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VĚSTNÍK

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!
Poslední květnový den roku 1937,
tedy přesně před pětasedmdesáti lety,
byl posvěcen pozemek pro budoucí
lhotecký kostel a o den později bylo
započato s budováním základů. Shodou okolností první červnový den se
náš chrám poprvé zúčastní mezinárodní akce Noc kostelů. Po celý večer sem
budou přicházet lidé z okolí i nadšenci
objíždějící kostely po celé Praze. Hodně lidí ale bere tuto akci pouze jako
kulturní počin na způsob Noci muzeí
nebo knihoven. To podstatné chybí.
Ale už v době vzniku kostela nebyla situace, co se týče víry, až tak růžová.
Vše ještě zhoršil nástup bratří komunistů, údajně na věčné časy. Naštěstí není věčnost jako věčnost. Oni odešli,
kostel tu stále stojí. A žije. Pulsující
srdce farnosti, kde se potkávají lidé
různých generací, prostor pro intenzivní setkání se samotným Ježíšem, Synem Božím a synem pokorné dívky
z Nazareta. Pod jejímž ochranným
pláštěm se zde již tři čtvrtě století
zvláštním způsobem potkává nebe se
zemí. Nezapomínejme svěřovat do její
mocné ochrany nás samotné, návštěvníky našeho kostela i všechny obyvatele naší farnosti.
Královno míru a Matko naše, oroduj
za nás, kteří se k Tobě utíkáme!
+ P. Jiří Korda

Májové pobožnosti budou ve všední
dny a v sobotu po každé mši svaté.
Pořad bohoslužeb se nemění.

Zprávy z farnosti

MALÝ KOSTEL, MALÁ FARA, VELKÁ FARNOST
Na konci února a ve Svatém týdnu
proběhla na arcibiskupství dvě jednání
ohledně realizace rekonstrukce a rozšíření kostela a fary. První z nich bylo
mezi mnou a generálním vikářem
Mons. Michaelem Slavíkem. Na druhé
jsem přivedl zástupce obou rad – pastorační a ekonomické. Za arcibiskupství byli přítomni generální vikář,
hlavní ekonom diecéze Ing. Štícha a jejich spolupracovníci. Zástupci arcidiecéze velmi ocenili náš zodpovědný
přístup, včetně ohledů na náklady rekonstrukce a následně provozní náklady. Nicméně jsme byli povzbuzeni,
abychom se nebáli usilovat o velkorysejší řešení problémů. Generální vikář
zvláště upozornil na nevyhovující stav
liturgického prostoru. Lidé sledují mši
na obrazovkách, protože hlavní loď
není propojena s postranními prostory,
nevyhovující zázemí atd. Mnohým
z nich už to ani nepřijde zvláštní, protože si na tento stav zvykli.
Na základě tříhodinové diskuze se
došlo k následujícím závěrům: Jsou tři
priority k řešení: 1. Liturgický prostor,
2. Prostory pro pastoraci, 3. Bydlení
duchovních. Bylo vysloveno ne megalomanským plánům, ale též ne minimalistickým řešením, protože výsledná
podoba ovlivní život farnosti na desítky
let. Projekt bude financován: 1. dárci
z ČR i ze zahraničí – získávat se budou společným úsilím arcibiskupství

a farnosti, 2. arcibiskupstvím a farností
– tak, aby nedošlo k nepřijatelnému zatížení farnosti dluhy.
Vyplynula možná varianta k bližšímu zkoumání: Současný kostel s farní budovou upravit na kostel se zázemím a na zahradě postavit farní dům,
ve kterém by byly učebny, společenská
místnost a bydlení pro duchovní.
Arcibiskupství souhlasí s tím, aby
se v další fázi pokračovalo ve spolupráci s architekty Jirsovými. Hlavním
důvodem je dosavadní dobrá spolupráce a zároveň detailní znalost pastoračních potřeb farnosti. Ing. Jirsa se
osobně podílí na několika programech
ve farnosti. Na společné schůzce PRF
a ERF 16. dubna byly obě rady seznámeny s výsledky tohoto jednání.
Další setkání obou rad je plánováno na
3. května. Bližší informace zájemcům
velmi rád poskytnu též osobně.
Na závěr bych rád zmínil zajímavou
okolnost. Když pater Rudolf na konci
osmdesátých let usiloval o zvětšení
kostela, měl při plánování kaple Nejsvětějšího Srdce Páně mimo jiné představu, že prostor bude komunikovat
s hlavní lodí. Bylo mu však řečeno, že
to není technicky možné. Samostatná
kaple byla vybudována v roce 1991.
Nyní se jeho přání může začít realizovat. A tak doufám, že nám fandí a pomáhá i svou přímluvou.
+ Jiří Korda

KRÁTCE
• Křest přijaly za poslední měsíc tyto
děti: Anežka Homolková, Anička Kubalová, Matyáš Toepfer.
• K prvnímu svatému přijímání při-

stoupilo 22. dubna celkem patnáct dětí.
• Rozloučili jsme se s Václavem Radou, Karlem Kučerou, Annou Kuncířovou, Marií Barcalovou a v modřanském
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kostele s naším bývalým kostelníkem
Josefem Pelikánem.

vede v neděli 20. května při mši
o desáté.

• K velkému předvelikonočnímu úklidu kostela se tentokrát sešlo pouze
třináct statečných, kterým i touto cestou děkujeme.

• Věnujte pozornost nabídce duchovně – sportovně – relaxačního víkendu
pro rodiny ve dnech 25.–27. května,
tentokrát uprostřed krušnohorské přírody v Domě sv. Jana Nepomuckého
v Perninku, viz. pozvání v minulém
Věstníku. Bližší informace a program
víkendu naleznete na vývěsce a našich
stránkách www.lhoteckafarnost.cz.

• Dodatečné přání a poděkování
k 80. narozeninám připravil náš chrámový sbor svému bývalému sbormistrovi Jiřímu Mindlovi (vedl ho v letech
1974–1993). Sbor nově nastudoval
Českou mši Jiřího Mindla, kterou před-

PROGRAM PODNĚCUJE K OTÁZKÁM

Symbolický obraz vzniká postupně
Stejně jako v čase předvánočním,
i před Velikonocemi se náš kostel naplnil neobvyklým hlaholem školních dětí. Tentokrát jich program pro 3., 4. a 7.
třídy absolvovalo okolo tří set. Celkem
to bylo dvanáct tříd ze ZŠ Prof. Švejca-

ra, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Na Beránku, ZŠ Jílovská, ZŠ Angelovova a ZŠ
K Dolům. Katecheze vedli: Boženka
Šárková, Lenka Kapsová, Gabriela Filippi a Petr Křížek. Další pomocnice
mají v nebi: Evu Remešovou, která stála u zrodu projektu, Marušku Šárkovou,
osobně připravovala mnohé pomůcky
pro katechezi, a Markétu Purkrábkovou, jednu z prvních, která „šátkovou“
metodu na Lhotku přinesla.
Je potěšující, že mnohé třídy přicházejí jak na Vánoce, tak i na Velikonoce. Také mnozí kantoři se vracejí
opakovaně, některé kantorky při odchodu dokonce přejí „požehnané Velikonoce“. Děti se programu účastní
s velkou vážností. Když mají položením
kamene a slovy vyjádřit, kdy jejich srdce zkamenělo, říkají například: „Když
od nás táta odešel,“ „Když mi zemřela
maminka,“ „Když maminka onemocněla nevyléčitelnou nemocí.“
Mnohé děti se po skončení programu ptají, zda se to „opravdu stalo“, odkud to „víme“, jestli „je víc lidí věřících
či nevěřících“ – prostě program evokuje celou řadu otázek.
Petr Křížek
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011
Farnost vede od roku 2005 podvojné účetnictví podle vyhlášky číslo
504/2002 Sb. platného znění.
Nemovitosti
Vlastní nemovitosti: pozemek pod
většinou kostela podle LV č.119
v katastrálním území Lhotka a od loňského podzimu také pozemky v katastrálním území v Praze-Strašnicích
a v Praze-Proseku. Tyto pozemky jsme
dostali na základě rozhodnutí biskupské rady arcidiecéze od strašnické
a prosecké farnosti a jsou určeny ke
směně za pozemky v bezprostřední
blízkosti kostela. Kus pozemku pod
kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně, veškerá zahrada i prostor před vstupem do
kostela totiž nepatří naší farnosti, ale
hlavnímu městu Praze. Město je
ochotné nám dát tyto pozemky, s odhadní cenou přes 3 mil. Kč, za nově
získané pozemky ve Strašnicích a na
Proseku s doplatkem kolem 200 tisíc
korun. Všechny aktivity jsou v jednání
a probíhají za podpory arcibiskupství.
Příjmy
Na kostelních sbírkách pro farnost
bylo v roce 2011 vybráno 688 655 Kč,
10 % z těchto sbírek se odvádí jako dar
do Svépomocného fondu při arcibiskupství. Z tohoto fondu se financují potřeby farností v arcidiecézi, které přesahují jejich možnosti. Dary pro farnost
činily 492 699 Kč, farní ples skončil
přebytkem ve výši 7 094 Kč.
Směrované sbírky a dary
V roce 2011 vybrala farnost při různých sbírkách pořádaných arcibiskupstvím (na charitu, bohoslovce, církevní školství…) 145 602 Kč. Dále
farnost darovala Občanskému sdružení
Casula na organizaci letních a zimních

Chaloupek pro děti 31 500 Kč, CMŠ
Studánka 20 000 Kč, Arcidiecézní charitě Praha 4 900 Kč příspěvek na
adopci na dálku, Papežskému misijnímu dílu 7 506 Kč na Misijní koláč (Zde
jsou uvedeny jen dary nad 1 tisíc Kč.)
Celková výše poskytnutých darů činila
279 345 Kč.
Výdaje
Nejvýznamnějšími výdaji byly: poplatky za plyn 126 722 Kč, Katolický
týdeník, tiskoviny, učební pomůcky
a tisk Věstníku 124 469 Kč, za pronájem
pozemků
v
okolí
kostela
97 920 Kč, za elektřinu 62 073 Kč, pojištění kostela 49 495 Kč, kancelářský
materiál 43 136 Kč, za bohoslužebné
věci (hostie, víno, svíce, květiny)
23 268 Kč, vodné a stočné 16 554 Kč,
bezpečnostní systém SVA 14 400 Kč.
Stav na účtech
Hotovost na účtech: Bankovní účet
České spořitelny 787 273 Kč, Vkladový
účet České spořitelny 809 081 Kč,
Bankovní účet Poštovní spořitelny
5 627 Kč. Do konce školního roku bude
provedena reorganizace účtů. Farnost
je též skrze arcibiskupství přihlášena
do aukce energií, která by měla přinést
snížení jejich cen minimálně o čtvrtinu.
Farnost nemá žádné dluhy.
Vykázaný zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2011 činí 144 228,21
Kč. Všechny výše uvedené částky jsou
k 31. 12. 2011. Vycházel jsem z podkladů účetní farnosti. Bližší informace
rád poskytnu osobně.
Velmi děkuji paní Marii Kervitcerové, která mnoho let dělá v naší farnosti
nelehkou práci účetní, jak za podklady,
tak za její obětavou a nezištnou službu.
+ Jiří Korda
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OBYČEJNÝ ŽIVOT OBČAS NABITÝ UDÁLOSTMI
Poprosili jsme paní Marii Kervitcerovou, která ve farnosti už léta pomáhá
při zpracovávání účetnictví, jestli bychom ji mohli ve Věstníku představit.
Radši by zůstala ve skrytosti, ale nakonec nám napsala a nejen o sobě.
podobě bude schválena novela zákona, týkající se neziskových organizací.
Na podzim jsme si oddechli, že se nás
podvojné účetnictví netýká, abychom
na jaře zjistili, že ekonomickému oddělení pražského arcibiskupství se myšlenka podvojného účetnictví natolik zalíbila, že
tuto formu účtování nařídilo všem farnostem.
A začal kolotoč.
Zúročila jsem zkušenosti z doby, kdy jsem
vedla účetnictví Vyšší
odborné škole pedagogické ve Svatém Janu
pod Skalou. Znamenalo
to zajistit legální a levný
účetní program, nakrmit
všechny adresáře a číselníky, zavést systém,
udělat inventuru a oceRodina Kervitcerových v říjnu roku 2010
nění veškerého movitého i nemovitého majetJednoho dne zazvonil u našich vráku, a to vše při zaměstnání, po večetek. V té době vypomáhal ve lhotecké
rech a o sobotách... Samotné vedení
farnosti jako kostelník a řekl: „Seber se
účetnictví, to už je proti tomu hračka.
a hned běž za paterem Vymětalíkem.
A tak si od roku 2005 hraju dodnes. Je
Potřebuje něco ohledně účetnictví.“
to můj pravidelný dar lhotecké farnosti.
Samozřejmě, že jsem moc dobře věděla, že shání někoho, kdo by vedl Princezna k svátku
Pepu Pelikána jsem znala, co moje
podvojné účetnictví. A tiše jsem doufala, že se přihlásí někdo jiný. Práce paměť sahá, a on mě od mého narojsem měla až nad hlavu, čtyři dospíva- zení. Patřil do množiny kluků Pelikánojící děti a starého otce. Naléhavost Pe- vých. Synové přátel mých rodičů, většinou ve věku mých nejstarších bratrů,
pových slov však vykonala své...
ministrovali v Modřanech: Pelikánovi,
Samotné účetnictví už je hračka
Peroutkovi, Karasovi, Svobodovi, MePůl roku jsme pak čekali, v jaké
luzínovi... Vzhlížela jsem k nim a vrchoMůj život by vydal na tlustou knihu,
jak ho stěsnat do nevelkého článku?
Nakonec mi pomohl Pepa Pelikán, který zemřel na Velký pátek. Byl to právě
on, kdo mě k účetnictví na Lhotce přivedl.
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lem mého snažení bylo zařadit je do Dva domovy
Do Modřan na Tyršovku se rodiče
správné rodiny. Časem se mi mnozí
ztratili z očí. S některými jsem v dospě- přistěhovali ke konci války. Na radu
sousedů chodili do kostela na Lhotku.
losti znovu navázala přátelství.
Otec rád vypráPepovu
MARIE
KERVITCEROVÁ
se
narodila
věl, jaká to byla
maminku, paní
2.
ledna
1955
v
Praze
a
do
svatby
žila
pěkná procházPelikánovou,
v
Modřanech.
Vychovali
ji
čtyři
bratři
a
ka cestičkou po
jsem milovala.
otec,
protože
maminka
zemřela,
když
jí
bykraji lesa. ChoRáda jsem si
ly
tři
roky.
Její
otec
Josef
Polák
celý
život
dil na ranní.
s ní
povídala
pracoval
při
vydávání
katolické
literatury,
Maminka zatím
cestou z kostela
jako
sazeč
a
později
vedoucí
výroby
nakladoma všechno
přes hřbitov. Po
datelství
Vyšehrad.
Vystudovala
Střední
připravila a vymaminčině smrti u nás doma ekonomickou školu v Praze a od té doby dala se mu
občas vypomá- se živí jako účetní. Na Lhotku se přivdala a s kočárkem nahala s velkým s manželem Karlem oslaví letos 35 let spo- proti. Děti si
prádlem. Vedla lečného života. Vychovali spolu čtyři děti předávali na půli cesty. Ona šla
mne poprvé do Pavla, Lukáše, Lídu a Anežku.
do kostela, on
školy. Pamatovala si, kdy mám svátek, a dostávala domů dovařit nedělní oběd. Jakoby se
jsem od ní drobný dárek. Později nád- připravoval na dobu, kdy s námi zůstaherné princezny. Celuloidová panenka ne sám.
Na Lhotce v té době působil mladý,
trůnila uprostřed bábovky ozdobená
růžovými kytičkami z krému. Když jsem velmi oblíbený kněz, P. Plotěný. Po příse vdávala, panenku už udělat nedo- chodu komunistů k moci byl odklizen
kázala. Pepa se jednou přiznal, že do Lanžova, vesnice v podkrkonoší. Já
dokud byl doma, ty panenky vyráběl si ho pomatuji jako starého pána,
z doby, kdy působil v Hořicích. Velikost
s ní.
Svátek slavím 31. května, na den a význam P. Plotěného jsem poznala
Panny Marie královny. Jak jsem k tomu až po jeho smrti. V roce 1974 jsme byli
jménu přišla, jsem objevila až po svém s turistickým oddílem mládeže na letpříchodu na Lhotku. Dne 31. května ním táboře v Myší díře u Pecky. Nečeroku 1937 byl na Lhotce vysvěcen po- kaně přijel Zdeněk Karas a prohlásil:
zemek na stavbu kostela. Po pěti mě- „Odjíždíme na pohřeb do Hořic, Ploťásících se konala kolaudace a počátkem ček zemřel. On nás s Eliškou oddával
listopadu byl kostel vysvěcen. Letos a každý rok ve výročí svatby jsme ho
tomu bude 75 let. Můj otec jako mladík navštěvovali. Moji synové na pohřbu
pracoval po svém příchodu do Prahy nesmějí chybět.“
v tiskárně s člověkem, který se velmi
Chalupu v Končinách koupili rodiče,
angažoval ve shánění peněz na vý- když jsem se narodila, aby měli kam
stavbu lhoteckého kostela. Prodával jezdit s tolika dětmi. A moje maminka
symbolické cihly a stal se prvním lho- prý o prázdninách vodila bratry z chalupy na mši právě do Lanžova za
teckým kostelníkem.
P. Plotěným. Táta nás vodil do kostela
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do Miletína, na hřbitov a na Horka
k příbuzným do svého rodného domu.
V důchodu trávil většinu času v Končinách, do Miletína se na sklonku života
odstěhoval. Do devadesáti let jezdil na
kole a četl v kostele. Snažili jsme se
s ním trávit co nejvíce času. Poslední
dva roky žil střídavě u mne nebo u bratra v Modřanech.

Josef Pelikán ministruje
na svatbě Lukáše Kervitcera
Do Miletína chodíme s manželem
a dětmi dodnes. Často se v kostele potkáváme s dalšími farníky ze Lhotky.
Erbenův kraj pod Zvičinou je mým druhým domovem.
Zázrak jménem Studánka
Ještě musím napsat o zázraku zvaném mateřská škola Studánka. Myšlenku o vlastní školce vyřkl P. Vladimír
Rudolf v únoru 1990.

Ve školce v Jílovské ulici vedle našeho domu byla prázdná třída. Anežce
byl rok, Pavlovi jedenáct, Lída
s Lukášem věkem mezi nimi. Rozhodně jsem se nenudila a neměla času
nazbyt. Nevěděla jsem, kde sídlí odbor
školství, ani kdo všechno by musel
vznik křesťanské mateřské třídy povolit. Šílený nápad, čiré bláznovství. Pane
Bože, to přece po mně nemůžeš chtít?
Je-li to vůle Tvá, tak se to povede…
A pak se začaly dít věci. Náhodou
se potkali lidé, kteří se deset let neviděli. Slovo dalo slovo. Na schůzku do
kaple přišlo tolik rodičů, že jsem držela
v ruce seznam s dvaceti přihlášenými
dětmi. A pak jsem seděla v kanceláři
významného funkcionáře na obvodním
národním
výboru
pod
plakátem
s třešničkami a s údivem sledovala, jak
se s ním pan Ševčík dohaduje, co
přesně nechají na zítřejší radě schválit.
30. května 1990 byla první křesťanská
mateřská třída na světě. Pár dní před
prvními svobodnými volbami. Několik
let jsem přemýšlela, proč zrovna já,
nejnevhodnější člověk, jsem měla být
tím prostředníkem. A pak jsem to pochopila. Ne já, ale můj otec, jeho jméno. Vždyť přece stačilo zajít, kam mě
poslal, a představit se: „Jsem dcera Jaroslava Poláka. Potřebovala bych…“
Později obdobnou roli sehrál můj bratr
Jiří při vzniku samostatné školky. Byl
členem rady obecního úřadu a předsedou lidové strany v Modřanech. To byl
jen začátek. Pak přišlo mnoho dalších
a vykonalo spoustu práce. Školka se
stala tím, čím měla od počátku být.
Společným dílem rodičů a učitelek,
symbolickým
spojením
lhoťečáků
a modřaňáků, na jejichž území dnes
stojí. Odstraňuje anonymitu velké farnosti. A já od té doby vím, že se nemu-
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Zprávy z farnosti
sím bát přijímat zdánlivě nesplnitelné
úkoly.
Živý růženec
A na závěr nemohu nezmínit Pepův
odkaz – Modlitbu živého růžence. Skupina lidí se denně modlí růženec. Každý sám a přitom společně. Na celý růženec by těžko našli čas, a tak si
desátky rozdělili a dohromady dají růženec celý. Každý den, po celý měsíc
jeden desátek. Další měsíc, další desátek. Aby to dobře fungovalo, musí se
někdo ujmout organizace. Kdysi desátky rozepisovala na psacím stroji paní,
po
které
úkol
převzal
Pepa.
S podnikavostí sobě vlastní si vzpomněl, že máme počítač a hned nás za-

pojil. Od té doby vždy před Vánocemi
s naším Pavlem upravovali seznam
jmen a desátků na příští rok, aby vše
správně navazovalo.
Pepa pak roznášel jednotlivé lístky
členům společenství. Všechny znal, lidi
z Modřan i ze Lhotky. Vloni Pavlovi řekl, že to dělá naposledy. Jmenoval paní, která to má po něm převzít, ale Pavel jméno zapomněl. Přihlásí se nám?
V databázi máme jen jména lidí, bez
adres a telefonů. Všechny je neznáme.
Bez pomoci to nedokážeme zvládnout.
Bylo by pěkné, kdyby se k nám přidali
i další, kdo by se chtěli denně modlit
růženec za obě naše farnosti.
Marie Kervitcerová

SVATODUŠNÍ NOVÉNA
Letošní rok je v rámci přípravy na Cyrilometodějské jubileum věnován svátosti biřmování. Jednou z možností, jak prožít ve farnosti její připomínku, je
svatodušní novéna ve dnech 18.–26. května.
V loňském roce jsme s velkým užitkem prožili přípravu na obnovu svátosti
křtu díky Novéně o křtu, kterou připravil
prof. Petr Piťha. Proto jsem se v předstihu zajímala, co se chystá ve druhém
roce přípravy na 150 let od příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu, který je věnován svátosti biřmování. Zjistila jsem, že novénu k Duchu svatému letos zpracoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Také pastorační středisko při arcibiskupství pražském připravuje podněty pro rok biřmování a mezi nimi i texty
pro svatodušní novénu ve dnech 18. až
26. května. Jsou k dispozici na
www.vira.cz/svatodusni-novena, kde
každý den najdeme nové zamyšlení
k modlitbě. I v naší farnosti budeme

svatodušní novénu prožívat pokud
možno společně při bohoslužbách.

Při slavnosti Seslání Ducha svatého
v neděli 27. května při mši v 10 hodin
budou farnosti představeni biřmovanci,
kteří se právě v roce biřmování připravují na přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Udělí jim ji v našem kostele
7. října 2012 otec biskup Karel Herbst.
Jana Šilhavá
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
ÚTERÝ
1. 5.
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
2. 5.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Sv. Atanáš, biskup a učitel církve
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45
9.30
15.00
19.30

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Mše svatá v pečovatelském domě v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Pastorační a ekonomická rada farnosti

3. 5.

PÁTEK
4. 5.
9.00
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00

První pátek v měsíci
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

5. 5.

První sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá s májovou pobožností
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
18.30

6. 5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností

ÚTERÝ
8. 5.
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru
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STŘEDA
9. 5.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
19.30–20.45

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 10. 5.
8.00
8.45

Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela

PÁTEK
11. 5.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA

12. 5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta
Farní zájezd: Svatá Hora – Vysoká u Příbrami – Bohutín
u Příbrami
Mše svatá s májovou pobožností

13. 5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Den matek.
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: PhDr. Josef Bartoň, Th. D. „Athos. Republika bez žen.“
Mše svatá s májovou pobožností

14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola
Pastorační rada farnosti

7.30–16.00
17.00
NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30
PONDĚLÍ
20.00

ÚTERÝ
15. 5.
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 s májovou pobožností
Společenství starších náctiletých (cca 16–22 let)
Zkouška chrámového sboru
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STŘEDA
16. 5.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 17. 5.
8.00
8.45
15.00
18.30

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá s májovou pobožností

PÁTEK
18. 5.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA
17.00

19. 5.

Svatodušní novéna
Mše svatá s májovou pobožností

NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
18.30

20. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, Svatodušní novéna
Mše svatá
Mše svatá s chrámovým sborem – Jiří Mindl „Česká mše“
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností

ÚTERÝ
22. 5.
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

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

STŘEDA
23. 5.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
19.30–20.45

Svatodušní novéna
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání středních náctiletých (cca 13 – 15 let)
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ČTVRTEK 24. 5.
8.00
8.45
PÁTEK
25. 5.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00
Pernink
SOBOTA
26. 5.
Katedrála 16:30
17.00
NEDĚLE
27. 5.
8.00
10.00
18.30
PONDĚLÍ 28. 5.
20.00
ÚTERÝ
29. 5.
9.00–11.00
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00
STŘEDA
30. 5.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15
ČTVRTEK 31. 5.
8.00
8.45
15.00
18.30
19.30–21.00

Svatodušní novéna
Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Svatodušní novéna
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Příprava na biřmování – dospělí (ne mládež)
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Duchovně-relaxační víkend pro rodiny (pátek až neděle)
Svatodušní novéna
Přijetí do katechumenátu
Mše svatá s májovou pobožností
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Mše svatá
Mše svatá s představením biřmovanců
Mše svatá s májovou pobožností
Setkání mužů a otců
Setkání maminek s dětmi
Příprava na biřmování – mládež
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitba chval
Zkouška chrámového sboru
Sv. Zdislava
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Svátek Navštívení Panny Marie
75 let od zahájení stavby kostela
Mše svatá s májovou pobožností
Úklid jen nejnutnější, další úklid po Noci kostelů v sobotu
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít mezi nás.
Změna programu vyhrazena.
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FARNÍ AKADEMIE
Na březnové Farní akademii (18. 3. 2012) přednášel P. Doc. Ing. Mgr. Aleš
Opatrný, Th.D. na téma: „Jak se liší Boží a lidská pedagogika neboli může
být rodič či vychovatel laskavý a milosrdný jako Bůh?“
Připomeňme ve stručnosti, že
P. Opatrný původně vystudoval strojní
fakultu ČVUT v Praze (1963–1968),
v letech 1970–1974 absolvoval CM
bohosloveckou fakultu v Litoměřicích
a doktorát získal na CMTF Univerzity
Palackého v Olomouci (1998–2002).
Od roku 2003 je vedoucím katedry pastoračních oborů na Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho publikační činnost v oboru je neobyčejně bohatá – k dnešnímu dni má
na svém kontě přibližně osm monografií, deset studijních textů, devatenáct
časopiseckých publikací a dvacet jedna
článků ve sbornících.
V úvodu své přednášky P. Opatrný
upozornil na to, že rodiče a vychovatelé mají vždy volit způsob výchovy
s ohledem na věk potomka. Určitým
mezníkem je stáří 9 až 11 let. Mladší
dítě nenese ještě za své jednání plnou
odpovědnost, nicméně mělo by si být
vědomo viny, která může s sebou nést
určitou, přiměřenou míru sankce a zároveň by mělo nabýt zkušenost
s odpuštěním svého prohřešku ze strany rodičů či vychovatelů. To platí i pro
dospívající a dospělou osobu s tím
rozdílem, že ta by měla nést již plnou
zodpovědnost za své činy. Dále byly
uvedeny některé konkrétní příklady
„potíží“ křesťanských rodičů se svými
potomky, jako je např. odmítání chození do kostela, odmítání přístupu ke svátostem, soužití s partnerem či partnerkou bez přijetí svátosti manželství,
apod. Co s tím dělat ? Odpověď je tře-

ba hledat v Bibli, a to v Novém i Starém
zákoně, neboť tam je popsána „Boží
pedagogika“, která by nám měla být
vzorem.
V Novém zákoně poskytuje názornou lekci podobenství o marnotratném
synu (Lukáš 15,11–32), který – protože
uznal svoji chybu – dostal nakonec i to,
co mu vlastně ani nepatřilo. Dále bylo
zmíněno podobenství o nemilosrdném
správci (Matouš 18,23–35), ve kterém
je naznačeno, že určitá tvrdost
v jednání je někdy zcela oprávněná.
Otázka odpouštění byla dokumentována odpovědí Ježíše (Matouš 18,21–22;
Lukáš 17,3–4), který řekl, že odpouštět
se má až 77krát, to je prakticky vždy.
Starý zákon (SZ) jsou vlastně dějiny
výchovy, formou trestů i odpouštění,
lidstva (1. Mojžíšova – potopa), zvláště
pak vyvoleného národa (2. Mojžíšova –
vyvedení z Egypta, smlouva na Sinaji),
kterému Hospodin s neobyčejnou trpělivostí znovu a znovu posílá proroky
(viz další knihy SZ), nakonec posílá
svého Syna, který však nemá svět
soudit, ale spasit. Což lze označit za
vrchol Boží pedagogiky.
Křesťanství přirovnal P. Opatrný
k ostrovu, na kterém se jeho obyvatelům dostává Boží ochrany a pomoci.
Rodiče (vychovatelé, přátelé), kteří již
na tomto ostrově jsou, mají svým bližním pomáhat, aby i oni se k nim přidružili. Je třeba, aby pomoc byla motivována láskou a způsobem, který je
naznačen v citovaných úryvcích z Nového zákona.
Karel Štamberg
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VELIKONOCE 2012

Na Květnou neděli se rodiny s dětmi vydaly do lesa na křížovou cestu

PUTOVALI JSME NA GOLGOTU
Jako už tradičně, i letos se konala
na Velký pátek křížová cesta pro mládež. U restaurace „Na tý louce zelený“
se nás sice nesešlo mnoho, ale nakonec to vlastně ničemu nevadilo. Smontoval se kříž a vyrazili jsme do Kunratického lesa.
Po vzoru Kristova putování na Golgotu, i my jsme se vydali do kopce. Celou křížovou cestu bylo zataženo a pršelo. To mělo i jeden, pro některé z nás
velmi pozitivní vliv – téměř jsme nenarazili na „očumující“ pejskaře a ko-

lemjdoucí. Mohli jsme se tak plně soustředit na prožívání a rozjímání
Kristova utrpení. To si pro nás připravil
P. Jirka. Myslím, že se mu to velmi povedlo, a možná i tím, že nás nebylo
mnoho a měli jsme klid a soukromí, to
pro mě (a určitě i pro ostatní) bylo
opravdu hluboké velkopáteční zamyšlení. (Tímto paterovi Jiřímu velmi děkujeme.) Po cca hodině rozmontováváme
kříž a sbíháme dolů, abychom se stihli
přesunout do kostela na obřady Velkého pátku.
Tomáš Sixta
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POPRVÉ S PATEREM JIŘÍM
Letošní Velikonoce jsme oslavili poprvé s novým knězem P. Jiřím. Již při
plánování bohoslužeb a dalších obřadů
kladl velký důraz na symboliku těchto
svátků – společná modlitba breviáře na
Bílou sobotu, uctívání kříže na Velký
pátek a v neposlední řadě také obřad
mytí nohou na Zelený čtvrtek.
I přes ministrantské povinnosti a po
předchozích zkušenostech s mytím
nohou nejen v našem kostele, ale
i v katedrále sv. Víta, jsem se znovu
rozhodl být jedním z “apoštolů“ a nahlásil jsem se na večerní mši svatou.
Po promluvě a krátké přípravě židlí
před oltářem nás sedělo připravených
dvanáct mužů a já si vybavil slova
sv. Petra: „Mistře, mně nohy umývat
nebudeš!“ Při pohledu na P. Jiřího
v “nedůstojné“ poloze jsem si také celou tu situaci, která se odehrála téměř

před 2000 lety v Jeruzalémě, názorně
představil. P. Jiří nám navíc při mytí
nohou každému osobně poděkoval za
vše, co pro farnost nebo druhé vykonáváme, což ve mně zanechalo velmi

Světlo Kristovo

Svěcení ohně před kostelem

silný dojem, a celý obřad tak ještě
umocnilo. Slavnostní průběh mše podtrhlo také použití kadidla, na které
v naší farnosti nejsme z minulých let
příliš zvyklí.
Tímto dnem začaly jedny z mých
duchovně nejintenzivnějších Velikonoc.
Svátky, které byly pro naši rodinu sice
těžké, ale zároveň nás posilnily. Velké
díky za to patří zejména P. Jiřímu, který se svědomitým a důsledným přístupem k celé této době zasadil o krásný
prožitek všech lidí, kteří náš kostel
o Velikonocích navštívili.
Tomáš Hrouda
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NOVINKY Z CHARITY CHODOV
Milé sestry a milí bratři, v březnovém článku jsem vás seznámila s hlavními
službami, které naše Charita poskytuje. Naše služby domácí péče jsou ale
od letošního roku doplněny ještě dalšími doplňkovými službami.
První z nových služeb je nabídka
dopravy autem, která je určena seniorům a chronicky nemocným. Dovezeme vás k lékaři nebo kamkoli budete
potřebovat. Nebo vám dovezeme potřebné věci, třeba objemnější nákup.
Naši pracovníci vám navíc při dopravě
mohou poskytnout pomoc a asistenci,
případně s sebou přivézt kompenzační
pomůcku jako vozík či chodítko. Naším
cílem je nabídnout službu, která bude
levnější než taxislužba. Na rozdíl od
taxislužby naše dopravní služby fungují
pouze v pracovní dny v denních hodinách a službu je potřeba objednat
s předstihem.
Další novou službou je Podpůrná
skupina pro rodinné příslušníky, kteří dlouhodobě pečují o klienty s chronickým onemocněním centrální nervové soustavy. Myslíme především na
rodinné příslušníky klientů s různými
formami senilních demencí. Péče o ně
je velmi psychicky i fyzicky náročná
a pro rodinu vyčerpávající. Pečující členové rodiny často ztrácejí sociální vazby, protože většinu času tráví péčí
o nemocného. Smyslem Podpůrné skupiny je nabídka prostoru pro setkávání
lidí s podobnou životní zkušeností.
Skupina by měla poskytnout příležitost
pro sdílení informací a vzájemnou podporu. Měla by mít zhruba dvanáct členů
a v průběhu setkávání by se její složení
nemělo příliš obměňovat.
Skupina se bude scházet v podvečerních nebo večerních hodinách
v zázemí Farní charity Praha 4-Chodov

v Komunitním centru Matky Terezy.
Přesné datum a hodina setkání bude
stanoveno po dohodě se zájemci.
Skupinu povede sociální pracovnice
Petra Bérová za podpory a účasti supervizora pana Iva Kalvínského. Na setkání skupiny bude přítomen i někdo ze
zdravotnických pracovníků.
Pokud byste měli zájem se setkání
skupiny účastnit, kontaktujte Petru Bérovou na telefonu 272 941 972 nebo
731 926 943. Není nutné, aby váš nemocný byl klientem některého z našich
projektů. Skupina je otevřená všem potřebným, kteří jsou v situaci, kdy dlouhodobě pečují o chronicky nemocného
člena rodiny. Tato služba bude pro zájemce zcela zdarma.
Přeji vám slunný květen. Eva Černá

Pečovatelka s klientem na procházce

Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
email: charita.chodov@email.cz
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Podpora osob zdravotně postižených (OZP) doznala v letošním roce také
změny. Z několika dávek a příspěvků zůstaly pouze dva – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Jejich vyplácení je opět zajištěno na
Úřadu práce podle trvalého bydliště.
Příspěvek na mobilitu je novou dávkou, která sloučila příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz
motorového vozidla.
Jedná se o opakovanou a nárokovou
dávku ve výši 400 korun měsíčně. Poskytuje se osobám starším jednoho
roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace a současně se opakovaně dopravují nebo jsou dopravovány
např. do zdravotnického zařízení. Nesmí jim však být poskytovaná pobytová
sociální služba, ať už v domově pro
osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče.
Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku
kalendářního měsíce, ve kterém bylo
zahájeno řízení o přiznání dávky. Zvládání základních životních potřeb v oblasti mobility a orientace se zjišťuje
stejně jako pro účely přiznání příspěvku na péči. Pokud byl zdravotní stav již
posouzen, vychází krajská pobočka
Úřadu práce z posudku, který již byl
vypracován V ostatních případech požádá okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení.
Podmínka zvládání potřeb mobility
nebo orientace se automaticky považu-

je za splněnou u držitelů průkazů ZTP
nebo ZTP/P vydaných do 31. 12. 2011,
a to po dobu platnosti průkazu, nejdéle
však do 31. 12. 2015. (Průkazky vydává krajská pobočka Úřadu práce. Nově
od 1. 1. 2012 jako tzv. kartu sociálních
systémů, která současně v zákonem
stanovených případech slouží jako
průkaz pro osoby s těžkým zdravotním
postižením – průkaz TP nebo průkaz
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením – průkaz ZTP anebo průkaz
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce – průkaz
ZTP/P.) O dávce rozhoduje Úřad práce
ČR (krajské pobočky, pobočka pro hl.
město Prahu). V případě, že vám nebo
vašemu dítěti nebyl přiznán příspěvek
na mobilitu nebo byl odejmut, můžete
se písemně odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo nepřiznání příspěvku.
Příspěvek na mobilitu upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením. Další podrobnosti najdete na informačním portále Ligy vozíčkářů
www.ligavozick.skynet.cz nebo na
www.socialnireforma.mpsv.cz
Petra Kornienková
Konkrétní dotazy můžete posílat na
adresu: petra.kornienkova@seznam.cz

ZAJÍMAVOST
V dubnovém čísle Šeberáckých novin vyšel článek Ivy Karáskové o zrekvírovaných pražských zvonech, ve kterém zmiňuje také naše zvony lhotecké.
Ke stažení na www.icasopisy.cz/magazine/seberacke-noviny/2012/4/14
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CESTOVATELÉ A POUTNÍCI, JSTE ZVÁNI
Následujících pár řádků přichází jako odpověď na dotazy mnohých z vás.
Nebojte se, zájezdy budou zachovány a opět se budeme setkávat
v přátelském duchu na čtyřech kolech autobusů společnosti Helia Tour
a opět budeme navštěvovat místa našim srdcím blízká.
Pracovní vytíženost bránila a nedovolovala pateru Jiřímu nám cokoliv přislíbit, ale díky personálnímu posílení
farnosti se blýská na alespoň občasné
soboty. A tak jsme rychle domluvili první dva zájezdy. Jsem za tuto vstřícnost
pateru Jiřímu velmi vděčná a věřím, že
se mu naše společné cestování bude
líbit.
A kam se vydáme?
12. května si zopakujeme zájezd,
který jsme již s některými z vás uskutečnili. Naší první zastávkou bude Svatá Hora u Příbrami a potom se zajedeme podívat do Vysokého na Rusalku
a památník Antonína Dvořáka. Při zpáteční cestě společně posedíme v ma-

lém restaurantu v Bohutíně u Příbrami.
Zájezd bude nenáročný a všichni zájemci jsou vítáni.
16. května se vydáme do Telče.
Pokusíme se poznat toto nádherné
město od základů. Budeme zde mít mši
svatou a poté podnikneme celodenní
prohlídku historických památek, které
toto malebné město nabízí. Putování
bude náročnější především po stránce
časové.
Další nabídky budou oznamovány
postupně během roku. Všem budoucím
účastníkům našeho společného putování přeji mnoho krásných zážitků a těším se na Vás.
Hana Stehlíková

NOC KOSTELŮ NA LHOTCE
Letos bude chrám P. Marie Královny míru otevřený pro ty, kdo do kostela
běžně nechodí. Vloni ještě na trase po stopách děl Karla Stádníka chyběl.
Myšlenka otevřít v noci kostely
vznikla ve Vídni, kde také proběhla v roce 2005 první Noc kostelů –
Lange Nacht der Kirchen. Během
čtyř let se rozšířila do celého Rakouska, v roce 2009 překročila
hranice České republiky a vloni
se připojilo i Slovensko.
V České republice se do druhého ročníku Noci kostelů přihlásilo 939 kostelů a modliteben,
o mimořádném zájmu svědčí více
než 300 tisíc návštěvnických vstupů během večera a noci.
Logo vytvořila Vera Rieder
Autorkou loga, které se letos
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poprvé objeví i na našem kostele, je
rakouská grafička Vera Rieder. Mottem
je každý rok jiný biblický verš, jehož
součástí je právě slovo „noc“. Pro letošní rok je to verš „Vy všichni jste děti
světla. Nám nevládne noc ani temnota.“ z 1. listu Tesalonickým 5, 5.
Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V předchozích ročnících se
konala vždy v pátek na konci května,
letos to bude 1. června. Pater Jiří Korda má zkušenosti ze dvou ročníků Noci
kostelů u sv. Gotharda, a proto přihlásil
i náš Lhotecký kostel.
Podoba programu je zcela v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství. U nás budeme při mši v 15

hodin svěřovat Bohu všechny návštěvníky Noci kostelů. Následovat bude
pravidelná páteční adorace, večerní
mše tentokrát nebude. Společenství
maminek si už od 16 hod. připravilo
program pro děti Leze leze po kostele
na seznámení s prostředím kostela.
Zvony Maria, Václav a Vojtěch budou
v 18 hod. zvát k návštěvě. Křížovou
cestu s komentářem si mohou zájemci
projít v časech 19.15, 20.15 a 22 hodin. Dále například zazpívá náš chrámový sbor a zahraje kvarteto Norbert
tvořené farníky a českými filharmoniky.
Celý podrobně rozepsaný program bude včas na vývěskách. Přehled přihlášených kostelů i nabídka programů viz
www.nockostelu.cz.
Jana Šilhavá

STAČÍ MÁLO
Milí spolufarníci, ráda bych se podělila o něco, co mi teď obzvlášť leží na
srdci. Všimla jsem si, že za paterem Kordou chodíme s protichůdnými přáními. Jedna skupina ho žádá, aby změnil tohle, a druhé to samé vadí.
Je jasné, že nemůže vyhovět všem,
a logické, že se zachová podle vlastního uvážení, aniž by komukoliv chtěl
stranit. Od Boha dostal v rámci svého
poslání úkoly, které chce plnit a jimž
potřebuje některé věci v chodu farnosti
podřídit. Myslím, že by bylo fajn, kdybychom mu s tím pomáhali. Nemám na
mysli žádné velké skutky nebo oběti
a už vůbec ne, abychom místo něj šli
kázat. Zdá se mi, že by mu pomohlo,
kdybychom případné změny (vždyť je
jich minimum), které nám nejsou po vůli, brali v klidu a s pochopením.
Věřím, že si to ani neuvědomujeme,
do jakých situací ho někdy dostáváme.
Přijímat změny je těžké a s přibývajícími léty stále těžší. Ale je to sám
Bůh, kdo nám je do života posílá a ví,

proč tak činí. Jedině změnami se vyvíjíme a často teprve zpětně pochopíme,
že co se nám zpočátku nelíbilo, se
později ukázalo prospěšným. Pravdou
je, že si také pro vlastní reptání vždy
umíme najít ušlechtilý důvod, např. tohle mi prospívalo k duchovnímu růstu.
Ale přiznejme si pravdivě: Co nám
ve skutečnosti prospívá, ví jenom Bůh.
A On poslal právě tohoto kněze, aby
naše společenství vedl a „ztvárňoval“
na základě darů jemu svěřených. Farnost nemůže být stejná jako za vedení
předchozích kněží. Nastoupil nový
kněz s jinými schopnostmi, které nám
láskyplně nabízí. Nechme se obdarovat! Případně můžeme oplatit dobrým
slovem nebo úsměvem. Jako člověka
ho to určitě potěší. Jitka Bartošová
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PLÁNUJEME
PŘÍŠTÍ FARNÍ AKADEMIE
Srdečně zveme v neděli 13. května od
16.30 hodin na farní akademii. Přednášet bude PhDr. Josef Bartoň, Th.D. na
téma: Athos – republika bez žen.
Pokud byste chtěli navrhnout další téma akademie či vhodného hosta, napište na kstamberg@volny.cz nebo
sdělte pateru Kordovi.
SEZNAMOVACÍ VÍKEND
Zveme rodiny s dětmi 25.–27. května
na víkend do Perninku. Přihlašovat se
můžete u P. Kordy nebo u Petra Křížka.
FARNÍ ZÁJEZDY – 12. 5. má jako cíl
Svatou Horu u Příbrami, 16. 6. Telč a
okolí. Hlásit se můžete v sakristii.

NOC KOSTELŮ v pátek 1. června
prožijeme v našem kostele poprvé.
ZAHRADNÍ SLAVNOST proběhne tradičně v areálu církevní mateřské školy
v neděli 10. června. Bude to velká
událost, protože Studánka zároveň slaví dvacet let své existence.
Všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu,
se mohou přihlásit Haně Stehlíkové.
LETNÍ CHALOUPKA se uskuteční
v termínu 29. 7.–11. 8. na faře v Horní
Cerekvi u Pelhřimova. Konečný termín
odevzdání přihlášek je už 27. května.
Případné dotazy směřujte na Magdalénu Raušovou.

MODLITBA K PANNĚ MARII, SNOUBENCE DUCHA SVATÉHO
Nejčistší snoubenko Ducha svatého, daruj nám
lásku svého neposkvrněného srdce k Bohu i bližnímu,
aby naše srdce byla chápavá a hodna všech darů Ducha svatého,
neboť teprve v plnosti těchto darů tě dovedeme nazývat svou Matkou a ctít tě.
Žehnej nám, Matko, když uctíváme Ducha svatého
a snažíme se stát hodnými jeho darů,
abychom ve světě obnovili čest Boží. Amen
Mariánské modlitby, uspořádal Vojtěch Kodet
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