na cestách.
Maminka je v domácnosti a snaží se ze
skromných prostředků rodinu uživit.
Prahbu je velkou nadějí rodiny. Od
prvního dne mu je věnováno nejvíc péče a všichni mladší sourozenci mu
slouží. Zdálo by se, že bude mít snadný život, ale opak je pravdou. Prvorozený má podle tradice odpovědnost za
rodinné závazky. Nejprve musí dokončit školu a pak sehnat dobré místo.
V Indii získá člověk dobře placené zaměstnání jen, když má potřebné vzdělání. Proto je investice rodiny do Prahbuova vzdělávání velmi důležitá.
Až Prahbu své studium ukončí, bude muset převzít zodpovědnost za celou rodinu, sourozence, staré nemocné
rodiče a mnohanásobně jim vrátit vlo-

ženou investici a péči penězi ze svého
zaměstnání.
Prahbuova rodina přes veškerou
snahu neměla dost peněz, aby prvorozenému studium zaplatila. Otec trávil
veškerý čas na cestách a příjem přesto nestačil. Rodina se dostala do nejisté životní situace, hrozila jí chudoba
a hlad.
Díky naší pomoci může Prahbu pokračovat ve studiu na vyšším stupni
základní školy. Jeho snem je stát se
policistou. Nepomáháme však jenom
jemu, ale celé jeho rodině, která bude
jednoho dne na Prahbuovi a jeho práci
závislá. Pravidelný sponzorský příspěvek 4 900 korun budeme vybírat během druhé poloviny dubna.
Věnceslava Svobodová
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FARNÍ AKADEMIE
Na Farní akademii 19. února přednášel P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD.,
JC.D. na téma: Eucharistie a jednota církve. P. Přibyl je duchovním správcem farnosti sv. Gabriela na Smíchově, přednáší na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích, je členem Společnosti pro církevní právo a jeho
odborná činnost se koncentruje do oblasti církevního práva a soudů.
V úvodní části své přednášky P. Přibyl označil Eucharistii za ústřední tajemství a základ, na kterém spočívá
jednota naší církve. Jednotlivci nebo
církevní společenství, která tuto jednotu neuznávají či zpochybňují, přispívají
k rozkolům různého stupně a jsou,
přísně vzato, hodni exkomunikace, což
je z latinského ex communio, ze společenství. Doprovodnými znaky jsou
např. narušená apoštolská posloupnost, neuznávání autority papeže a vyloučení ze společného slavení a přijímání Eucharistie.
P. Přibyl uvedl tři konkrétní příklady,
které byly, v katolické církvi řešeny:
1. Skupina tzv. Lefebvristů byla založená francouzským biskupem M. Lefebvrem (1905–1991). Ten nesouhlasil
s liturgickými a jinými reformami II. vatikánského koncilu a byl v roce 1988 exkomunikován, včetně čtyř biskupů, které o své vůli vysvětil. Papež Benedikt
XVI. tuto exkomunikaci zrušil.
2. Nezávislá (na papeži) katolická
církev v Číně (ČLR) – i zde došlo v posledních letech ke zlepšení, neboť papež jí povolil biskupské svěcení. Je tudíž obnovena apoštolská posloupnost
a je možné společné slavení Eucharistie.
3. Anglikánská církev – zde je situace relativně nejkomplikovanější. Papež byl nahrazen anglickým králem,
příp. královnou a v samotné církvi nepanuje jednota. Proti vůli mnoha kněží

i laiků se od roku 1994 provádí kněžské a od roku 2008 i biskupské svěcení
žen. V důsledku toho dochází k hromadným přestupům do katolické církve. To vše brání splynutí obou církví.
K zásadnímu
narušení
jednoty
(schizmatu), rozdělení na západní římskokatolickou a východní pravoslavnou
církev, došlo ve středověku a
s konečnou platností roku 1054. U východní církve je sice apoštolská posloupnost, ale není vazba na papeže.
Existují i věroučné rozdíly, to ovšem
platí i pro staroorientální křesťanské
církve, např. arménskou, koptskou,
syrskou. Katolík může při pravoslavné
bohoslužbě, pokud mu to bude dovoleno, přistoupit ke stolu Páně.
Co se týká protestantství, zde je
jednota pouze v udílení křtu. Není
apoštolská posloupnost ani uznání papeže a není ani společná oslava Eucharistie a pojetí Eucharistie jako svátosti, ve které je Kristus cele,
permanentně přítomen. Tato situace je
např. u Starokatolické církve, která
vznikla roku 1870 a je členem Utrechtské unie.
P. Přibyl v další části přednášky hovořil o vývoji eucharistické zbožnosti
a o svátosti Eucharistie ustanovené
dekretem Tridentského koncilu (1545–
1563), podle kterého je „Kristus
v Eucharistii přítomen vpravdě, skutečně a podstatně“.
Karel Štamberg
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KŘESŤANSTVÍ JAKO VRCHOLOVÝ SPORT
V sobotu 10. března se sešlo asi 30 farnic a farníků, aby strávili dopoledne
rozjímáním, modlitbou a nasloucháním. To vše s impulzy a duchovním doprovázením P. Radima Cigánka, někdejšího jáhna naší farnosti.
Téma letošní postní rekolekce vycházelo ze tří pilířů prožívání postní
doby: Půst, modlitba, almužna. O nástrojích, které nám mohou výrazně
pomoci hlouběji prožít oněch 40 dní
přípravy na obnovení našeho křestního
slibu, mluvil otec Radim v jednotlivých
promluvách. Padlo mnoho hlubokých a
inspirativních myšlenek. Ráda se podělím o to, co mě zasáhlo nejhlouběji.
Svatý Pavel píše obyvatelům Korintu: „Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro
pomíjitelný věnec, my však pro věnec
nepomíjitelný.“ (1Kor 9,25)
P. Radim se zde pozastavil nad tím,
kolik času, energie a úsilí sportovci investují, aby získali úspěch. Od dětství
vstávají brzy ráno a ještě před začátkem vyučování absolvují náročný trénink. To samé hned po škole. Snášejí
spánkový deficit, fyzické vyčerpání,
obětují volný čas. Nevěřící lidé věří
v sílu úspěchu a vítězství tak skálopevně, že pro ně obětují tolik! A co já,
věřící křesťan, který zná svůj věčný cíl,
své nikdy nekončící a absolutní vítězství, slast takových rozměrů, že si ji
v tomto životě nedokážu představit; co
do toho jsem schopná investovat já?
Tato myšlenka mě přivedla k uvědomění, že postní doba není čas, kdy nade mnou neustále visí nepříjemný požadavek něčeho se zříct, aby se mnou
Bůh byl spokojen. Je to posvátný
prostor, který Pán vytváří pro nás, abychom se lépe soustředili na náš nád-

herný věčný cíl, kterým je On sám.
Jsem přesvědčená, že nám v tomto
čase nabízí výjimečné milosti, které
umíme přijmout jen tehdy, očistíme-li
se od svých malých model právě pomocí postních úkonů.
Protože mám dvouměsíčního chlapečka, moje účast na obnově přicházela v úvahu jedině pod podmínkou, že
ho vezmu s sebou. Otec Radim s jeho
přítomností neměl problém, já však
měla obavy, jak dlouho mi bude umožněna účast na programu. Kryštof je
totiž dost uplakané dítě, které vyžaduje
hodně pozornosti a péče. Málokdy spí
přes den déle než hodinu v kuse, po
nakrmení je dlouho vzhůru a před
usnutím dlouho pláče. Nicméně jsem
se rozhodla to zkusit, smířená s tím, že
se buď „uklidíme“ do sálu sv. Václava,
nebo odjedeme domů. Kryštof hned
cestou do kostela usnul a výjimečně
prospal celé dopoledne. Vzbudil se
dvacet minut před závěrečnou mší – to
bylo přesně tolik, kolik jsme potřebovali
na pohodlné nakojení a přemístění
zpět do kostela. Kde Kryštof prakticky
ihned znovu usnul a probudil se až po
příjezdu domů, po neuvěřitelných čtyřech hodinách spánku.
A tak mohu poděkovat otci Radimovi za jeho duchovní impulzy a vůbec za
jeho přítomnost v našem společenství,
ale především chci vzdát chválu našemu Bohu, který opravdu ví, co potřebujeme, a postará se o to!
Jana Jirsová
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
NEDĚLE
8.00
10.00
15.00
16.00

1. 4.

18.30

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

ÚTERÝ
3. 4.
9.00–11.00
16.55
17.00
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

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

STŘEDA
4. 4.
7.00
8.00
8.45–9.15
16.00
17.30
18.45–20.15

Zpovídání
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 5. 4.
16.00
18.30
19.30–21.00
19.30–21.00

Zelený čtvrtek
Mše svatá
Mše svatá
Bdění v Getsemanské zahradě
Zpovídání

PÁTEK
6. 4.
9.00
13.00
15.00
17.30
18.30
19.30–21.00
19.30–21.00

Velký pátek
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Křížová cesta pro mládež v Krčském lese
Velkopáteční obřady
Křížová cesta v kostele
Velkopáteční obřady, chrámový sbor: pašije
Bdění u Božího hrobu
Zpovídání

17.00–18.00
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SOBOTA 7. 4.
10.00
10.30–17.00
10.30–12.00
20.00

Bílá sobota
Matutinum – modlitba se čtením
Návštěva Božího hrobu
Zpovídání
Velikonoční vigilie

NEDĚLE
8.00

8. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá
Mše svatá s doprovodem sboru a orchestru (W. A. Mozart:
Korunovační mše, Ave verum, G. F. Händel: Alleluja)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá

9. 4.

VELIKONOČNÍ OKTÁV
Mše svatá
Mše svatá

10.00
16.00
18.30
PONDĚLÍ
8.00
10.00

ÚTERÝ
10. 4.
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

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

STŘEDA
11. 4.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

VELIKONOČNÍ OKTÁV
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 12. 4.
8.00
8.45
9.30

VELIKONOČNÍ OKTÁV
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v pečovatelském domě v Zárubově ul.

PÁTEK
13. 4.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

VELIKONOČNÍ OKTÁV
Mariánské večeřadlo
Mše svatá (POZOR, TRVALÁ ZMĚNA ZAČÁTKU!)
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní

14. 4.
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NEDĚLE
8.00
10.00

15. 4.

16.30
18.30
PONDĚLÍ
20.00

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: Mons. Václav Malý „Postřehy z cest do
zemí komunistických diktatur a islámu“
Mše svatá s Mons. Václavem Malým

16. 4.
Pastorační rada farnosti

ÚTERÝ
17. 4.
9.00–11.00
16.55
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
18. 4.
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
Výuky náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 19. 4.
8.00
8.45
15.00

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

PÁTEK
20. 4.
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)
Svátost smíření pro děti před prvním svatým přijímáním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

21. 4.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
18.30

22. 4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
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ÚTERÝ
24. 4.
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
25. 4.
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
Výuky náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Koncert komorního smíšeného sboru Byzantion

26. 4.

PÁTEK
27. 4.
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
17.00
NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

Mše svatá
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
20.00

28. 4.
29. 4.

30. 4.
Setkání mužů a otců

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít mezi nás.
Změna programu vyhrazena.
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SVĚTOVÝ KARNEVAL
V sobotu 18. února se tělocvična ZŠ Zárubova proměnila v zeměkouli na
dlani. Mohli jsme tu potkat severské Vikingy, indiány, kovboje, břišní tanečnice, Španělku s šaty na flamenco, japonské gejši, obyvatele Indie, námořníky, piráty a cestovatele všeho druhu. Dětský karneval lhotecké farnosti se
konal už po třinácté, tentokrát na téma Cesta kolem světa.
Odpolední rej masek zpestřila africká pohádka, ale i cvičení při hudbě
s Petrou Koubovou. Soutěže dětem přibližovaly specifika vybraných zemí.
V Indii poznávaly divoká zvířata
a zkoušely svou zručnost, v Americe se
lovilo lasem, v Nizozemí se vozily velké
bochníky sýra, v Itálii se stavěla věž ze
sirek, v Kolumbii se skládala kávová
zrnka, v Japonsku zase origami, ve
Spojených arabských emirátech děti
stavěly věž z kostek, v Keni lovily lva,
ve Francii hádaly, ve kterém kelímku
se schoval míček, v Austrálii se cvičila
zručnost, v Peru se ochutnávalo koření

a v Africe se malovaly obrázky. Zábavy
bylo plno, hrála k ní hudba, pekárna
Kabát sponzorovala účastníky svými
koblížky. Závěrečnou tečkou bylo již
tradiční vypouštění balónků. Kam až
doletí se snad časem dozvíme díky
kartičkám s adresou.
Velký dík patří všem, kteří byli
ochotni se do realizace karnevalu zapojit, dát svůj čas a nápady. Na karneval letos přišlo asi 70 dětí a 60 dospělých. A těm, kteří karneval letos nestihli
vzkazujeme: „Těšte na příští 14. ročník.“
Holíkovi a Váňovi

OČIMA DOBROVOLNÍKŮ
Po chvilce bloudění lhoteckým sídlištěm nacházím vchod do ZŠ Zárubova. Přípravy už jsou v plném proudu.
Po obvodu tělocvičny vyrůstají jednotlivá stanoviště, v kulisách africké ves-

Více fotek na www.lhoteckafarnost.cz

nice probíhá generálka divadelního
představení.
Začínají se trousit první cestovatelé.
Malá šatna praská ve švech. Rytmickou hudbu linoucí se z tělocvičny vystřídalo divadlo. Na chvilku si oddechnu, a už se děti hrnou k soutěžím.
„Ahoj, jdeš skládat?“ „Tohle je takové
přerostlé kávové zrnko, kdybyste to
náhodou nepoznali.“ Prý Kolumbovo
vejce. „Hotovo?“ „Šikula, tady máš razítko...“
Tělocvična se pomalu vyprazdňuje
a ruku v ruce s tím mizí i veškeré stopy
naší přítomnosti.
Terezie Šilhavá
Každoročně pořádaný dětský karneval s sebou přináší tradiční divadelní
scénku. Naše spolčo Odrostláků mělo
tu čest se již poněkolikáté směle vrh-
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nout do její realizace. Tak jako každá
týmová práce, ani ta naše se neobejde
bez drobných neshod a pořádné nálože stresu. Kulisy sháníme po všech
čertech, nejupovídanější role přehazujeme jeden na druhého, ale nakonec
vše dotáhneme do zdárného konce.

Spokojené pohledy dětí a bouřlivý potlesk jsou toho důkazem. Celý karneval
uteče neuvěřitelně rychle, a my si při
loučení uvědomíme, že nám ta námaha stála za to! Mám pocit, že se z nás
pomalu, ale jistě stávají karnevaloví
profesionálové!
Bára Marešová

OČIMA RODIČŮ A DĚTÍ
Karneval se nám velice líbil, nejvíc
nás zaujalo to, jak si starší kamarádi
připravili pohádku, soutěže a hry pro
mladší kamarády. Obdivovali jsme též
krásné kostýmy malých cestovatelů
a nadchla nás bezvadná organizace.
Klepetkovi
Letos už si karneval naplno užil
i náš čtyřletý Daník. Stejně jako jeho
starší sestřička nadšeně obcházel jednotlivá stanoviště a počítal razítka s vidinou sladké odměny. Nejvíc se ale jako každý rok těšil na pouštění balónků.
Počasí bylo letos příznivé, napjatě
jsme sledovali, jak balónky Markétky
a Daníka
překonávají
nástrahy
v podobě stromů i paneláků a vzdalují
se. Krátce poté, co nám zmizely z očí,
už jsme s úsměvem naslouchali Daníkovi, že „jeho balónek už teď určitě přistál v Americe“.
Jana Kalendová
Naše dvě děti byly na karnevalu
s babičkou, já jsem s nimi byla jen chviličku na začátku. Děti byly nadšené.
Bavilo je tancování, největším tahákem
se staly soutěže, které byly podle babičky opravdu pěkné. Ocenila také, že
stanovišť bylo víc, takže děti nemusely
dlouho čekat. Já osobně musím ještě
kvitovat příjemnou hlasitost hudby.
Takže suma sumárum, děti i babička
odcházely opravdu spokojené a doma
pak jeden přes druhého vyprávěly svoje zážitky. Takže díky! Irena Haasová

Daník (4): Mně se líbilo, jak jsme se
koukali na divadlo a taky odměna.
Markétka (7): Mně se líbila ta soutěž,
jak se lezlo na žebřiny a klouzalo dolů
po lavičce.
Kalendovi
Bylo to moc fajn, nejvíc se mi líbily
soutěže – ta, kde se chytalo lasem
a potom ta, kde se po vůni poznávalo
koření. Scházelo mi představení masek, někdy jsem nemohl poznat za koho kdo jde. Nejvíc se mi líbila maska
Asterixe.
Kubík Holík

Takhle se vozil sýr v Nizozemí
Bylo to hezké, pěkně jsem si zasoutěžila a supr bylo vypouštění balónků.
Už se těším, kam nejdál doletí.
Kačenka Holíková
Karneval byl super. Ze soutěží mě
nejvíc bavilo vozit sýr a prolézat opičí
dráhu. Scházelo mi představení masek.
Terezka Váňová
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CHYBÍ MI TELEFONÁTY OD BABIČKY
Milé sestry a milí bratři, jménem Farní charity Prahy 4-Chodov přispívám do
časopisů několika farností. Největší zájem je o příběhy našich klientů. Jsem
samozřejmě vázána mlčenlivostí. Příběhy jsou proto anonymní, upravené
tak, aby nebylo možné klienta identifikovat, a fotografie jsou ilustrační.
První příběh bude o naší oblíbené
klientce, která si přála, abychom ji oslovovali babičko. Babička se do naší péče dostala po pobytu v nemocnici, krátce před 80. rokem života. Měla vážné
kloubní a cévní problémy, chodila
o francouzských holích, bez doprovodu
nemohla opustit byt. Sociální situace
byla také komplikovaná, protože její
rodina žila mimo Prahu. Babička byla
osamělá, děti přijížděly na návštěvu 2x
až 3x do roka.
Zdravotní sestry babičce převazovaly nohy a kontrolovaly tlak. Pečovatelky zajišťovaly pomoc v domácnosti.
Brzy jsme si babičku oblíbili. Musela
mít bolesti, ale nevzdávala se a neulevovala si. Sama si zajišťovala vše, na
co jí síly stačily. Byla neuvěřitelně optimistická, nikdy si nestěžovala. Naopak často nás povzbuzovala. Dodnes
vzpomínáme na její kulinářské umění.
Vaření pro ni bylo koníčkem a radostí,
takže jsme při každé návštěvě museli
ochutnávat nové výrobky. Starali jsme
se o ni čtyři roky.
Její zdravotní stav se průběžně
zhoršoval a zlepšoval. Měla velké problémy s dolními končetinami, trpěla
častými záněty žil. V pravidelných intervalech jsme s ní sváděli úporný souboj, abychom ji dostali do nemocnice.
Ještě dnes vidím její prosebné oči: „Ale
holčičko, vždyť vy se o mne postaráte.“
Pamatuji se na náš největší spor, těsně
před její smrtí. Přišla jsem k ní na návštěvu v 8 hodin ráno, převázat nohy.

„Ale, holčičko, přeci to nevyleju“
Byl leden, -12 °C, nejel mi autobus,
tak jsem šla pěšky. Než jsem se stihla
svléknout a připravit si tác na převaz,
měla jsem na stole hrnek s horkým
grogem. Po celou dobu, co jsem ji převazovala, jsme se dohadovaly. Babička
mne přesvědčovala: „Ale holčičko, co
s tím teď budu dělat? Přeci to nevyleju.“ Nakonec jsem odešla s grogem
nalitým v lahvičce a se slibem, že si ho
večer doma vypiji na její počest.
Je to už několik let, co babička zemřela. Nakonec se jí splnilo přání, zemřela doma na embolizaci, pravděpodobně ve spánku. Ráno ji našla naše
zdravotní sestra. Byl to vzácný člověk,
který dokázal ostatním rozjasnit den.
Dodnes na ni vzpomínáme a její telefonáty tradičně začínající: „Dobrý den
holčičko, tady je babička. Jakpak se
dneska vynacházíte?“ mi stále chybí.
Eva Černá
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
email: charita.chodov@email.cz
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Při ztrátě soběstačnosti si ti, kdo jsou ze zdravotních či jiných důvodů závislí na pomoci druhé osoby, mohou zažádat o příspěvek na péči.
Od ledna 2012 se mění způsob posuzování nepříznivého zdravotního
stavu při stanovení stupně závislosti.
Posudkoví lékaři nově posuzují jen deset ucelených oblastí každodenního života člověka namísto 36 úkonů, např.
zajištění, přijímání stravy, osobní hygienu, oblékání a pohyb, dodržení léčebného režimu, úkony spojené
s chodem domácnosti, nakupování,
úklid, přípravu jednoduchého jídla,
schopnost
komunikace,
nakládání
s penězi.
Nadále zůstávají čtyři stupně závislosti, finančně odstupňované v rozmezí
od 800 do 12 000 korun. Nově se navyšuje příspěvek na péči u osob mladších osmnácti let ve II. stupni závislosti
na 6000 korun. O příspěvek se žádá
na předepsaném formuláři na úřadě
práce na oddělení nepojistných sociálních dávek. Na základě nálezů praktického i odborných lékařů a výsledku sociálního šetření v místě bydliště lékař
posudkové služby příslušné správy sociálního zabezpečení (SSZ) vyhodnotí
podklady a vydá rozhodnutí o přiznaném stupni a výši příspěvku.

Příspěvek je vyplácen osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě,
která péči zajišťuje, a je určen na pokrytí výdajů za služby spojené s péčí.
Po dobu, kdy je žadatel umístěn ve
zdravotnickém zařízení, např. nemocnice nebo léčebna pro dlouhodobě
nemocné, se vyplácení příspěvku pozastavuje. Změny je nutné nahlásit na
úřad práce, který dávku vyplácí. Zhorší-li se zdravotní stav člověka pobírajícího příspěvek na péči, může být požádáno o jeho zvýšení.
Nově se zavádí funkce – asistent
sociální péče. Může jím být zdravotně
způsobilá osoba starší osmnácti let,
která není osobou blízkou, např. soused, pečující o zdravotně znevýhodněnou osobu. Asistent nemusí mít živnostenský list ani registraci, ale písemná
dohoda je nutná. Výdělek nesmí převýšit 12 000 korun měsíčně, jinak podléhá dani z příjmů.
Více informací: www.socialni-davky2012.cz; www.socialnireforma.mpsv.cz
Petra Kornienková
Případné dotazy můžete posílat na
adresu: petra.kornienkova@seznam.cz

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
V pátek 2. března jsem se na základě upozornění P. Jiřího Kordy zúčastnila
ekumenického modlitebního setkání v Husově sboru Církve Československé Husitské v Krči (bývalý kostelík sv. Anny).
Hnutí Světový den modliteb vzešlo
z Presbyteriánské církve ve Spojených
státech Amerických a do současné podoby se ustavilo v roce 1927. Jedná se

o celosvětové hnutí křesťanských žen
mnoha tradic, které se každoročně setkávají na různých místech ke společným modlitbám. Shromáždění má kaž-
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dý rok zvláštní téma, které připravují
vždy ženy z jiné země. Letošní setkání
s tématem Dopomáhejme ke spravedlnosti připravily ženy z Malajsie.
V Malajsii se vzájemně zdraví předáním palmové ratolesti, přiloží dlaně
k sobě jako při modlitbě a na znamení
úcty se lehce ukloní a řeknou: Selamat
Datang – Vítej v pokoji!
Modlitební setkání v Husově sboru
Církve Československé Husitské v Krči
vedli farářka Jindřiška Buttová a farář
Církve
českobratrské
evangelické
z Braníka Jaroslav Pechar.
Nejprve
jsme
zhlédli prezentaci
o přírodě, politických a náboženských
poměrech v Malajsii. Je to multikulturní
země v níž žije přes 27 milionů obyvatel a mezi různými náboženstvími převažuje islám. Křesťanů je pouze 6%.
Ženy jsou tam v těžké situaci. Modlili
jsme se společně modlitby děkovné, modlitby doznání a přímluvné. Četl
se příběh ženy, která bojovala za věc
spravedlnosti.
Následovalo
čtení
z knihy Abakuk 1,2–4 a Podobenství
o soudci a vdově z Lukášova evangelia 18,1–8. Vše jsme doplňovali zpěvem písní, například známého spirituálu: Jednou budem dál... Poučení

z evangelia vyznělo v kázání, že naše
modlitby mají šanci. Že stojí za to modlitbu nevzdávat. Stále platí, že Bůh je
soudce spravedlivý a my ho musíme
nechat být tímto Bohem. Po závěrečné
modlitbě následovalo setkání účastníků
na faře s malým „postním“ pohoštěním.
Mohli jsme ochutnat i malajskou specialitu – kuličky plněné ořechy.

Zaujalo mě i malajské přísloví:
Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo
ho přichází porazit.
Ke kostelíku Husova sboru v Krči
mám blíž, protože zde paní farářka
Buttová před šesti lety pohřbívala mou
tchyni, která pocházela z Hlinska, kde
byla členkou Rady starších v tamějším
Husově sboru a závěr života prožila
s námi v Praze.
Eva Kocmanová

NA ZAMYŠLENÍ
„Do domu Hospodinova půjdeme s radostí,“ je odpověď jednoho responsoriálního žalmu. S radostí do našeho kostela chodíme, ale někteří tak trochu
jako do nákupního centra a ne jako do Hospodinova domu...
Je dobře, že se P. Kordovi podařilo kem až do kostela je velkou výhodou,
zavést pravidelný úklid našeho kostela ale tím spíš by se mohl brát ohled na
každý týden, a všem dobrovolníkům ostatní, zejména na ty, kdo kostel uklía dobrovolnicím za jejich službu patří zejí. Pohled na bláto opadávající z kovelký dík. Mohli bychom však svoji leček kočárků je smutný a vzbuzuje
vděčnost projevit také větší ohledupl- otázku, zda jde o nedostatek ohleduplností, spočívající v očištění bot před nosti nebo o lhostejnost. Doma by se
vstupem do kostela. Totéž platí i o ko- nám to asi nestalo, protože tam si to
Jakub Hradec
lečkách kočárků. Možnost vjet s kočár- musíme uklidit sami.
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PLÁNUJEME
KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY
se bude konat 1. dubna na Květnou
neděli v Krčském lese, sraz v 15 h.
u restaurace Na tý louce zelený.
SVÁTOST SMÍŘENÍ ve Svatém týdnu:
v úterý od 17 h a po mši (P.Přibyl, P.
Korda); ve středu od 7 h a po mši podle
potřeby; na Zelený čtvrtek po obřadech
19.30–21 h.; na Velký pátek po večerních obřadech do 21 h.; na Bílou sobotu bude příležitost od 10.30–12.00 h.
KŘÍŽOVÁ CESTA PRO MLÁDEŽ se
chystá opět na Velký pátek 6. dubna
od 13 h. sraz též u restaurace Na tý
louce zelený.
VELIKONOČNÍ PROGRAM SBORU
6. 4. na Velký Pátek – Velkopáteční
pašije a tři až čtyři chorály od J. S. Bacha na melodie jeho Janových a Matoušových pašijí
8. 4. na Hod Boží Velikonoční – W. A.
Mozart Korunovační mše, Ave verum,
G. F. Händel: Alleluja.

FARNÍ AKADEMIE S BISKUPEM
Mons. Václav Malý bude hostem farní
akademie v neděli 15. dubna od 16.30
hodin. Podělí se s námi o své Postřehy
z cest do zemí komunistických diktatur
a islámu a také bude celebrovat večerní mši svatou.
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ děti přijmou
v neděli 22. dubna při mši sv. v 10 h.
SEZNAMOVACÍ VÍKEND
Zveme rodiny s dětmi 25.–27. května
na víkend do Perninku. Přihlašovat se
můžete u P. Kordy nebo u Petra Křížka
na tel.: 732 922 737.
FARNÍ ZÁJEZDY
Opět se můžeme těšit na putování:
12. 5. Svatá Hora – Vysoká u Příbrami
– Bohutín u Příbrami
16. 6. pravděpodobně Telč a okolí.
NOC KOSTELŮ v pátek 1. června
prožijeme v našem kostele poprvé.

O Martinu Lutherovi se vypráví, že do svého psacího stolu vyryl slova: „Baptizatus
sum“. Kdykoli se mu vedlo špatně, když ho trápil pocit méněcennosti, podíval se
na tuto větu a vyslovil ji nahlas. „Jsem pokřtěný“ pro něj znamenalo: Nezáleží na
mé výkonnosti, rozhodující je, že Bůh mě bezvýhradně přijal a že mě miluje.
Anselm Grün: Křest
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