ČÍSLO 5 – ČERVEN 2012

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

KRABIČKO, KRABIČKO, CO V SOBĚ UKRÝVÁŠ?
Minulý měsíc pomohla policie jednomu politikovi odhalit pravý obsah
dárkové krabice, kterou dostal. To ale
nebylo nic proti pokladu pod podlahou
jeho bytu. Možná se vám stalo někdy
něco podobného. Při zevrubnějším
úklidu nebo prostě při hledání nějaké
úplně jiné věci, jste narazili na tajemnou skrýš, bednu nebo jen papírovou
krabici. Místo bot nebo starého ročníku
bourbonu ale skrývala poklad. Nebyly
tam zrovna milióny, ale třeba staré fotografie, svaté obrázky, suvenýry
z výletů… bezcenné v očích světa, pro
vás však věci nedozírné hodnoty.
Vzpomínky najednou vytvořily most
mezi současností a kdesi v koutku zastrčenou minulostí. Člověk najednou
uviděl svůj život v trochu jiném světle.
Snad více z ptačí perspektivy. Čas
obrousil hrany, lidé a příběhy, které se
vynořily, pohladily a dodaly novou sílu.
Je důležité udělat občas takové poohlédnutí. To platí i o duchovním životě.
Vzpomínka na udělené Boží dary, na
pomoc, na dobré „Boží“ lidi dokáže
i v jinak temném čase vnést světlo naděje. Přeji proto nám všem, abychom
se dokázali občas zastavit a ohlédnout
se. Totéž přeji i zmíněnému politikovi.
Vždyť jako Kristův učedník nevolám na
prvním místě po zadostiučinění, ale po

obrácení a spáse. Nesmím totiž nikdy
zapomenout, že za mne volal k Otci
i náš Mistr a Pán.
Přeji krásný červnový čas.
+ P. Jiří Korda

Méně známá zadní strana
lhoteckého praporce

Zprávy z farnosti

PROGRAM NOCI KOSTELŮ U NÁS
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.
15.00–15.30 Mše svatá. Svěřujeme
Pánu návštěvníky Noci kostelů 2012.
15.35–16.00 Tichá adorace před Nejsvětější svátostí.
16.00–16.45 Leze, leze po kostele –
program pro děti. Poznáváme kostel.
Maminky, které organizují tento program, prosí o dochvilnost.
18.00–18.10 Volání zvonů. Zvony Maria, Václav a Vojtěch zvou k návštěvě
kostela.
18.15–19.00 Představení křížové cesty
ak. sochaře Karla Stádníka.
19.30–20.00 Kdo zpívá, dvakrát se
modlí – vystoupení lhoteckého chrámového sboru.
20.15–21.00 Představení křížové cesty
ak. sochaře Karla Stádníka.
21.15–21.45 Norbert kvartet – kvarteto
českých filharmoniků a farníků
22.00–22.45 Představení křížové cesty
ak. sochaře Karla Stádníka
23.30–24.00 V půlnoční hodinu... Modlitba se zpěvy za návštěvníky večera,
za jejich prosby vložené do Pošty do
nebe.

00.00–01: 00 After party – posezení
pro nespavce, pro ty, co se jim nebude
ještě chtít domů. Čas se občerstvit
a popovídat.

Pošta do nebe – svěřme Bohu své
prosby, během celého večera je možné
dávat do připravené schránky své
prosby. Svěříme je Pánu při půlnoční
modlitbě.
Rodičovský koutek – prosíme za
své děti, manžely, páry usilující o miminko. Připravilo společenství maminek. Viz též www.nockostelu.cz

LHOTECKÁ VLAJKA A HYMNA
Při vstupu do sálu sv. Václava jste si pravděpodobně všimli, že na stěně
vedle knihovních polic visí vyšívaný a malovaný obraz. Nejedná se o žádný
historický gobelín, je to náš lhotecký praporec, korouhev.
Abychom se o něm něco dozvěděli,
zapátrali jsme v archivu farnosti.
V neděli 17. září 1939 převzal klíče
od kostela Panny Marie Královny Míru
v Praze 4-Lhotce pater Jan Janků salvatorián, který nám o svém působení

zanechal zprávy v sešitku Lhotka svým
dobrodincům. Píše se tam mimo jiné
o Mariánské družině: „Dne 1. října byla
na Lhotce založena Mariánská družina
paní a dívek, přihlásilo se 37 členek.
Slavné přijetí bylo 19. května odpoled-
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Zprávy z farnosti
ne. Vykonal je pan prelát Msgre.
B. Opatrný, generální vikář arcidiecéze
pražské. Mariánská družina jejíž starostkou je paní doktorová Wachsmanová, koná pravidelné měsíční schůze,
účastní se všech našich podniků, ať už
v kostele či mimo kostel, a v zimních
měsících vaří v klášterní kuchyni polévku pro 40 chudých a sodálky ji denně rozdělují.“

Lhotecká vlajka visí v sále sv. Václava
Praporec nechaly zřejmě zhotovit
členky Mariánské družiny, jejichž jména jsou vyšita na pentlích po stranách
– J. Wachsmanová, M. Tůmová (manželka jednatele Kostelního spolku),
A. Bernátová, B. Štabrňáková, K. Kalčíková, A. Ocásková. Na jedné straně
praporu je nápis Královno míru, oroduj

za nás 7. 11. 1937 a obraz Lhoteckého
kostela a na té, která není běžně vidět,
je napsáno Svatá Maria – pros za nás
hříšné a obrázek strženého sloupu na
Staroměstském náměstí.
V archivu je foto ze slavnosti s praporem, který se častěji používal například při poutích. Zmiňuje se o nich
i P. Janků: „První byla v červnu na Svatou Horu a druhá rovněž vlakem do
Staré Boleslavě. Na obou pro každého
Čecha tak posvátných místech jsme
byli velmi srdečně přijati a všechny
památky a vzácnosti nám byly vysvětleny a ukázány. Každá pouť měla přes
200 účastníků. Byly pořádány v rámci
akce Radost ze života.“
Také Lhotka byla v tehdejší době
vyhledávaným poutním místem. Pouť
členů Třetího řádu sv. Dominika z celé
Prahy 9. června doprovázela třiceti
členná kapela salesiánského ústavu
a kázání měl Msgre. Dr. Beran, tehdy
ředitel
Arcibiskupského
semináře
v Praze. Lhotka se stala vyhledávaným
poutním místem, „kde se poutníkům
lehčeji zpovídá – od září 1939 do září
1940 bylo napočítáno pět tisíc sv. přijímání – a kde se poutníci důvěrněji
modlí pod milostiplným pohledem Královny nebeské,“ píše P. Janků.
Kromě vlajky, má poutní místo
Lhotka i svou vlastní píseň, která je takovou naší Lhoteckou hymnou. Začíná
slovy: „Královno míru, slavná nebes
paní, útěcho naše, hvězdo naděje...“
Speciálně pro Lhotku ji složil hudební skladatel a varhaník Vojtěch Říhovský (1871–1950). Byl ředitelem kůru u sv. Ludmily na Vinohradech, ale
bydlel v Hodkovičkách a na Lhotce také hrával. Za patera Rudolfa se často
zpívala v neděli na závěr mše.
Eva Kocmanová
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PŘÍPRAVY REKONSTRUKCE POKRAČUJÍ
Ve dnech 3. a 14. května proběhla
opět společná zasedání Ekonomické
rady farnosti (ERF) a Pastorační rady
farnosti (PRF) se zaměřením na plánovanou rekonstrukci a výstavbu. Rady
se shodly na rozhodnutí pokračovat při
tvorbě nové studie s architekty Jirsovými. Byl vytvořen text smlouvy o provedení studie. Dále bylo na základě
podrobné diskuze vypracováno základní zadání. Velmi zjednodušeně řečeno: navrhnout vstupní foyer kostela,
propojení hlavní lodě s kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně, úpravu presbytáře;
namísto dnešní fary sakristii, větší sál
s prostorem pro děti, sociální zařízení.
Na zahradě farní dům: v suterénu by
měl být víceúčelový prostor (pro společenství, oslavy), v přízemí učebny

a kancelář, v patře dvě bytové jednotky.
Chci zdůraznit, že obě rady berou
velmi vážně potřebu kritického pohledu. S odborníky vně obou rad byla řešena otázka předkládaného zadání
i cenová nabídka. Z tohoto důvodu hledáme architekty, kteří by byli ochotni
stát se odbornými oponenty. Nejde o to
vytvářet nějakou stínovou studii, ale
o pohled dalších profesionálů. Jednalo
by se o službu našemu farnímu společenství v podobě odborných konzultací. Pokud nebude zájem z řad farníků,
oslovíme někoho mimo farnost. Prosím
zájemce, aby se hlásili u mne.
Připomínám, že zasedání samotné
PRF nebo společné PRF s ERF jsou
veřejná.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
• Křest přijaly v uplynulém období tyto
děti: Jonáš Martin Hrubý, Marie Rundová, Alžběta Anežka Petříčková a Jáchym Jan Kučera.
• Do manželství v našem kostele
vstoupili 28. dubna Eva Podruhová
a Jan Bek.

cerová, Barbora Marešová, Blanka Novotná, Jan Sixta, Tomáš Sixta, Jarmila
Spudichová, Norbert Svoboda, Jakub
Šárka, Prokop Šilhavý, Zuzana Vandasová a Štěpán Vašíček. Svátost biřmování jim 7. října 2012 udělí otec biskup
Karel Herbst.

• V uplynulém období jsme se rozloučili s Petrou Krajíčkovou, Marií Čejkovou a Františkem Trantinou.

• Farní zájezd 12. května na Svatou
Horu u Příbrami se neuskutečnil, byl
zrušen pro malý zájem.

• O slavnosti Letnic v neděli 27. května byli při mši svaté v 10 hodin farnosti
představeni noví katechumeni připravující se na křest v příštím roce a tito letošní biřmovanci: Petr Burda, Tomáš
Burian, Tomáš Ducháč, Eliška Frühaufová, Eliška Heinzová, Anežka Kervit-

• Krádež kostelních kasiček vedla ke
zprovoznění
původních
schránek
s černými dvířky, zabudovaných ve
zdech kostela vzadu u kropenek. Slouží k platbě za tiskoviny a na dary pro
potřeby kostela.
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NENECHTE SI UJÍT ZAHRADNÍ SLAVNOST
Vážení a milí farníci, zveme vás na zahradní slavnost konanou 10. června již
tradičně na zahradě CMŠ Studánka. Budete mít příležitost společně si
posedět, dát si něco dobrého k jídlu (za příznivé ceny), poslechnout si živou
hudbu a shlédnout i další doprovodný program.
Protože CMŠ v tomto roce slaví
20. výročí založení, bude v programu
věnován prostor právě školce. Slavnost
začne v 10.00 mší sv. v kostele P. Marie Královny míru upravenou pro děti.
Po mši svaté se přesuneme do areálu
školky, který bude otevřen od 11.00 h.
A jaký program je připravený?
Pro zájemce budou prohlídky vnitřních
prostor školky (asi na 15min), vždy
v půl, první prohlídka bude v 11.30 –
sraz u hlavního vchodu do MŠ.
Ve 12.00 – oficiální zahájení, přivítání hostů a jejich pozvání k prohlídce
školky od 12.30,
13.00 – vystoupení dětí, které v sou-

časnosti školku navštěvují, společně
s rodiči a pedagogy MŠ.
13.25 – představení profesionálního
divadla LUDVÍK,
14.15 – bude možné navštívit s dětmi
stanoviště se sportovními a kulturními
aktivitami,
15.15 – vystoupí zpěvačka ZORA
JANDOVÁ.
Celou slavností nás bude provázet
živá hudba skupiny REPETE.
Pro děti je zajištěn skákací hrad,
mohou využít herní prvky na zahradě
MŠ. Slavnost potrvá až do 19. hodin.
Martin Koníček

PODĚKOVÁNÍ
Salesiáni Dona Boska z Kobylis nám poslali poděkování.
Milí lhotečtí farníci!
Chtěli bychom Vám poděkovat za vaši finanční pomoc směřující
k dětem, které navštěvují naše Salesiánské středisko mládeže
v Praze-Kobylisích.
Na houslovém koncertě pana Josefa Špačka jun. dne 22. 4. 2012
v kostele na Lhotce byla vybrána částka 4 907 korun, která bude
použita pro naši každodenní činnost a práci s dětmi, které
vyrůstají v neúplných a v sociálně znevýhodněných rodinách.
Velmi si Vaší podpory vážíme!
Ing. Mgr. Michal Svoboda
Ředitel Salesiánského střediska mládeže, o. p. s.
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POSTŘEHY Z CEST DO ZEMÍ DIKTATUR
Na dubnové farní akademii, 15. 4. 2012, jsme přivítali pana biskupa
Mons. Václava Malého. Tématem jeho přednášky byly vlastní „Postřehy
z cest do zemí komunistických diktatur a islámu“.
Mons. Václav Malý v době totality
osobně zakusil podporu a solidaritu,
a proto v posledních deseti letech soukromě (a na vlastní náklady) cestuje
především do zemí, kde panuje nesvoboda, s cílem projevit solidaritu s utlačovanými a podpořit komunity křesťanů. Navštívil již např., Čečnu, Bělorusko, Moldávii, Kubu, Čínu, Irán, Irák
a letos Súdán. V přednášce se podrobněji zmínil o svých poznatcích z cest na
Kubu, do Číny, Iránu a Iráku.
Ostrov „svobody“ Kuba překvapí
svojí chudobou. Zdravotnictví i školství
je sice zdarma, avšak sehnat potřebné
léky je obtížné. Mládež má řadu povinných aktivit i v čase volna a prázdnin,
čímž si režim udržuje kontrolu nad její
výchovou. Podmínky ve vězeních jsou
tristní a je smutnou skutečností, že po
dobu návštěvy papeže Benedikta XVI.
byli mnozí z řad aktivistů uvězněni. Je
zajímavé, že více než polovina Kubánců je pokřtěná, jen část z nich však
svoji křesťanskou víru praktikuje. Je
zde rozšířen animismus (původem
z Afriky), takže mnozí křesťané mají
doma ještě své „oltáříčky“. Kněží je
málo, asi 350, většinou cizinci. Církev
je pod přísnou kontrolou.
Dnešní Čína má dvě tváře, na jedné
straně rostoucí průmysl a velkoměsta
s bulváry a proudy aut, na straně druhé
statisíce bezzemků a miliony nezaměstnaných. Je to země tvrdého kapitalismu s důrazem na nacionalismus.
Je patrná snaha navazovat na tradici
konfucianismu, zahrnující úctu k autori-

tám, starším lidem, klid mysli. Uzákonění pouze jednoho dítěte vede k růstu
počtu egoistů, ke stárnutí obyvatelstva
a ke změně vztahu ke starým lidem.
Křesťanů je údajně okolo 30 milionů
(ve skutečnosti snad až 100 mil). Katolická církev je jednak „národní“, oficiálně neuznávající římského papeže,
a „římská“, tj. „podzemního“ charakteru. Očekává se, že časem dojde
k narovnání vztahů s Vatikánem. Pro
lidi, kteří odmítají občanskou poslušnost, jsou připravena tvrdá vězení.
Irán je zemí, kde žijí především Peršané (nikoliv Arabové!) a až poté islámští šíité. Vůči jiným náboženstvím je
režim i obyvatelstvo vcelku tolerantní,
nicméně křesťané, kterých ubývá, jsou
pod kontrolou, nejsou však pronásledováni. Obyvatelstvo touží po svobodnějším životě, po zrovnoprávnění mužů
a žen a vůbec po zlepšení postavení
žen ve společnosti.
V Iráku jsou křesťané považováni
za spojence USA a nyní jsou vytlačováni do severních oblastí (v 70. letech
tomu bylo opačně). Větší část křesťanů
emigrovala, původně jich zde byl asi
jeden milion, nyní již jen asi 150 tisíc;
na síle nabývá náboženský, resp. islámský radikalismus. Celkově je země
stále zmítána občanskou válkou.
Pan biskup při svých cestách myslí
i na to, aby lidem, které chce podpořit,
nezpůsobil větší potíže. Se sledováním
bezpečnostními orgány se setkává pokaždé, nejvíce ho pociťoval v Číně.
Karel Štamberk
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
PÁTEK
1. 6.
9.00
15.00
15.45
16.00–01.00

Sv. Justin, Noc kostelů 2012
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Noc kostelů – program viz Věstník

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

2. 6.
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

3. 6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

ÚTERÝ
5. 6.
9.00–11.00
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

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

STŘEDA
6. 6.
8.00
8.45–9.15
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
19.30–20.45

Sv. Norbert
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství dětí – poslední hodina!
Zpívání s dětmi – poslední
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 7. 6.
8.00
8.45
9.30
18.30

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v pečovatelském domě v Zárubově ul.
Mše svatá
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PÁTEK
8. 6.
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
17.45

9. 6.
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
11.00
18.30

10. 6.

PONDĚLÍ
20.00

11. 6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Zahradní slavnost farnosti a CMŠ Studánka
Mše svatá
Pastorační rada farnosti

ÚTERÝ
12. 6.
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
13. 6.
8.00
8.45–9.15
16.00
17.30
18.45–20.15

Sv. Antonín z Padovy
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 14. 6.
8.00
8.45
15.00

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

PÁTEK
15. 6.
15.00
15.45
15.45
18.30
19.30–21.00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
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. 6.

6.00 odjezd
17.00
NEDĚLE
8.00
10.00
14.00

17. 6.

16.30
18.30
PONDĚLÍ

Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Farní zájezd: Telč, hrad Roštejn (návrat ve večerních hodinách)
Mše svatá
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Společenství věřících s duševním onemocněním
Farní akademie: Ing. V. Běhal, DrSc., Evoluce pohledem
současné vědy
Mše svatá

18. 6.

19.00

Koncert komorního souboru Variace „Tóny architektury“
(platí se vstupné)

ÚTERÝ
19. 6.
9.00–11.00
16.55
17.30–18.30
18.30
19.00
20.00–22.00

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

STŘEDA
20. 6.
8.00
8.45–9.15
16.00
17.30
19.30–20.45

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45

Sv. Alois Gonzaga
Mše svatá
Úklid kostela

21. 6.

PÁTEK
22. 6.
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
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SOBOTA
17.00

23. 6.

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

24. 6.

PONDĚLÍ
20.00

25. 6.

Mše svatá
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
26. 6.
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
27. 6.
8.00
8.45–9.15
16.00
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 28. 6.
8.00
8.45
15.00

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

PÁTEK
29. 6.
15.00
15.45
17.00–18.00
18.30
19.30–21.00

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Modlitební triduum hnutí Modlitby matek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
30. 6.
16.00–17.00
17.00

Svatí prvomučedníci římští
Modlitební triduum hnutí Modlitby matek
Mše svatá

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít mezi nás.
Změna programu vyhrazena.
str. 10
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REPUBLIKA BEZ ŽEN
Farní akademie 13. 5. 2012 nesla název Republika bez žen s podtitulem
Putování po klášterech hory Athos. Přednášeli PhDr. Josef Bartoň,
Th.D. z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Doc. MUDr.
Milan Kment, CSc. z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Setkání zahrnovalo vyprávění z cest
a prezentaci o svaté hoře Athos, liturgický pravoslavný slovníček a ilustrační
fotografie. Atmosféra setkání byla podbarvena melodií zpěvů liturgie sv. Jana
Zlatoústého, vůní řeckého kadidla, vystavenou ikonou s hořící svíčkou a dokonce možností ochutnávky liturgických pokrmů.
Na severním pobřeží Řecka vybíhá
do moře poloostrov Chalkidiki. Jeho
hlavní částí je autonomní oblast Athos.
Cizinci musí předem získat zvláštní povolení od zastoupení Mnišského státu
v Thessaloniki. Obvykle se uděluje na
čtyři dny. Výchozím městem cesty je
Uranopolis, odkud se lze dostat lodí do
Dáfni. Návštěvníci jsou pak hosty vybraného kláštera, musí se ovšem přizpůsobit dennímu řádu řeholníků. Přístup sem mají pouze muži. Lesnatý
a skalnatý Athos skrývá dvacet velkých
pravoslavných klášterů s celkem asi
2000 mnichy a menší izolované poustevny. Zástupci klášterů vytvářejí místní
samosprávu, která zahrnuje svaté společenstvo, svaté představenstvo, což je
obdoba vlády. V čele samosprávy je
protos, premiér, který je současně zástupcem cařihradského patriarchy, pod
kterého jednotlivá řeholní společenství
spadají.
Stará legenda hovoří o přistání
Panny Marie na Athosu, když chtěla
navštívit sv. Lazara. První klášter zde
vznikl již v 5. století, v 7. století byl poloostrov díky bojovným kmenům Slo-

vanů zcela vylidněn, teprve na jeho
konci došlo k návratu mnišského života. První velký klášter – Lávra – byl založen v roce 963, poslední z velkých
klášterů roku 1546.
V současnosti fungují na Athosu
kláštery s různými komunitami – řeckou, srbskou, bulharskou, rumunskou
a ruskou. Tradice mnišského života,
denní život v klášteře i zachovaná architektura si podmaní srdce příchozího
návštěvníka.
Kromě kněží mají v klášteře zvláštní
postavení tzv. starci – geróni – jako
duchovní vůdci a rádci. Přísnost řehole
i přístup řeholníků k poutníkům odlišného náboženského vyznání se v jednotlivých klášterech liší.
Kláštery mají různý řád – společný
život nebo naopak velmi individuální.
Den začíná vstáváním ve tři hodiny ráno, liturgie končí v sedm hodin, následuje lehká snídaně a dopolední práce,
oběd kolem jedenácté, pak se opět
pracuje, večerní bohoslužba začíná
v sedmnáct hodin, následuje večeře
a večerní klid. Strava je výhradně rostlinná, výjimečně mají ryby, ve středu
a v pátek se jí pouze jedenkrát za den.
Prvním Čechem žijícím na Athosu
byl Sáva Chilandarský (nar. 1837), nyní
zde působí dva čeští mniši. Spisovatel
Enrico Molnár ze svého pobytu napsal
v třicátých letech minulého století reportáž „Republika bez žen: Kyrie eleison... Rozhovory se čtrnáctým stoletím“.
Evžen Šárka
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1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2012

Poprvé ke svatému přijímání přistoupilo v neděli 22. dubna patnáct dětí: Karolína
Blažková, Terezie Danielová, Markéta Kalendová, Marie Tůmová, Tomáš Kotek,
Anna Klepetková, Antonín Bawia, Richard a Tomáš Dančovi, Martin Gajdoš, Jan
Kornienko, Vojtěch Koubek, Dominik a Kristián Šlégrovi, Tobias Žilka.

V

dubnu jsme spolu s naší dcerou
Terezkou prožili slavný den – její
první svaté přijímání. Líbil se mi moment, kdy kmotra zapálila svíčku
a předala ji své svěřenkyni. V tu chvíli
jsem si znovu vzpomněla na její křest.
Jak jsme spolu s rodinou a kmotrou
stáli před oltářem, kmotra držela svíčku
a kněz říkal: „To světlo opatrujte.“ Kmotra světlo předala – část úkolu je splněna.
Rádi bychom poděkovali otci Jiřímu
za skvělou přípravu. Kdykoliv jsem se

dcery ptala, jestli nepotřebuje něco vysvětlit, tvrdila, že je jí vše jasné. Dokonce pomoc s přípravou na první svatou zpověď odmítla. A tak na nás
rodiče zbylo jen zařizovat technické záležitosti jako šaty, jídlo, foto, babičky...
A samozřejmě přímluvná modlitba, aby
naše děti prožily tuto slavnost co nejintenzivněji a my spolu s nimi. Doprovázeli jsme své poslední dítě a uvědomujeme si, že je to důležitý mezník na
jeho duchovní cestě.
Josef a Jaroslava Danielovi
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S

hrdostí a radostí jsme prožívali
s naším synem Honzíkem jeho
první svaté přijímání. Děkovala jsem
Bohu, že se syn z vlastní iniciativy rozhodl připravovat na první svaté přijímání pod vedením paní Terezie Křížkové
a P. Jiřího Kordy. Na přípravu chodil
opravdu rád. Slavnostní den v kostele
proběhl krásně a důstojně. Atmosféra
prvního svatého přijímání se musela
hluboce dotknout srdce našeho syna,
jelikož jsem od té doby neslyšela, že se
mu nechce jít v neděli ráno do kostela.
Petra Kornienková

B

ěhem přípravy se mi líbilo, že jsme
si hodně povídali, psali a kreslili.
Pěkné bylo, že jsme se mohli podívat
i k oltáři. Moc se mi líbilo, že jsem mohla přistoupit poprvé k svatému přijímání
a byla jsem moc šťastná.
Markétka Kalendová

Další fota Jakuba Šerých viz www.lhoteckafarnost.cz
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FARNÍ CHARITA CHODOV
ČÁST JEDNOHO Z MNOHA ROZHOVORŮ V NAŠÍ PORADNĚ
V kanceláři zvoní telefon.
„Charita, dobrý den.“
„Dobrý den, já nevím, jestli volám
správně.
„Jaký máte problém?“
„Mojí mamce našli nádor. Bohužel jsme
přišli pozdě, má metastázy a jde to
rychle dolů.“
„S čím potřebujete poradit?“
„Vzala jsem si maminku domů. Jsem
zdravotní sestra, chci se o mamku postarat. Rodina mi ale nepomůže.“
„Kde bydlíte?“
„Bydlíme v Modřanech.“
„Jakou pomoc máte na mysli?“
„Potřebovala bych zástup, když jsem
v práci nebo musím něco zařídit.“
„Potřebujete osobní asistenci. Sociální
pracovník k vám zajede...“
„Víte, já to zatím zvládám, ale bude to
náročnější a já na péči nechci být sama.“
„Jak máte zajištěnou léčbu bolesti?“
„Sesterskou práci zvládnu, opiáty nám
ordinují na onkologii. Potřebuji jen tu
podporu.“
„Nezapomeňte myslet také sama na
sebe. Péče o maminku může trvat
i měsíce. Musíte odpočívat, nabrat
energii. Zapojte nás a snažte se zapojit
i rodinu.“
„Děkuji, že to říkáte. Já si často vyčítám, že se jim všem dost nevěnuji.“
„Já vím, ale i vy máte právo na odpočinek.“
„Já bych to celé ráda zvládla doma. Víte, kde jsou lůžka pro tyto pacienty?“
„Nejblíže je hospic na Spořilově. Můžete se tam jít podívat. Můžete si domluvit i pobyt na pár dní.“

„Vy je znáte?“
„Ano znám je. Kdybyste potřebovala,
tak vám to pomohu zařídit.“
„To se mi ulevilo. Já si to rozmyslím
a ozvu se. A můžu zavolat, kdybych si
potřebovala jen popovídat?“
„Samozřejmě.“
„Tak já moc děkuji a nashledanou.“
Přeji vám požehnaný červen.
Eva Černá
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
e-mail: charita.chodov@email.cz

Improvizovaná domácí jednotka intenzivní péče
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Dávky a příspěvky pro zdravotně postižené byly přetransformovány na pouhé dvě dávky. Minule jsme podrobněji představili příspěvek na mobilitu, tentokrát se budeme věnovat příspěvku na zvláštní pomůcku.
Poskytování příspěvku na zvláštní
pomůcku a příspěvku na zakoupení
motorového vozidla je upraveno zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením. Jedná se o dávky jednorázové,
které v sobě slučují několik dříve poskytovaných příspěvků. Příspěvek na
zvláštní pomůcku je určen k pořízení
potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na něj má osoba
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým nebo
zrakovým postižením, které trvá déle
než jeden rok. Seznam diagnóz pro
přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je uveden v příloze zákona.
Příspěvek je poskytován osobám
starším jednoho roku (na pořízení vodícího psa starším 15 let). Pomůcka
může být využita k sebeobsluze nebo
při práci, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání
anebo ke styku s okolím.
Podmínkou přiznání příspěvku je,
že pomůcku nehradí ani nezapůjčuje
příslušná zdravotní pojišťovna. Příspěvek se neposkytuje na pomůcky, které
zdravotní pojišťovna neuhradila z důvodu nesplnění zdravotní indikace. Příspěvek může činit maximálně 90%
z předpokládané ceny pomůcky. Zákon
vyžaduje spoluúčast žadatele. Příspěvek je rozdělen na poskytnutí pomůcky
do 24 tisíc korun a nad 24 tisíc korun
maximálně do 350 tisíc a příspěvek na
pořízení motorového vozidla, který činí
max. 200 tisíc korun.

Jestliže žadatel nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce
přihlédne k celkovým sociálním a majetkovým poměrům, a pokud jsou nižší
než osminásobek životního minima,
stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast činila 10% z předpokládané
nebo již zaplacené ceny pomůcky,
nejmenší spoluúčast je jeden tisíc korun. Součet vyplacených příspěvků na
zvláštní pomůcku nesmí v 60 po sobě
jdoucích kalendářních měsících přesáhnout 800 tisíc korun, do limitu se
započítává i výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla. O dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu).
Další informace jsou na stránkách
http://ligavozick.skynet.cz/ip/
Petra Kornienková
Konkrétní dotazy můžete posílat na
adresu: petra.kornienkova@seznam.cz
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PLÁNUJEME
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v tomto školním roce končí ve středu 6. června,
kdy se jednotlivé skupiny sejdou
naposledy.
ZAHRADNÍ SLAVNOST proběhne tradičně v areálu církevní mateřské školy
v neděli 10. června od 11 do 19 hodin.
Bude to velká událost, protože Studánka zároveň slaví dvacet let své existence. Všichni, kdo chtějí přiložit ruku
k dílu, mohou se přihlásit Haně Stehlíkové na mobil 603 194 450.
PŘÍŠTÍ FARNÍ AKADEMIE
Srdečně zveme v neděli 17. června od
16.30 hodin na farní akademii. Přednášet bude Ing. Vladimír Běhal, DrSc. na
téma Evoluce pohledem současné
vědy.

FARNÍ ZÁJEZD – v sobotu 16. června
se vydáme do Telče, budeme zde mít
mši svatou a poté podnikneme dopolední prohlídku památek ve městě, odpoledne navštívíme hrad Roštejn. Odjezd v 6 hodin od kostela, návrat ve
večerních hodinách. Cena 220 kč, kapacita 45 osob. Hlásit se můžete v sakristii.
MODLITEBNÍ TRIDUUM hnutí Modlitby matek bude tentokrát probíhat celé
u nás v kostele, a to od pátku 29. června do neděle 1. července. Podrobný
program najdete na vývěsce a na
stránkách naší farnosti.
LETNÍ CHALOUPKA se uskuteční
v termínu 29. 7.–11. 8. na faře v Horní
Cerekvi u Pelhřimova.

SRDCE JEŽÍŠOVO
Celý měsíc červen je zasvěcen úctě k Srdci Ježíšovu, slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova letos připadne na 15. červen.
V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje,
ženy, muži i děti naléhavě potřebují poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští,
které se o lidi stará a které uzdravuje. Boží srdce není naplněné nedůvěrou,
touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Touží jen po jediném: lásku rozdávat
a jako odpověď pak lásku přijímat.
Podle H. Nouwena
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
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