ČÍSLO 9 – LISTOPAD 2012

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

NEDĚLE 7. LISTOPADU 1937
„Katolický lide pražský! Po devatenácti letech naplnila se prorocká slova
básníka – kněze Xavera Dvořáka:
„…však čest Tvou, Matko, obnovit my
chcem, my chcem: My přísaháme! Ne
plně, až na daleké pražské periferii, na
samých hranicích Velké Prahy, daleko
od Staroměstského náměstí postaven
chrám Matky Boží-Královny Míru, ale
v něm, nad hlavním oltářem, tyčí se
obnovený mariánský sloup s věrnou
kopií zničené sochy… Přijďte, katolíci,
přijďte v hojném počtu vzdáti svůj hold
Panně Marii a prositi ji o mír a šťastnou
budoucnost naší drahé vlasti.“ Těmito
slovy zval před sedmdesáti pěti lety
plakát k účasti na posvěcení nového
kostela.

Ten už není dnes dominantou, majákem mezi lukami, spíše se podobá
bárce uprostřed vzdouvajícího se moře
domů a ulic. To ale není na škodu, naopak je to naplnění prorocké vize o přinesení Krista do nových čtvrtí vznikající
Velké Prahy. Prvotní impuls sice vzešel
z křivdy minulosti – pohanění mariánského sloupu, v minulosti ale nesetrval.
Jít s lidmi tam, kam jdou oni, nebo ještě
lépe, prošlapat jim cestu. Posvěcení
kostela bylo jedním z takových kroků,
ne jediným, ale zásadním.
Již tři čtvrtě století je tento chrám
živým centrem duchovního života,
zvláště díky vám, farníkům. Do dalších
let proto přeji oslavenci stále tolik zapálených a obětavých duší!
+ P. Jiří Korda
Biřmování 2012

Zprávy z farnosti

POSVÍCENÍ – program bohoslužeb
Letošní 75. výročí posvěcení našeho chrámu oslavíme netradičně,
společně s těmi, kdo v něm sloužili a mají k němu vztah
sobota 10. 11. mše sv. v 17 hodin, celebruje
neděle 11. 11. mše sv. v 8 hodin
v 10 hodin
v 18.30 hodin

P. Bedřich Vymětalík
P. Stanislav Přibyl
P. Jan Ihnát, SDB; zpívá sbor
P. Stefan Michal Wojdyła

Většinu celebrujících kněží dobře známe, a tak krátce představíme jen
P. Jana Ihnáta, SDB (nar. 5. 6. 1950). Vystudoval teologii tajně v době totality
a kněžské svěcení přijal v Berlíně v sobotu 3. 11. 1984, ve stejný den a hodinu se
konal pohřeb polského kněze Jiřího Popieluszka. A právě v 70. a 80. letech se
kromě práce v Metrostavu věnoval skryté formaci mládeže. Vedl společenství
chlapců ze Lhotky, posléze i dívek a stál u zrodu našich chaloupek. Veřejně mohl
začít sloužit jako kněz až po roce 1990. Deset let byl rektorem kostela Sv. Kříže
v Praze. V současnosti je vikářem komunity salesiánů v Kobylisích.

DISKUZE NAD STUDIÍ STAVBY
Ve čtvrtek 4. října se setkali členové
pastorační a ekonomické rady společně s přihlášenými oponenty z řad farníků Ing. arch. Stanislavem Běhalem,
Ing. arch. Jiřím Smolíkem a Ing. Janem
Kodetem. Architekti Jirsovi seznámili
přítomné s rozpracovanou podobou
studie rekonstrukce kostela a stavby
farního domu. Následovala dlouhá, ale
věcná diskuze. Další setkání obou rad
a oponentů s autory studie proběhne
v pondělí 29. října, bližší informace
o něm přineseme v příštím čísle.
P. Jiří Korda

ŽÁBA NA PRAMENI
Jedním z mých úkolů ve farnosti je
být "žábou na prameni", tedy tím, kdo
spravuje a dohlíží na šetrné nakládání
s finančními prostředky. Farnost nemá
jiný zdroj příjmů, než nedělní sbírky
a dary. Kromě výdajů na chod farnosti
se v rámci plošných sbírek vyhlášených arcibiskupstvím podílíme na solidaritě s potřebnými, letos to je celkem

deset sbírek (2x na charitu, 2x na bohoslovce, dále na církevní školství, misie, potřeby arcidiecéze, úhradu beatifikace, podporu aktivit Svatého stolce,
křesťany ve Svaté zemi). Zhruba deset
procent z ostatních sbírek se odvádí do
Svépomocného fondu, který slouží jako
zdroj financování nutných oprav kostelů a pod.
Jak je vidět, peněz je stále potřeba.
Chci vám proto poděkovat za vaši štědrost a s blížícím se koncem kalendářního roku připomenout, že je možné
snížit základ pro výpočet daně z příjmu
na základě potvrzení o daru, které vám
rádi vystavíme. Přehled hospodaření
za rok 2011 vyšel v dubnovém Věstníku.
P. Jiří Korda

POMOZTE POZVIHNOUT LITURGII
Patříme co do počtu věřících mezi
největší pražské farnosti, ale na většině
mší svatých žalmy, tedy „písně od samotného Pána Boha", zpívá některý
z jáhnů nebo se pouze recitují. Ne že
by František nebo Jan zpívali špatně,
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naopak. Nicméně to není jejich úkol.
Zvu vás proto v sobotu 17.listopadu
v 9 hodin do kostela. Paní MgA. Pavla
Vejmelková, DiS. zde povede kurz pro
zpěváky žalmu. Cílem není speciální
výuka zpěvu, na to by rozhodně jedna
lekce nestačila. Děkuji vám za ochotu
a odvahu.
P. Jiří Korda

PODZIMNÍ ŠKOLA PRO DOSPĚLÉ
Protože opakovaní je matka moudrosti, nabídneme během podzimu a jara několik setkání nad tématy souvisejícími s praxí naší víry. Tento podzim
se podíváme na náboženské knihy.
Aby se mohli zúčastnit senioři i pracující, bude každé setkání dvakrát – v úterý od 19.15 a v pátek od 13.15. Začínáme 6. listopadu, končíme 7. prosince. Názvy jednotlivých témat najdete
v příručníku.
P. Jiří Korda

SPOLEČENSTVÍ NEJEN PRO HOLKY
Už nechodíš na výuku náboženství?
Je ti 11–13 let a chceš si povídat o Bohu a zažít spoustu legrace? Chceš poznat nové kamarády nebo častěji vidět
ty staré? Tak přijď mezi nás!!!
Scházíme se ve středu jednou za
čtrnáct dní od 18.45 do 20.00 hodin na
faře v kostele. Nejbližší setkání máme
31. října a 14. listopadu.
Těšíme se na tebe
kluci a holky ze Lhotky

VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY
Archiv Lhotecké farnosti průběžně
doplňujeme. Pokud doma najdete fotografie nebo dokumenty, týkající se historie kostela nebo života farnosti, rádi
si je zapůjčíme, okopírujeme a vpořádku vrátíme.
Eva Kocmanová
tel.: 739931320,

e-mail: erb50@seznam.cz

KRÁTCE
• Pokřtěny byly Lucie Muráriková
a Nataly Konyková
• Dne 7. října byli v našem kostele
biřmováni: Petr Burda, Tomáš Burian,
Tomáš Ducháč, Eliška Heinzová,
Anežka Kervitcerová, Barbora Marešová, Blanka Novotná, Jan Sixta, Tomáš
Sixta, Jarmila Spudilová, Norbert Svoboda, Jakub Šárka, Prokop Šilhavý,
Zuzana Vandasová, Štěpán Vašíček.
• Svátost manželství přijali Petr
Legner a Eva Budišová
•
Rozloučili
jsme
se
s paní
Doc. MUDr. Libuší Hradcovou, CSc.
• Proběhlo setkání s tématem Chaloupky – jak dál? Zimní chaloupka bu-

de zachována, pokud bude dost
zájemců. Bude pamatováno i na
nelyžařský program, který zajistí
sr. Bernarda. Letní chaloupky budou
dvě: pro starší a mladší děti.
• Začala výuka náboženství, ale děti
ještě přicházejí. V současnosti je do
jednotlivých skupin přihlášeno:
předškolní: Hana Stehlíková – 13 dětí
1. třída: sr. Bernarda – 10 dětí
2. a 3. třída Jan Primus jáhen – 11 dětí
1. sv. přijímání: Tereza Křížková (v zimě P. Korda) – 14 dětí
4. a 5. třída: Jarmila Klingerová –
17 dětí
• Farní rada se sejde v pondělí
5. listopadu ve 20 hodin.
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY PASTORAČNÍ RADY
Sestru Bernardu Pavlu Lacinovou, SCSC, jsme v Praze-Lhotce přivítali při
mši svaté 23. září. Mnozí se s ní budeme setkávat, protože byla v naší farnosti ustanovena pastorační asistentkou. Dojíždí k nám z komunity Milosrdných sester svatého Kříže na Vyšehradě.
přijaly. Zajímavé na tom je, že ona se
nakonec sestrou nestala, ale já jsem
zůstala.
Čím vás oslovila spiritualita křížových sester?
Já jsem to v té době nějak neřešila.
Věděla jsem, že patří k františkánskému řádu a sv. František mi byl vždycky
sympatický. Taky se mi líbil jejich název Milosrdné sestry svatého Kříže. Až
časem jsem se dozvídala, že je to kongregace, která se hodí kamkoliv. Nedovedla jsem si představit, že bych
sloužila jenom v nemocnici nebo jenom
učila ve škole.
Přiznám se, že jsem se o Milosrdných sestrách svatého Kříže dozvěděla až z informačních nástěnek
v našem kostele. Kdy jste se o nich
dozvěděla vy?
Byly to vlastně jediné sestry, které
jsem poznala díky své kamarádce. Měly klášter kousek od nás v zapadlé vesničce Choryni. Taky mi prozradila, že je
jejich kandidátkou, i když to bylo tajné.
Tak jsem se dozvěděla, že i v době reálného socialismu je možné se stát řádovou sestrou.
Kolik vám tehdy bylo let?
Sedmnáct, chodila jsem do třeťáku.
Moje rozhodnutí k nim vstoupit bylo
rychlé, asi za dva týdny jsem se tam jela představit. A sestry, protože znaly
moji kamarádku a jejího otce, mě taky

Odkud pocházíte?
Vyrůstala jsem v Mořkově na severní Moravě v podhůří Beskyd, jako
druhá nejstarší ze čtyř sourozenců
a prožila jsem tam velice pěkné dětství.
Co podle vás nejdůležitějšího vám
rodiče předali?
Na rodičích jsem si vážila, že se
snažili být spolu. Vždycky, když se vrátili z práce, uvařili si kafe a povídali si.
I když maminka měla o dost vyšší
vzdělání než tatínek, velmi si rozuměli
a měli si o čem povídat. Taky jsme jezdili společně na dovolené do hor.
A o čem si povídali?
Třeba o politice, oba byli v Lidové
straně, která u nás byla hodně aktivní.
Pod její hlavičkou se pořádaly mnohé
křesťanské akce, přednášky, biblické
hodiny. Maminka rozmnožovala různé
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texty a my jsme jí jako děcka připravovali průklepáky... Tatínek poměrně brzo
zemřel, mně bylo dvacet let a nejmladší sestře tři roky. Ale zanechal velkou
stopu.

tě jsem šestnáct let pracovala jako vedoucí charitního domova. Když nám byl
vrácen provinční dům v Kroměříži,
všechny sestry z Choryně odešly. Já
jsem byla spolu s dalšími třemi sestrami poslaná do Kolína jako pastorační
asistentka. Lhotka je moje třetí místo.

Jakou školu jste studovala?
Nejdřív střední zemědělskou, vysokou jsem už konzultovala s představe- Dá se skloubit práce ve farnosti se
nými. Měla jsem jít do noviciátu, ale by- životem v komunitě?
lo rozhodnuto, že vstoupím, až
Jsme činný řád, takže se s tím tak
dostuduji. Vysoká škola zemědělská počítá. Komunita na Vyšehradě je
byla tehdy na čtyři roky. Sestry koupily v Praze už druhá, naše sestry zdravotv Brně malý dům, který byl dokonce nice pomáhají sestrám boromejkám
napsaný na mě.
v nemocnici
Pod
Mgr. Ing. Bernarda Pavla Lacinová,
Bydlela jsem tam SCSC, se narodila v roce 1966 jako druhá Petřínem. My jsme
s několika tajnými nejstarší ze čtyř sourozenců. Pochází vystřídaly
sestry
sestrami.
Jednou z Mořkova, vesnice v podhůří Beskyd. Ve Božího milosrdenza měsíc jsme do- třetím ročníku na střední zemědělské ško- ství, které z Vyšejížděly do kláštera. le poznala Milosrdné sestry svatého Kříže hradu odešly. Jsme
Chodily jsme za- v Choryni a vstoupila k nim právě v jubilej- celkem čtyři, tři
ním roce spásy – 1983. Jako kandidátka
dem a v noci. Když absolvovala Vysokou školu zemědělskou v sestry pracují pro
jsme se potkaly na Brně a dvouletý noviciát začala v roce kapitulu a farnost
nádraží, ani jsme 1988. Jako sestra pak šestnáct let zastá- na Vyšehradě a já
se k sobě neznaly vala místo vedoucí Charitního domova v dojíždím na Lhotku.
a k sestrám
taky Choryni a také dálkově vystudovala Teo- Takže se všechny
ne, aby si nás ne- logickou fakultu v Olomouci. Na dalších sejdeme ráno a vetéměř sedm let byla představenými posladali
dohromady. ná do Kolína jako pastorační asistentka a čer při modlitbě
Klášter byl poměrně od září 2012 žije v komunitě křížových chval a nebo při jídkvalitně
hlídaný sester na Vyšehradě a působí ve farnosti v le, jinak máme kažStB. Myslím si, že Praze 4-Lhotce.
dá svoji práci. Ale
o nás stejně věděli,
o to víc, když jsme
ale snažili jsme se jim nedat příležitost. spolu, tak jsme spolu rády.
Byla to dobrodružná doba.
To si taky musíte rozdělit, kdo vaří,
Takže pět let jste byla kandidátkou kdo uklízí, kdo nakupuje?
Ve velké komunitě v Choryni, nebo
a pak?
Po státnicích v roce 1988 jsem při- teď v Kroměříži, kde je kolem sedmdešla jako civilní zaměstnankyně do kláš- sáti sester, jsou práce přesně určené,
tera v Choryni, v té době to byl charitní některé sestry jsou kuchařky, jiné
domov pro sestry. Zároveň jsem vstou- v prádelně... V malé komunitě děláme
pila do noviciátu. Došlo k mírnému všichni všechno. Je to takové zvláštní,
uvolnění, takže to byl po dlouhé době že se teď v podstatě zase učíme vařit.
první regulérní noviciát v klášteře. Tam I když jsem z domova vařit uměla,
jsem taky prožila rok 1989. Po noviciá- osmnáct let jsem nevařila vůbec
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a v Kolíně trochu. Byla jsem zvyklá, že
když něco chybělo, rychle jsem pro to
zaběhla. Tady musím počítat s tím, že
nenakoupím za půl hodiny a že spoustu času strávím v nějakém dopravním
prostředku. Musím víc myslet dopředu
a plánovat.
Co všechno je úkolem pastorační
asistentky?
Zatím mám na starosti matriky
a „papírování“ v kanceláři. Převzala
jsem přípravu rodičů na křest dětí, budu s nimi mít čtyři až pět setkání. Potom učím prvňáčky náboženství a začala jsem katecheze ve školce. Zřejmě
budeme chodit i do nemocnice a v plánu jsou kurzy alfa, které jsem organizovala v Kolíně.
Jaká katecheze je vám blízká?
Pro děti školkového věku se mi zdá
nejvhodnější pedagogika Franze Ketta,
se kterou mám zkušenosti z Kolína.
Není to vysloveně náboženství, ale
spíš vedení dětí k vnímání všeho, co
nás obklopuje i lidských vztahů. Farníci
se s ní nejspíš už setkali, protože tímto
způsobem jsou tu vedené vánoční
a velikonoční katecheze pro školy.
Neříká se jí taky šátková?
Ano, ale ti, kteří nás učili, nám říkali,
že zásadně nemáme používat termín
šátečková metoda, protože to není metoda ale pedagogika. Její podstatou je
princip: všemi smysly ke Smyslu. Využívá se toho, co děti nebo i dospělí
v životě zažili, a to je má vést ke Smyslu s velkým eS. Příprava je hodně náročná, ale děti velice pěkně reagují.
Myslím si, že nejdůležitější je vytvořit

vztah k Bohu, vědomosti už si časem
dokážou doplnit samy.
Máte čas i na nějaké koníčky?
Vzhledem k tomu, že stále ještě
nejsme pořádně zabydlené, tak moc
času na odpočinek není, ale pokud bude, tak mám ráda turistiku, jezdím na
kole. Je dobré nadýchat se čerstvého
vzduchu a na chvíli změnit prostředí.
A jinak ráda čtu.
Čím v současnosti nejvíc žijete?
No, zvykám si na nový způsob života ve velkoměstě. Vyrůstala jsem na
vesnici a i v Kolíně jsme časem potkávaly stejné lidi a postupně jsme spolu
navazovali kontakt, vnímali jsme se,
i když jsme spolu nemluvili. Tady potkávám neskutečné množství cizích lidí
a nikdo se ani neusměje, každý má
svoje starosti. I když se je snažím nějak zkontaktovat očima, oni nereagují.
Je to silně neosobní prostředí. Ale ve
všem je Bůh. Možná se tu zase mnozí
cítí svobodněji, velkoměsto to s sebou
prostě nese.
A jak se vám líbí na Lhotce?
Ve farnosti je úplně jiná atmosféra
než venku. Moc se mi tady líbí. Je to
zase jiné než v Kolíně, úkoly se teprve
začínají krystalizovat. Hodně mě oslovuje páté zastavení lhotecké křížové
cesty, na kterém stojí Maria mezi paneláky. V těch anonymních domech se za
dveřmi dějí různé věci, lidé prožívají
nejrůznější křížové cesty. A Maria je
nad tím...
Jana Šilhavá
( V rozšířené podobě rozhovor vyšel
v týdeníku Naše rodina 46/2012)
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Z FARNÍHO ARCHIVU
Vzpomínání na počátky kostela Panny Marie Královny míru jsme skončili
v září roku 1936, kdy bylo architektu Rudolfu V. Svobodovi zadáno definitivní vyhotovení plánů na kostel. A co všechno se událo do 7. listopadu 1937,
kdy v něm byla sloužena první mše svatá?
Plány byly schváleny jak magistrát- zasloužili, vylíčil namáhavou práci
ními, tak církevními úřady. Dokonce je spolku a končil přáním: „...aby občané
1. dubna 1937 osobně schválil kardinál lhotečtí, jimž bude kostel odevzdán,
Dr. Karel Kašpar při své druhé ná- pokračovali v započatém díle, aby svůj
vštěvě Lhotky.
stánek Boží, který je ozdobou této periNa 1. května 1937 pozval výbor lho- ferie, si zachovali a chránili ke cti a
teckého kostelního spolku pražské ka- chvále Boží a Boží rodičky...“
tolíky do Smetanovy síně Obecního
Světitelem a hlavním celebrantem
domu, aby je prosil o pomoc a podpo- tehdy byl kardinál Dr. Karel Kašpar. Při
ru. Do časopisů Neděle a Katolická že- první mši svaté se zpívala píseň Chvána byly vloženy slolu vzdejme, ó křesťané,
ženky. Úspěch májové
nejsvětější Matce Páakademie i složenkové
ně. „Lid ji zpíval se slakce předstihl očekázami v očích, vzhlížeje
vání, takže 31. května
vzrušen k pozlacené
mohl být posvěcen posoše Rodičky Boží, jež
zemek a další den zasladce shlížela na své
hájen výkop základů.
věrné,“ píše se v KatoHotové základy byly
lické ženě. Kardinál
vysvěceny 13. června
Dr. Karel Kašpar tehdy
a 6. listopadu byl kosv homilii
připomněl
tel úředně kolaudován.
3. listopad 1918, kdy
První neděli po deviděl strašlivou potupu
vatenáctém výročí strMatky Boží, jejíž socha
žení Mariánského slouna Staroměstském nápu, 7. listopadu, byl
městí postavená jako
nový kostel vysvěcen.
dík Pražanů za šťastPůvodní podoba kostela
Plakáty zvaly na pouť
nou záchranu Prahy
katolického lidu Velké Prahy k Panně před Švédy, byla stržena. „Tato potupa
Marii-Královně míru. V archivu najde- je dnes odčiněna! Matka Boží nedá nime i článek o svěcení našeho kostela kdy zahynouti těm, kdož se k ní o pootištěný v časopise Katolická žena, kde moc utíkají. Nebylo slýcháno, že by
se dozvídáme, že slavnost byla zahá- koho opustila, a neopustí ani nás, bujena předáním klíčů nového kostela. deme-li se k ní o pomoc utíkati,“ jakoby
Předseda Kostelního spolku Mons. kardinál Karel Kašpar vzkazoval i nám.
Bohumil Stašek, kanovník na VyšehraEva Kocmanová
dě, poděkoval všem, kdo se o stavbu
str. 7
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Zprávy z farnosti

ZAČÍNÁME ROK VÍRY
Ve čtvrtek 11. října zahájil Svatý otec slavením mše svaté na Svatopetrském
náměstí Rok víry, který potrvá do slavnosti Krista Krále v příštím roce.
I v našem kostele jsme se k jeho slavení připojili. Podle Benedikta XVI. je
Rok víry „pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu,
jedinému Spasiteli našeho světa“.
Při úvaze o právě zahájeném Roku
víry narazíme na slovo církev, která
s touto velikou příležitostí k prohloubení, upevnění a šíření víry přichází. Zamysleme se každý sám osobně, co si
vlastně pod pojmem církev představíme? Vždyť v modlitbě Credo
možná i několikrát denně
opakujeme,
že
„věříme
v jednu svatou, všeobecnou,
apoštolskou církev“. Jak
o církvi mluvíme? Jak ji posuzujeme, nebo často i kritizujeme? Co jí doporučujeme? Měla by být podle
našich názorů ekumenická,
tolerantní, chápající, milující,
chudá, aby nepopuzovala svět svými
žádostmi o vrácení ukradeného majetku, měla by mluvit řečí dnešnímu člověku srozumitelnou. O kom to vlastně
hovoříme?

Jak užitečné by bylo studovat letos
koncilní dokumenty, třeba právě konstituci o církvi Lumen Gentium, Světlo národů. Také Katechismus věnuje tématu
církve několik kapitol. Dejme si předsevzetí, že si denně najdeme alespoň
chvilku na čtení těchto dokumentů, na alespoň krátkou meditaci na Písmem
svatým, ze kterého budeme čerpat pevný osobní
vztah k živému Ježíši Kristu. A že nemáme čas? Sledujeme televizi, čteme všelijaké noviny, takže by
stačilo z těchto činností
ubrat něco málo a darovat
užitečné ztišení Bohu. K opravdovému
prožívání Roku víry totiž nestačí jen
vnější akce, pokud nezasáhnou duši
a srdce každého pokřtěného katolíka.
Jarmila Markéta Klingerová

KATECHUMENÁT PRO NESLYŠÍCÍ

dohodě s několika rodiči pokusíme takovéto společenství vytvořit.

Znáte neslyšícího, který uvažuje
o křtu? V Praze začíná katechumenát
pro tyto lidi, rádi zprostředkujeme.

SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH RODIČŮ
DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM
V ČR je více sdružení rodičů těchto dětí, ale ani jedno není postaveno na
křesťanských základech. A tak se po

"KŘESŤANSKÝ AUTÍK"
Jsi věřící nebo Boha hledající autista
a chtěl by ses občas potkávat s lidmi
podobného údělu? Zkusme vytvořit novou partu.
Více informací o uvedených aktivitách
u patera Kordy (jmkorda@seznam.cz
nebo 725 797 561)
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
ČTVRTEK 1. 11.
8.00
8.45
9.30
15.00
18.30
19.15

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově pro seniory v Zárubově ulici
Mše svatá v domově pro seniory v Sulické ulici
Mše svatá
Modlitba chval

PÁTEK
2. 11.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

1. pátek v měsíci, Vzpomínka na věrné zemřelé
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

3. 11.

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

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

4.11.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
20.00

5.11.
Zasedání PRF

ÚTERÝ
6.11.
8.00
9.00–11. 00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Mše svatá
Setkání maminek s dětmi, mše svatá
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Podzimní škola pro dospělé: Bible – základní informace
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
7.11.
8.00
8.40 -9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Tomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)
str. 9
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ČTVRTEK
8.00
18.30

8.11.
Mše svatá
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
9. 11.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Svátek posvěcení lateránské baziliky
Podzimní škola pro dospělé: Bible – základní informace
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
8.30
17.00

10.11.

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Velký úklid kostela a zahrady
Mše svatá – vigilie slavnosti, celebruje P.Bedřich Vymětalík

NEDĚLE
8.00
10.00
11.00
18.30

11.11.

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU, 75. VÝROČÍ
Mše svatá – celebruje P. Stanislav Přibyl
Mše svatá – celebruje P. Jan Ihnát, doprovod chrám. sboru
Posvícenské sdílení
Mše svatá – celebruje P. Stefan Michał Wojdyła

ÚTERÝ
13.11.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Anežky České, panny
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Podzimní škola pro dospělé: Orientace v Bibli
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
14.11.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

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

ČTVRTEK 15.11.
8.00
8.45
15.00
18.30

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství mládeže (cca od 16 let)
str. 10
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PÁTEK
16.11.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Podzimní škola pro dospělé: Orientace v Bibli
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
9.00
17.00
17.45

17. 11.

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Minikurz pro zpěváky žalmu: MgA. Pavla Vejmelková, DiS.
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30

18.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: Ing. Z. Kosina, CSc: Islám včera a dnes
Mše svatá

ÚTERÝ
20.11.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Podzimní škola pro dospělé: Katechismy apod.
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
21.11.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 22. 11.
8.00
8.45
18.30
19.30
19.30

Sv. Cecílie, panny a mučednice
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá s chrámovým sborem
Přátelské posezení muzikantů naší farnosti
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
23.11.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Klimenta I., papeže a mučedníka
Podzimní škola pro dospělé: Katechismy apod.
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA
17.00

24. 11.

Sv. Ondřeje a druhů, vietnamských mučedníků
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

25. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá

PONDĚLÍ
20.00

26. 11.
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
27. 11.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Podzimní škola pro dospělé: Liturgické a modlitební knihy
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
28. 11.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

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

ČTVRTEK 29. 11.
8.00
8.45
15.00
18.30

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
30. 11.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Ondřeje, apoštola
Podzimní škola pro dospělé: Liturgické a modlitební knihy
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít mezi nás.
Změna programu vyhrazena.
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Poradna

FARNÍ CHARITA CHODOV PROSÍ O POMOC
Největším problémem naší charity je finanční zajištění prvních tří měsíců
každého kalendářního roku. Stejné problémy mají i ostatní neziskové organizace. Většinu roku je situace stabilizovaná, protože od dubna přicházejí
finanční prostředky z dotace nebo grantu, a tak se nám daří hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem. Momentálně ale nemáme žádnou finanční rezervu
pro první tři měsíce roku 2013.
Naše Charita nyní zaměstnává
28 zaměstnanců. Náklady na mzdy
včetně odvodů se měsíčně pohybují
okolo 450 tisíc korun, provozní náklady
jsou asi 50 tisíc korun. Přitom příjmy
z prodeje služeb se pohybují okolo
250–300 tisíc korun měsíčně. Ceny za
služby nemůžeme zvýšit, protože jsou
dány vyhláškami MZČR a MPSV.
Každý měsíc nám v rozpočtu chybí
200–300 tisíc korun, které musím
sehnat já. Do začátku roku 2013 nám
chybí finanční prostředky k dofinancování prvních tří měsíců. Poslední roky
klesají příjmy z darů fyzických osob.
Jak nám můžete pomoci? Můžete
věnovat finanční dar – převodem na
náš účet 7450400257/0100. Dar můžete i přímo přinést do naší kanceláře.
Není potřeba dávat obrovské sumy,
pokud přispěje hodně lidí, stačí i relativně malé částky. Můžete ale pomoci
i tím, že nás doporučíte lidem, kteří dar
dát mohou, nebo dáte kontakt a zprostředkujete spojení. Můžete také dát
dar věcný nebo přispět na konkrétní
věc – koupit zdravotnický materiál nebo
pomůcky, zaplatit kupon MHD, věnovat
kancelářské potřeby. Můžete nám také
zprostředkovat služby – například tisk
propagačních materiálů nebo výroční
zprávy apod.
Dar charitě je možné odečíst za základu daně, potvrzení vám ráda vystavím. Můžeme uvádět vaše jméno nebo

logo firmy na všech propagačních
materiálech a webových stránkách.
Zaměstnanci z legrace říkají, že jsou
ochotni chodit po klientech v tričkách
nebo čepičkách s nápisem: Na moji
mzdu přispívá firma ta a ta. Můžeme
vystavit darovací smlouvu i smlouvu
o reklamě. Jsme kreativní a připravení
jednat i o různých alternativách nabídky pro dárce nebo sponzory.

Pracovnice charity s klientkou

Nevýhodou naší práce je to, že je
tichá a nenápadná. Není příliš vidět,
a proto naše Charita není pro donátory
příliš lákavá. Přesto je naše práce velmi potřebná. Náš tým je dobrý a kvalitní. Myslete na nás, protože bez vaší
pomoci bychom nemohli dál pracovat
a sloužit potřebným. Přeji vám požehnaný listopad.
Eva Černá,
ředitelka farní charity Chodov
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
e-mail: charita.chodov@email.cz
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POSLEDNÍ ZÁJEZD DESÁTÉ SEZÓNY
Skoro až do poslední chvíle nebylo jasné, zda se poutní zájezd naší farnosti
na Moravu uskuteční nebo ne. Nakonec, i když autobus nebyl plně obsazený, na závěrečný zájezd letošní desáté výletní sezóny jsme se 22. září přece
jen vydali. Jako pokaždé se opravdu vydařil, a tak příště pojeďte s námi.

Společné foto před Bránou nebes
První zastávkou bylo Předklášteří
u Tišnova. Zde v bývalém klášterním
kostele Nanebevzetí P. Marie jsme
měli svoji mši sv., kterou sloužil náš
P. Jiří. Celé místo je prostoupeno pohnutou skoro osmisetletou historií.
Zdejší ženský cisterciácký klášter založila roku 1232 česká královna Konstancie Uherská, matka Václava I.
a svaté Anežky České. Nejproslulejší
architektonickou ozdobou kostela je
vstupní portál Brána nebes – Porta
coeli, podle níž klášter dostal své jméno. Při mši sv. jsme si zazpívali za zvuku zdejších barokních varhan z 18.
stol. naše známé lhotecké mariánské
písně včetně naší hymny Královno míru, kterou místní vůbec neznali. Po ní
jsme měli zajímavou prohlídku kostela

a křížové chodby s průvodcem. Klášter
cisterciaček byl po roce 1990 obnovený
a v současnosti je obsazen čtyřmi řádovými sestrami a jednou novickou. Za
umožnění mše sv. v klášterním kostele,
včetně přístupu k varhanám a za prohlídku kláštera moc děkujeme naší farnici paní Marii Kolínové, která je zde
jako doma.
Dalším cílem putování bylo mariánské poutní místo Vranov u Brna.
V chrámu Narození P. Marie je tu uctívána pozdně gotická dřevěná soška
vranovské Matky Boží zvané Beata
gratia. Chrám společně s klášterem
paulánů, tj. Řádu nejmenších bratří
sv. Františka z Pauly, byl slavnostně
vysvěcen v roce 1642, a tak se letos
slavilo 370. výročí vysvěcení. Klášter
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byl v roce 1784 Josefem II. zrušen, ale
ani pak poutě k Matce Boží Vranovské
neustávaly. Od r. 1926 při kostele
P. Marie působila kongregace salvatoriánů, a to až do r. 1950, kdy byly veškeré řády zrušeny. Teprve v r. 1992 se
na Vranov opět vrátili bratři pauláni
a poutní místo se opět stalo významným duchovním centrem.
Vranov je ale spojen i se Lhoteckým
kostelem. Právě kongregaci salvatoriánů byla svěřena duchovní správa
lhotecké farnosti. Jako první trvalý kněz
přichází z Vranova na Lhotku salvatorián P. František Janků, který zde působil do r. 1946. Pak byl přeložen do Aše,
dále do Mníšku pod Brdy a zpět do
Vranova, kde jako kněz na odpočinku
dosloužil. Proto jsme se po „rychlíkové“
prohlídce poutního kostela a místních
proslulých jesliček, které kostelu daroval P. Janků, vydali pěšky na místní

hřbitov, kde jsme se prvnímu lhoteckému faráři v modlitbě poklonili.
Odpolední zastavení v Brně pak
mohl každý využít podle svého zájmu
k návštěvě chrámů, muzeí i k jídlu...
Tímto zájezdem skončilo lhotecké
poutnické cestování v roce 2012. Rád
bych připomenul, že právě letos uplynulo deset let, kdy se vedení poutních
zájezdů ujala paní Hana Stehlíková
a uspořádala pro nás úctyhodných
58 zájezdů. Za starost s organizací
cest, zajištění mší svatých, za duchovní zážitky i za poznání zajímavých míst
nejen doma, ale i v zahraničí, za péči
i o materielní stránku těla a za starosti,
které měla se ztracenými poutníky, jí
patří velký dík. Hanko, mnohokrát děkujeme a věříme, že i v dalších letech
budeme moci s tebou putovat.
Vladimír Turek
foto autor

Hrob prvního lhoteckého faráře Františka Janků ve Vranově
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O SLAVNOSTI BIŘMOVÁNÍ
POHLED KMOTRA – Přibližně před
rokem jsem byl požádán kamarádem
Štěpánem, zda bych mu nešel za biřmovacího kmotra. Potěšila mě důvěra,
s jakou mě oslovil, a tak jsem se dlouho nerozmýšlel a kývl.
Rok utekl jako voda a my jsme se
Štěpánem 6. října vyrazili na setkání
biřmovanců a kmotrů s otcem biskupem Karlem Herbstem.

P. Bedřich v roli kmotra
S ostatními biřmovanci jsme se
setkali před sluncem zalitou vstupní
branou pražského arcibiskupství. Zjistil
jsem, že se s většinou z nich osobně
znám. Kromě mládežníků skupinu
tvořily i dvě odvážné dámy.
Kmotry jsme nakonec zastupovali
pouze já a otec Bedřich. Oba jsme totiž
nabyli dojmu, že setkání je pro kmotry
povinné, i když nebylo. Po krátké modlitbě jsme se všichni představili a biřmovanci doplnili jména, která si ke svátosti vybrali. Zaznělo i jedno neobvyklé
– sv. Flora, o níž ani otec biskup, jak
sám ihned přiznal, nikdy dřív neslyšel.
Pan biskup se pozastavil nad tím, že si
nikdo nezvolil jeho oblíbence sv. Vojtěcha, a okamžitě navázal krátkým povídáním o tom, jak on sám sv. Vojtěcha
za svého patrona přijal. Následovalo

krásné vylíčení, o čem biřmování, je
a co nám přináší. Dozvěděli jsme se
pár příkladů ze života, jak jsou dary
Ducha přijímány, ale také, jak je z různých důvodů lidé odmítají. Celé povídání bylo proloženo výroky z Bible
a bylo natolik zajímavé, že jsme ani
nedutali. Nakonec jsme si ještě pověděli něco o průběhu slavnostní mše
svaté a celé setkání zakončili modlitbou. Sám jsem při svém biřmování
neměl možnost setkat se se svým světitelem, a tak bych rád poděkoval otci
Jiřímu za jeho zprostředkování.
Samotná slavnost nastala v neděli
7. října při mši sv. v 10 hodin. Na rozdíl
od předchozího dne venku nepříjemně
pršelo a byla zima. Jelikož byli naši
kluci po ránu obzvláště mrzutí, podařilo
se nám do kostela dorazit až pět minut
před začátkem. V předních lavicích už
spořádaně seděli všichni biřmovanci.
Pozdě naštěstí nepřišel nikdo.
Pater Jiří úvodem mše sv. biřmovance po jednom představil otci biskupovi i farnosti. Dále pokračovala klasická mše sv., během níž jsme zažili
i jednu komickou chvilku, když při biskupových slovech: „Nyní vyznejme své
hříchy,“ odpověděla jedna malá holčička poblíž nás: „Nemám“.
Otec biskup biřmovance nabádal,
aby nepřestali prosit o dary Ducha svatého a aby svědčili o víře. Ihned po
homilii následovalo samotné udílení
svátosti, kdy přistupoval k biřmovancům a pomazal je křižmem na čele se
slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“. Kmotři stáli za svými svěřenci
a pravou rukou na jejich rameni vyjadřovali svoji podporu.
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Slavnostní průběh mše podtrhl
i a capella zpěv sboru, který shromáždila a se kterým písně nacvičila Boženka Šárková, jíž za tento počin také náleží patřičný dík.
Z ohlasů mnohých farníků vyplývá,
že tento významný den prožívali s biřmovanci stejně intenzivně, možná díky

novéně, kterou jsme se společně na
slavnost připravovali. Na mě oba dny
působily jako osobní duchovní obnova,
při níž jsem si znovu připomněl, že dary Ducha svatého jsem také přijal
a mohu je ve svém životě plně využít.
Tomáš Hrouda, kmotr Štěpána Vašíčka
foto Jakub Šerých

Biřmovanci 2012
POHLED BIŘMOVANCE – „A protože
jste synové, poslal nám Bůh do srdce
ducha svého Syna, Ducha, který volá:
Abba, Otče!“(Řím 8, 15)
Duch Svatý chce volat Abba, Tatínku, v každém z nás. Zvlášť silným hlasem se, myslím, rozezpíval v srdcích
nás patnácti biřmovanců v neděli 7. října. Asi by bylo naivní myslet si, že při
samotném aktu biřmování člověk prožije duchovní extázi, nebo se v jeho životě odehraje zásadní zlom. Zcela
moudře jsme byli otcem Jirkou během
přípravy několikrát upozorněni, abychom nic podobného nečekali a předešli tak případnému rozčarování. Přesto
byl pro mě osobně obřad velmi silnou

událostí. Duch svatý se mě citelně dotýkal a svojí přítomností hmatatelně
naplnil celou mši svatou (tento dojem
mi potvrzují i reakce přítomných).
Ráda bych využila příležitost a vyjádřila svůj obrovský dík. Otci Jirkovi za
jeho vytrvalou ochotu a nasazení ve více než roční přípravě, za jeho moudré
vedení a laskavý přístup. Všem přátelům a kolegům biřmovancům za vytvoření skvělé party a sdílení neopakovatelných
okamžiků.
A
především
našemu nebeskému Tatínkovi, že si
nás dovedl až k této svátosti a denně
nám dává svého Ducha, abychom v jeho oživující síle následovali Krista.
Bára Marešová
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S THAJKOU NA HOUBÁCH
Jedno červnové dopoledne sedím jako obvykle u mailu, otvírám jeden po
druhém, odpovídám, řeším. „Milá Blanko, přeposílám ti zprávu, YFU hledá
na příští školní rok hostitelskou rodinu pro zahraniční studentku …“
Podobnou zprávu jsem už párkrát
četla, ale byla jsem zavalena prací
a s trochou výčitek, že se moje pomoc
bližním scvrkává na nahodilosti, jsem ji
vždycky vymazala. Ten den jsem mail
ale vzala na milost a poslala ho manželovi a dceři. Jaké bylo moje překvapení,
když mi oba u večeře ohlásili, že jsou
pro!

Poznáváme jinou kulturu
V té chvíli jsme si vůbec neuvědomovali, co nás čeká. Ale myšlenka poznat kus světa, aniž by člověk vystrčil
paty z domu, nás všechny nadchla.
Řekli jsme si, když už do toho jdeme,
tak že chceme poznat opravdu JINOU
kulturu – a zvolili jsme dívku z Thajska.
To jsme se tedy trefili – ještě tu není
ani čtvrt roku a zážitků ze ‘střetu kultur‘
už máme na rozdávání. První přišel,
když vyzvídala, zda tu máme mafii.
Vyslechla hovor anglicky hovořící
skupiny mladých lidí, kteří v legraci
a zcela nevinně laškovali s jednou
dívkou, že bude-li zlobit, prodají ji mafii.
To jsme ovšem netušili, takže jsme
dívce poměrně barvitě vylíčili poměry

v české politice, od sudů v Orlíku přes
předražené dálnice až k balkánskému
obchodu s bílým masem. Posmutněla,
ale nechala věc bez komentáře, tak
jsme na ni zapomněli. Světlo do souvislostí nám vnesla až chvíle, kdy jsme
s manželem dostali od přátel dva lístky
na hokej a dcera šla s přítelem do divadla: ukázalo se, že naše Thajka
nebyla ve své domovině nikdy sama
doma! Zejména v Bangkoku a okolí je
to pro děti a dívky mimořádně nebezpečné, právě s ohledem na bující
prostituci. Nakonec to přineslo naší cizokrajné návštěvnici nečekanou pointu,
neboť na hokej šla místo mě – a poprvé v životě tak viděla na vlastní oči led!

Houbový úlovek dvou cizinek
Také setkání s otevřeným ohněm
při opékání vuřtů zažila prvně až v Čechách a další překvapení nás čekalo
se začátkem školního roku, kdy se vrátila ze školy s tím, že učitelům vůbec
nerozumí, a to ani v angličtině, kterou
mluví, jako když bičem mrská. Celé
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nám to bylo podezřelé, protože dívka je
mimořádně nadaná a učenlivá. Jak se
ukázalo, na vině bylo psací písmo, které v Asii prostě neznají! Stačily dvě tři
lekce a problém se stal minulostí.
Zatím posledním zážitkem bylo
houbaření. Nejenže se poprvé procházela po lese, protože ty thajské jsou
o dost jiné a rozhodně neslouží na procházení, ale vůbec nemohla pochopit,
jak poznáme, které houby jsou jedlé
a které nikoli. Zvlášť václavky od prašivek. Jisté však je, že jsme se už opravdu sžili a důvěřujeme si, protože bramboračku i smažené řízky z hub zbaštila
s velkou chutí.
A co že je „YFU“? Jde o mezinárodní neziskovou organizaci, prostřed-

nictvím které mohou už přes 60 let
mladí lidé z celého světa pobývat
v dobrovolnických hostitelských rodinách v cizině, poznávat tamní kulturu,
jazyk a styl života. Pro zájemce: více
na www.yfu.cz .
Tak trochu na oplátku jsme se i my
dozvěděli hodně o Thajsku, protože
Mind si pro nás už doma připravila celou prezentaci zajímavostí a fotografií
ze své země.
Nepochybuji, že nečekaná překvapení ještě přijdou, ale když se v kostele
přimlouváme za porozumění ve světě,
už pro mě ta fráze má přece jen zřetelnější obrysy než dřív.
Blanka Strouhalová

Setkání hostitelských rodin YFU
ALBY A VELKÝ ÚKLID – děkujeme, že pilně čtete oznamy ve Věstníku. Prosba
o pomoc s praním a žehlením alb a pásků nezůstala bez odezvy. Přihlásily se
hned tři dobré duše. Věříme, že i pozvání k úklidu našeho kostela před posvícením bude vyslyšeno. Připomínáme, že velký úklid se bude konat v sobotu 10. listopadu od 8.30 hodin. Velmi prosíme o hojnou účast, je potřeba minimálně dvacet
lidí, práce bude dost i pro muže. Máme objednaný kontejner, protože je potřeba
uklidit i zahradu.
Jana Šilhavá
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ÚKLID KOSTELA před posvícením –
v sobotu 10. listopadu od 8.30.
POSVÍCENÍ 2012 – 75. výročí posvěcení
kostela P. Marie Královny Míru oslavíme v neděli 11. listopadu, ale začíná
se už sobotní vigilií.
KURZ PRO ZPÉVÁKY ŽALMU v sobotu
17.listopadu v 9 hodin povede paní
MgA. Pavla Vejmelková, DiS.
MUZIKANTI NAŠÍ FARNOSTI, SPOJME SE!
Ve čtvrtek 22. listopadu, v den památky sv. Cecílie, zveme srdečně po
večerní mši svaté do sálu sv. Václava
muzikanty a zájemce o hudbu v našem
kostele na přátelské posezení.
ADVENTNÍ
REKOLEKCI
v
sobotu
1. prosince povede jáhen Jan Primus.

MIKULÁŠ k nám zavítá v době výuky
náboženství ve středu 5. prosince.
Zvány jsou i děti, které na výuku
nechodí.
FARNÍ AKADEMIE – 18. listopadu
Ing. Zdeněk Kosina, CSc: Islám včera
a dnes. Zkušenost katolíka ve službách
OSN s islámem.
Na farní akademii po stopách
sv. Mikuláše se vydáme v neděli
9. prosince výjimečně mimo farnost!
Dr. Petr Křížek nás provede chrámem
sv. Mikuláše. Sraz na Malé Straně před
vstupem do chrámu v 15.30 hodin.
PLES FARNOSTI – rezervujte si termín
v pátek 25. ledna 2013.

Odpustky pro zesnulé
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, Eucharistie
a modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná). Dále je třeba se
na hřbitově pomodlit za zemřelé.
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky získat návštěvou
kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší
zalíbení v hříchu. Svátost smíření stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě je možné získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je
nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden den
je možné získat jen jeden plnomocný odpustek. Ti, kdo ze závažného důvodu
nemohou navštívit hřbitov v uvedených dnech, mohou nově získat plnomocné odpustky při zbožné návštěvě hřbitova už od 25. října.
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