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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 

FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES 
 
 V roce 1209 přišlo do Říma několik 
otrhanců z Assisi požádat papeže Ino-
cence III., aby jim schválil společný ži-
vot v radikální poslušnosti evangeliu. 
V jejich čele šel jakýsi Jan Bernardone, 
zvaný František. Papežství bylo tehdy 
na vrcholu světské moci, a tak se tváří 
v tvář setkal chuďas a „blázen Boží“ 
s nejmocnějším mužem světa.  
 Nedošlo ke konfrontaci, naopak. 
František ctil papeže, Inocenc zase 
prohlédl Františkova genia a  jeho způ-
sob života schválil. O osm set let poz-
ději se opět setkává chuďas a papež.  
 Je březnový večer a v Sixtinské 
kapli probíhá konkláve. Jeden z kar-
dinálů právě obdržel potřebný počet 
hlasů. V tu chvíli se k němu naklání je-
ho dobrý přítel kardinál Hummes a říká: 
„Nezapomeň na chudé.“ Nový papež 
bere výzvu vážně: „…toto slovo mi 
utkvělo v mysli: chudí, chudí. Potom se 
mi v této souvislosti vybavil František 
z Assisi. Potom jsem myslel na války… 
A František byl člověkem pokoje.  
 A tak vstoupilo do mého srdce toto 
jméno: František z Assisi. Člověk chu-
doby, člověk pokoje, člověk, který má 
rád a chrání stvoření. V současné době 
máme vůči stvoření vztah ne právě 
dobrý, že? František je člověkem, který  
  

 
 

Habemus papam Francesco 
 
nám dává tohoto ducha pokoje, je chu-
dým člověkem… Ach, jak bych chtěl, 
aby církev byla chudá a pro chudé!“ 
 Za chvíli se svět dozvídá, že máme 
papeže. Kardinála Bergoglia, od ny-
nějška zvaného František. Už není 
chuďas a papež, ale papež chuďas. 
Bohu díky! 

+P. Jiří Korda 
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VZAL PŘI VEČEŘI CHLÉB… 
 

 Příprava na první svaté přijímání 
není jenom suchá teorie. Důkazem to-
ho je i slavení „velikonoční večeře“, 
které proběhlo třináctého března. Po 
vzoru Židů z doby přelomu letopočtu 
jsme nezasedli ke stolům, ale „zalehli“. 
Byly připraveny potřebné náležitosti – 
slaná voda, petržel, křen, nekvašený 
chléb, sladká omáčka charoset a ne-
mohlo chybět pravé skopové. Víno 
nám nahradil vinný mošt.  
 Protože skutečná velikonoční, pe-
sachová večeře je několikahodinovou 
akcí, obsahující hodně modliteb, čtení 
a dalších úkonů, připravili jsme pro děti 
velmi zjednodušenou verzi. Pozornost 
jsme věnovali též okamžikům večeře, 

kde se Pán Ježíš odchýlil od tradice – 
slova proměnění a umývání nohou. Co 
děti mohly, to snědly a vypily, takže po 
této stránce jsme je zaujali. Doufám, že 
jim takto netradičně pojatá hodina po-
může také k hlubšímu pochopení eu-
charistie, ke které už za pár dní při-
stoupí.  
 Musím říct, že děti pěkně spolupra-
cují. Děkuji paní Evě Šiškové a Terezii 
Křížkové za přípravu pokrmů a pomoc 
při organizaci a vás prosím o modlitbu 
za těchto dvanáct dětí a jejich rodiny. 
Ať je pro ně svaté přijímání radostí, po-
silou a nedílnou součástí jejich života! 

P. Jiří Korda 
Foto Terezie Křížková 

 

 
V rámci přípravy na první sv. přijímání děti prožily i židovský pesach 
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ODPOČINEK A SETKÁNÍ PRO RODINY 
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti? Nebo docházíte do našeho 
kostela už delší dobu, ale s žádnou další rodinou se dosud osobně neznáte? 
Anebo byste jen chtěli prožít hezký víkend s dalšími rodinami z farnosti na 
čerstvém vzduchu? Pak je následující pozvání určeno právě vám! 
 

 Stalo se dobrou tradicí, že v měsíci 
květnu zve lhotecká farnost na du-
chovně – sportovně – relaxační víkend, 
který je primárně určen právě pro rodi-
ny s dětmi z naší farnosti. Nejinak tomu 
bude i letos, kdy se tento podnik usku-
teční ve dnech 17.–19. května. Kde 
přesně to bude, nebylo v době uzávěr-
ky Věstníku ještě zřejmé, ale určitě na 
nějakém stejně hezkém místě jako 
v uplynulých letech, kdy jsme vyrazili 
na Šumavu a do Krušných hor. 
 Lhotecká farnost je velmi početná, 
což má však za důsledek značnou míru 
anonymity. Cíl, se kterým je tento ví-
kend pořádán, je umožnit rodinám 
s dětmi či bez dětí, ale i samotným 
maminkám s dětmi (či tatínkům), navá-
zání kontaktu s dalšími rodiči ze lho-
tecké farnosti a společné prožití několi-
ka dnů naplněných odpočinkem, 
pobytem na čerstvém vzduchu a něko-
lika málo duchovními impulzy. Letos 
přislíbil krátkou účast i P. Jiří Korda. 
 Neváhejte tedy a vyrazte letos 
s farností na tento víkend! Program je 
utvořen tak, že umožňuje účast s ma-

lými miminky, předškolními či školními 
robátky i odrůstající mládeží. Tak jako 
každý rok nebude ani letos chybět po-
hádka na dobrou noc, sobotní dopo-
lední procházka, odpolední spánek či 
cyklistický výlet pro sportovně založené 
a konečně nedělní výlet spojený se 
slavením mše sv. Romantici se mohou 
těšit na sobotní večerní táborák a po-
vzbuzením pro duši bude jistě nejen 
páteční večerní modlitba rodičů v míst-
ním kostele, ale i společná „májová“ 
o sobotním výletu či nedělní bohosluž-
ba s tamní farností. 
 Cena za ubytování a společnou 
stravu činí na víkend okolo 690 korun 
na dospělého a 500 korun na dítě  
(2–15 let). Detailní informace budou 
zřejmé až po upřesnění místa konání 
a naleznete je stejně jako podrobný 
program na našich farních stránkách 
www.lhoteckafarnost.cz. Přihlašovat se 
můžete buď v sakristii u P. Jiřího, či te-
lefonicky u Petra Křížka na č. 732 922 
737. Rádi zodpovíme případné dotazy. 
Takže na shledanou v květnu!  

Petr Křížek 
 

K R Á T C E 
 
• Pokřtěni byli 2. 3. Valery Onderková 
a 10. 3. Damian Dominik Plis. 
• Rozloučili jsme se s paní Janou  
Hiršovou. 
• Ke křtu o Velikonocích přistoupí: Ja-
kub Břach, Jiří Podzemský, Lenka Ma-
rušková, Ludvík Selement, Tereza 

Krejčová, Kateřina Kuželová, Karel Ku-
bíček, Jiřina Zachariášová st., Jiřina 
Zachariášová ml., Karla Nováková 
a Pavla Nováková. Provázejme je svojí 
modlitbou.  
• Pastorační rada farnosti se sejde 
v pondělí 8. dubna ve 20 h. 
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JUBILEJNÍ POUŤ DO KARLÍNA 
Centrem oslav Roku víry se vedle katedrály sv. Víta stal kostel sv. Cyrila 
a Metoděje, který letos slaví 150 let od svého posvěcení. Jako farnost jsme 
využili pozvání a v sobotu 13. dubna se vydáme na pouť do Karlína. 
 

 Kostel svatého 
Cyrila a Metoděje 
v Praze 8 na Karlín-
ském náměstí patří 
mezi největší církev-
ní stavby 
v   Čechách. Byl 
zbudován v polovině 

19. století. Základní kámen byl položen 
10. června 1854 za účasti císaře Fran-
tiška Josefa I. Slavnostně posvěcen byl 
18. října 1863 kardinálem Schwarzen-
bergem v roce tisíciletého výročí pří-
chodu soluňských bratří do naší vlasti. 
Stavba chrámu byla celonárodní záleži-
tostí. V době národního probuzení mě-
la před celým světem poukázat na 
slavné kořeny křesťanské civilizace v 
našich zemích. Najdeme zde ostatky 
sv. Cyrila, které je možné uctít.  
 

 Těm, kdo by chtěli putovat společ-
ně, nabízíme možnost sejít se v 8 ho-
din v našem kostele a po požehnání se 
vydáme na cestu směr Hodkovičky 
a nádraží Braník (něco přes 3 km). Po-
pojedeme vlakem v 9.48 na Hlavní ná-
draží a odtamtud budeme pokračovat 
přes Žižkov do Karlína (necelé 3 km). 
Budeme mít dostatek času na prohlíd-
ku chrámu i na přípravu na poutní mši 
svatou, která začíná ve 12.00 hodin. Je 
spojena s možností získat odpustky 
v rámci jubilejního cyrilometodějského 
roku. K tomu je potřeba splnit obvyklé 
podmínky: kající smýšlení, svátost smí-
ření (nemusí být přímo v tento den), 
přijetí sv. přijímání a modlitba na úmysl 
Svatého otce. 
 Předpokládáme, že další farníci při-
putují podle svých možností sami 
městskou hromadnou dopravou.  

 V Chrámu sv. Cyrila a Meto-
děje bude možné si zapálit pout-
ní svíci věnovanou jubileu. Toto 
gesto nám odkázal papež Jan 
XXIII., když v roce 1963 poslal 
do českých katedrál na znamení 
oslav 1100 let od příchodu Cyrila 
a  Metoděje posvěcené svíce 
symbolizující „světlo k osvícení 
pohanům“.  
 Pro ty, kdo v daném termínu 
mají něco neodkladného, máme 
dobrou zprávu, v sobotu 27. 
dubna se v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Karlíně uskuteční 
další pouť, tentokrát pro celý  
vikariát.        Jana Šilhavá 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje slaví 150 let 
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POUTNÍ CESTA DO IZRAELE 
V letošním roce víry má naše farnost opět možnost vydat se na poutní du-
chovní cestu do Izraele ve dnech 16.–25. listopadu. Poutníky bude doprová-
zet pater Jiří Korda. Připojujeme malou vzpomínku na cestu, kterou jsme 
s farností prožili v roce 2009. 
 
 Jsou to už čtyři roky, kdy jsme se 
rozhodli pro pouť do Svaté země s naší 
farností. Prožívali jsme tehdy náročný 
rok, a proto jsme byli vděční, že se 
nám splnilo dávné přání do-
stat se na místa Ježíšova 
pozemského života. Ani 
jsme si nemysleli, že nás 
cesta tolik obohatí. Rozšířila 
nám obzory v mnoha smě-
rech. Pochopili jsme, proč je 
mír v Izraeli tak křehký, co 
pro tamější obyvatele zna-
mená obyčejná voda a co je 
izraelská poušť. Bylo by to 
na dlouhé vyprávění. Pečlivě 
jsem si zapisovala slova na-
šeho židovského průvodce 
Daniela, který mluvil rozto-
milou češtinou, až jsem byla 
u Zdi nářků napomenuta, že se tam 
v době sabatu psát nesmí! Postupně 
jsem pak svoje poznámky zpracováva-
la a výsledkem je několik cestopisů, 
které vyšly v týdeníku Naše rodina. 
 Asi hodně záleží na tom, kdo cestu 
do Svaté země organizuje, tahle s CK 

Křížek byla opravdu duchovní poutí 
a stále nese ovoce. Bible je pro nás 
najednou „obrázková“ a Boží slovo do-
stalo další rozměr.    Jana Šilhavá 

PS: Informační setkání pro zájemce 
o letošní pouť do Izraele spojené 
s představením cesty se uskuteční 
v úterý 14. května po večerní mši 
sv. od 19.30 hod. v sále sv. Václava. 
Rozmýšlejte se rychle, třetina míst už 
je obsazena. 

 

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ 
 

 Jarní příprava pro zájemce  
o uzavření sňatku se bude konat  
v našem kostele o sobotách: 6. dubna, 
20. dubna, 27. dubna, 4. dubna, 
11. května,   25. května.  
 Začátek bude pokaždé v 9 hodin. 

 A jaká budou témata? Pohled církve 
na manželství, víra, manželství v Bibli, 
psychologie vztahu, krize a její řešení, 
vznik života, sexualita, výchova... 
 Je potřeba být přihlášen u patera  
Jiřího Kordy! 

Průvodce Daniel zasvěceně vypráví  
lhoteckým poutníkům o životě poustevníků 
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PAPEŽ FRANTIŠEK: 
ZAHAJME POUŤ BRATRSTVÍ, LÁSKY A DŮVĚRY 
Překvapivě hned druhý den konkláve, 13. března, krátce po sedmé hodině 
večerní se nad Sixtinskou kaplí objevil bílý dým. Petrovým 266. nástupcem 
byl zvolen kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Argentiny. Po dlou-
hé době tak kardinálové zvolili papeže neevropského původu a vůbec popr-
vé člena jezuitského řádu. Jako první z papežů si vybral jméno František. 
 
 V radostné a trochu napja-
té atmosféře očekávalo na sto 
tisíc lidí shromážděných na 
svatopetrském náměstí a spo-
lu s nimi v přímém přenosu 
celý svět ohlášení jména no-
vého papeže. Konečně za-
znělo: Habemus papam! 
A pak neznámé jméno – Jor-
ge Mario Bergoglio, který při-
jal jméno František. Vzápětí 
jsme uviděli muže v bílém, 
který všechny pozdravil 
prostě: „Dobrý večer, bratři 
a sestry!“ Dvakrát požádal 
o modlitbu, nejprve za Bene-
dikta XVI. a pak za sebe před 
svým prvním papežským po-
žehnáním Urbi et Orbi, Městu a světu. 
Ještě nás všechny stačil pozvat  
„na společnou pouť bratrství, lásky 
a důvěry“. 
Původem Ital 
 Italové papeže přijali jako svého, 
možná i proto, že pochází z rodiny ital-
ského přistěhovalce. Narodil se 
17. prosince 1936 v Buenos Aires a má 
ještě čtyři sourozence. Rodina byla 
chudá, otec pracoval jako dělník na 
dráze a matka zůstala s pěti dětmi 
v domácnosti. Nejprve vystudoval che-
micko-průmyslovou střední školu 
v Buenos Aires. Jako dospívající ab-
solvoval závažnou operaci, kvůli infekci 

mu byla odstraněna polovina plic. 
Možná, že i tato zkušenost ovlivnila je-
ho rozhodnutí stát se knězem, a tak 
v 21 letech vstoupil do jezuitského řá-
du. Pokračoval pak ve studiu filozofie 
a teologie, ale i literatury a psychologie 
v řádových domech na různých mís-
tech Argentiny. Na kněze byl vysvěcen 
13. prosince 1969 jako jezuita.  
 Sám pak působil jako novicmistr 
a zároveň profesor v San Miguel. Poz-
ději byl dokonce zvolen provinciálem 
jezuitů v celé Argentině. V roce 1980 
se stal na šest let rektorem semináře 
v San Miguel a po dokončení doktor-
ských studií ve Frankfurtu nad Moha-

Kardinál Jorge Mario Bergoglio je prvním pape-
žem neevropského původu, pochází z Argentiny 
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nem v Německu sloužil jako zpovědník 
a spirituál jezuitů v Cordobě. 
Kardinál chudých 
 Další změnou v životě Jorge Maria 
Bergoglia bylo jmenování pomocným 
biskupem v Buenos Aires a biskup- 
ské svěcení v roce 1992. O pět let  
později se stal nejprve arcibiskupem-
koadjutorem a po smrti kardinála Quar-
racina v únoru 1998 se ujal biskupské-
ho stolce naplno. Jeho prvním činem 
bylo založení úřadu, který spravuje po-
lovinu městských škol a žáků. Zároveň 
působil jako ordinář věřících východní-
ho ritu v Argentině. Událostem ekume-
nické a mezináboženské povahy vždy 
přikládal velký význam. 
 Kardinálem ho jmenoval papež Jan 
Pavel II. 21. února 2001 a brzy získal 
pověst tzv. kardinála chudých. Jeho ži-
vot se důsledně vyznačoval prostotou 
a skromností. Razantně vystoupil proti 
korupci a církevnímu kariérismu. Na 
rozdíl od ostatních kardinálů bydlel 
v bytě a ne v biskupské rezidenci, vařil 
si sám a do práce jezdil zásadně měst-
skou hromadnou dopravou. Často ho 
bylo vidět ve slumech v okolí argentin-
ské metropole. Do pozornosti veřejnos-
ti se dostala jeho návštěva nemocnice, 
kde umyl a dokonce políbil nohy dva-
nácti lidí s AIDS. Je pravděpodobné, že 
to bylo právě na Zelený čtvrtek, kdy si 
připomínáme, jak Ježíš umyl nohy 
dvanácti apoštolům.  
Milovník fotbalu i vášnivý čtenář 
 Jorge Mario Bergoglio mluví plynně 
francouzsky, latinsky, italsky a němec-
ky, španělština je jeho mateřštinou 
a ovládá i angličtinu. Jako správný Ar-
gentinec je velkým fotbalovým fanouš-
kem. Jeho oblíbený klub San Lorenzo 
ze čtvrti Almagro v Buenos Aires je zá-

roveň školou a kulturním centrem. Ber-
goglio převzal jeho dres, když v roce 
2008 sloužil slavnostní mši ke stoleté-
mu výročí založení klubu. V jeho bas-
ketbalovém oddíle hrál kdysi i jeho 
otec. 
 Je známým milovníkem opery 
a  vášnivým čtenářem argentinských 
klasiků i současných autorů, Borgese 
i Dostojevského. 
Hlasatelem pokoje 
 Ačkoliv se v médiích jeho jméno 
neobjevilo mezi favority na nástupce 
Benedikta XVI., byl zvolen hned v pá-
tém kole. Podle kardinála Dominika 
Duky je přirozené, že štafetu na pa-
pežském stolci přebírá Nový svět. 
Vždyť v Latinské Americe se ke kato-
lické církvi hlásí 80 % obyvatel, zatím-
co v Evropě jen 40 %. „Papež Franti-
šek je zaměřen na pastoraci. Vystupuje 
velmi prostě a úvahy o tom, že bude 
citlivý k sociálním otázkám, jsou namís-
tě. To ostatně dosvědčuje i volba jeho 
jména, přihlásil se k Františku z Assisi,“ 
řekl hned první den po konkláve náš 
kardinál.  
 Volbou nového jména naznačují 
papežové svůj program. Sv. František 
z Assisi se zřekl rodového bohatství 
a byl Bohem povolán k opravě poniče-
ného kostela. Stal se hlasatelem poko-
je, míru a dobra pro všechny. Nový pa-
pež František je prý také prostý, 
bezprostřední a skromný. Mluví k lidem 
bez patosu, říká to, co vidí a nazývá 
věci pravými jmény. Zároveň je umír-
něný, ale pevný ve svých postojích, 
takže je pravděpodobné, že bude tím 
pravým mostem mezi názorovými 
proudy nejen uvnitř církve. 

Jana Šilhavá  
(převzato z Naší rodiny č.13/2013) 
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AUTORSKÉ ČTENÍ 
 

 Po sobotní 
mši svaté 23. 2. 
představila svoji 
literární prvotinu 
Papiňák paní 
Ludmila Křivan-
cová, čtyřicetile-
tá knihovnice 
z Karlových Va-

rů. Jedná se o útlou knížečku plnou 
úvah, esejů a fejetonů. Témata, která si 
autorka vybírá, jsou často naprosto 
běžná a bylo o nich už mnohé napsáno 
(např. o lásce, o přátelství, o zamilova-
nosti, o manželství, o věrnosti, o rados-
ti), avšak způsob, jakým k nim přistupu-
je, je nevšední a jedinečný. Název 
Papiňák je symbolickým pojmenováním  

toho, jak kniha vznikala. Autorka toho 
měla v sobě tolik, co potřebovala venti-
lovat, stejně tak, jako se upouští pára 
z papiňáku, že to vše napsala, a tím 
vytvořila dobré literární dílo.     (red)  
 

 
 

L.Křivancová při autogramiádě 
 

PLETEME OBINADLA PRO MISIE 
V čase předvolební prezidentské kampaně přišel do redakce Věstníku dopis 
Ing. Vladimíra Výlety, předsedy sdružení Omega plus, které zastřešuje ple-
tení obvazů pro misie. Zmínka o něm byla v č. 1/2013. Z dopisu vybíráme in-
formace, které dávají nahlédnout do zákulisí této potřebné služby. 
 

 Připomeňme si, že vrchní obvazy 
pro malomocné se používají nejen při 
ošetřování ran, ale také pro uzdravené 
pacienty, zejména děti, jejichž zhojená 
pokožka je velmi slabá a citlivá. 
 „Pletařek obvazů pro misie je v naší 
republice přes 600. Sdružení má v evi-
denci 156 adres ze všech diecézí. 
V roce 2012 bylo upleteno 55 760 ob-
vazů. Do 31. 12. 2012 bylo ve 152 ba-
lících odesláno 51 670 obvazů do dva-
nácti zemí Afriky a Asie. Poštovné 
činilo 227 519 Kč. Průměrná cena balí-
ku do Afriky se podle váhy pohybuje 
kolem 1850 Kč a do Indie 1100 Kč. Na 

poštovné přispěly diecézní charity (OL, 
OO, BM, HK) a 27 drobnějších dárců, 
jako města a obce na Kyjovsku. Jeden 
kněz z olomoucké diecéze v rámci 
svých 60. narozenin daroval na poš-
tovné 71000 Kč a Ministerstvo zahrani-
čí ČR, konkrétně pan ministr Karel 
Schwarzenberg, schválilo dotaci na 
poštovné do Afriky 90000 Kč. Bez těch-
to dvou darů bychom se ocitli v kritické 
situaci...“ píše Vladimír Výleta. 
 Pokud byste někdo měl zájem se 
k pletařkám připojit, bližší informace 
získáte u paní Ďuricové na tel. čísle 
220 802 461.          (red) 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – DUBEN 2013 
PONDĚLÍ     1.4. VELIKONOČNÍ OKTÁV 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
  

ÚTERÝ        2.4. VELIKONOČNÍ OKTÁV 
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA       3.4. VELIKONOČNÍ OKTÁV 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)  
  

ČTVRTEK     4.4. VELIKONOČNÍ OKTÁV 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.  
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
18.30 Mše svatá a modlitba chval 
  

PÁTEK        5.4. VELIKONOČNÍ OKTÁV, 1. pátek v měsíci, 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA    6.4. VELIKONOČNÍ OKTÁV, 1. sobota v měsíci, 
16.15 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá 
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE    7.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, následuje burza sladkostí z postního košíku 

16.30 Farní akademie: Svaz schönstatských rodin, manželé La-
vičkovi: Maria – matka a vychovatelka. Bude hlídání dětí!  

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ     8.4. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, slavnost 
18.30 Mše svatá 
19.30 Zasedání PRF 
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ÚTERÝ       9.4.  
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA     10.4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Společenství nově pokřtěných 
18.45–20.15 Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)  
  
ČTVRTEK   11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
18.30 Společenství mládeže (cca od 16 let) 
  
PÁTEK       12.4.   
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
16.30 První svátost smíření dětí 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  13.4.  
..8.00 sraz pro pěší Pouť farnosti do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
12.00 Mše sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
17.00 Mše svatá  
17.45 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
  
NEDĚLE   14.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, první svaté přijímání dětí 
18.30 Mše svatá  
  
ÚTERÝ   16.4. Sv. Bernadetty  
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 



 

str. 11                  Věstník lhotecké farnosti č. 4/2013 

STŘEDA   17.4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Společenství nově pokřtěných 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)  
  

ČTVRTEK  18.4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domě seniorů v Sulické ul. 
18.30 Společenství mládeže (cca od 16 let) 
  

PÁTEK   19.4.  
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  20.4.  
  9.00–17.00 Výlet pro děti od 6 let po stopách apoštolů 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  21.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
  

ÚTERÝ   23.4. Sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá  
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  24.4.   
  8.00 Mše svatá  
16.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Společenství nově pokřtěných 
18.45–20.15 Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let) 
  

ČTVRTEK  25.4. Sv. Marka, evangelisty 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.30 Společenství mládeže (cca od 16 let) 
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PÁTEK   26.4.  
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  27.4.  
17.00 Mše svatá  
  
NEDĚLE  28.4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
18.30 Mše svatá  
  
ÚTERÝ   30.4.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  
STŘEDA    1.5.  
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.00 Mše svatá s májovou v Thomayerově nemocnici 
  
ČTVRTEK    2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
  8.00 Mše svatá s májovou pobožností  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá s májovou v domově seniorů v Zárubově ul. 
15.00 Mše svatá s májovou v domově seniorů v Sulické ul. 
18.30 Společenství mládeže (cca od 16 let) 
  
PÁTEK     3.5. Sv. Filipa a Jakuba, 1. pátek v měsíci 
15.00 Mše svatá s májovou pobožností 
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá s májovou pobožností 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA    4.5. 1. sobota v měsíci 
16.15 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá s májovou pobožností 
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. 
Změna programu vyhrazena. 



Farní akademie 

str. 13                  Věstník lhotecké farnosti č. 4/2013 

NOVODOBÉ OTROCTVÍ 
Na březnové Farní akademii přednášela Mgr. Klára Marie Stráníková, ThLic., 
z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, spolusestra sr. Bernardy.  
Tématem její přednášky zahájené modlitbou bylo „Obchodování s lidmi 
a novodobé otroctví“.  
 

 Sestra Klára konvertovala v roce 
1987 a podle jejích slov, impulzem bylo 
shlédnutí filmu o Lhotecké křížové ces-
tě doprovázené hudbou Stabat Mater 
(pravděpodobně od Ant. Dvořáka). 
S tvrdou realitou důsledků obchodu 
s lidmi se prvně setkala před třinácti le-
ty při pobytu v klášteře v italské Lom-
bardii. V Itálii, jež patří mezi cílové ze-
mě obchodu s lidmi, poznala africkou 
dívku Julii, která byla nalákána na sliby 
o vysokých příjmech a nakonec násilně 
postavena „na ulici“. To sestru Kláru 
přivedlo k aktivnímu zapojení do po-
moci těmto obětem. Před čtyřmi lety 
absolvovala v Itálii stáž v jedné z kato-
lických charitativních organizací, jejichž 
cílem je těmto nedobrovolným prosti-
tutkám pomáhat, aby se mohly z pout 
pasáků vymanit a začít nový život. Je 
třeba dodat, že legislativa v Itálii umož-
ňuje existenci asi 100 komunit pomá-
hajících těmto dívkám. Nyní je sestra 
Klára zapojena do pomoci u nás. 
 Přednáška začala krátkým filmem 
Ballerina, natočeným podle skutečné 
události. Líčí postupné verbování dvou 
dcer nemajetné matky na vidinu studia 
baletu a následně velkých finančních 
příjmů. S doprovodnou hudbou z „La-
butího jezera“ ostře kontrastuje děj, ze 
kterého je patrná nelidskost jednání 

nadháněčů, tak i vlastních pasáků, kte-
ří bez jakýchkoliv morálních zábran 
tvrdě jednají s děvčaty. Fyzické i psy-
chické týrání je zcela běžnou formou 
vynucování maximálních výdělků ply-
noucích do kapes organizátorů. Jedna 
z dcer nakonec umírá. Vskutku novo-
dobé otroctví. Otřesná podívaná. 
 Obchod s lidmi, spolu s drogami 
a se zbraněmi, patří mezi tři nejvýnos-
nější způsoby dosahování vysokých 
zisků. Předmětem obchodu s lidmi je 
především sexuální vykořisťování, ale 
i využívání např. běženců, jako levné 
pracovní síly, prodej lidských orgánů, 
nucené svatby apod. Podle definice je 
obchod s lidmi – získávání, přeprava, 
ukrývání anebo přijímání lidí za účelem 
jejich zneužívání. Z tohoto hlediska 
existují země původu, země tranzitní 
a země cílové. K zemím původu ob-
chodovaných lidí patří, např. země bý-
valého SSSR, Latinské Ameriky a Afri-
ky. Udává se, že ročně je naverbováno 
asi 100 tis. žen, z toho 75 tis. z Vý-
chodní Evropy. K tranzitním zemím pa-
tří např. Baltické a Balkánské státy, ale 
i ČR. Za cílové země jsou považovány 
především státy EU a USA. Do určité 
míry je cílovou zemí i ČR, kde je podle 
střízlivých odhadů v prostituci „zaměst-
náno“ 10–20 tisíc žen, které asi ze 70% 

VÍCE INFORMACÍ NAJDEME NA: 
http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/,  
další organizací, která se problematikou zneužívaných a zotročených lidí zabý-
vá, se jmenuje La Strada http://www.strada.cz/cz/titulni-rozdelovnik-czech. 
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pocházejí ze zahraničí (Slovensko, Bul-
harsko, Rusko, Nigérie apod.). Praha je 
označována za evropský Bangkok – 
nyní je zde přibližně 120 erotických 
podniků, centrum je v ulici Ve Smeč-
kách a na Václavském náměstí. Celo-
světově vzato, je v prostituci zapojeno 
800.000 až 4,000.000 osob, především 
žen, ale žádáni jsou i transsexuálové. 
Zisk se pohybuje v rozmezí 5–7 miliard 

dolarů ročně (120–150 tis. dolarů vydě-
lá jedna žena organizátorům za rok).  
 Boj s touto chobotnicí je ovšem ob-
tížný a občas i nelítostný a nebezpeč-
ný. Sestra Klára otevřeně přiznala, že 
si tohoto rizika je vědoma, že však ona 
i její sestry pracují pod ochranou Panny 
Marie a jejího syna – vskutku statečné 
ženy.      Karel Štamberg 

 

ZIMNÍ KURZY ALFA V NAŠÍ FARNOSTI 
Zprvu jsem se na kurzy Alfa přihlásila pouze jako účastník, abych si pro-
hloubila své teoretické znalosti, ale připsáním krátké větičky: „Ráda pomo-
hu“ na přihlášku, jsem se stala i členkou organizačního týmu. 
 

 Věděla jsem o kur-
zech velmi málo, ale 
vzhledem k tomu, že je-
jich propagátorkou je 
Marie Svatošová, usu-
zovala jsem, že jde 
o něco důležitého. Jistě 
víte, že díky úsilí paní 
Svatošové začaly v naší 

zemi fungovat hospicy. 
 Kurzy probíhaly od ledna do března 
každé pondělí plus jsme společně strá-
vili jednu sobotu v Kolíně. Večery měly 
velmi příjemný průběh. Společné po-
hoštění, zpěv a pak shlédnutí asi 45 
minut trvající přednášky anglického 
pastora Nicka Gumbela. Pastor Nick 
byl milý, vtipný, uváděl konkrétní pří-
běhy ze života, často citoval Bibli. Mys-
lím, že nejcennější částí večera byla 
společná diskuse v malých skupinkách 
o shlédnutém tématu. Já, jakožto člen 
týmu, jsem se v naší skupince šesti lidí 
snažila, aby hovor hezky plynul a byl 
k danému tématu. A protože na tomto 
zimním kurzu se jako účastníci sešli li-
dé z farnosti, aby si tým mohl vyzkou-

šet poměrně složitou organizaci veče-
rů, a tudíž lidé již věřící, hovořili jsme 
o osobních zkušenostech s praktiková-
ním víry. Například Jak se modlíme? 
Jak se připravujeme ke zpovědi? Jak 
hovoříme o víře se svými přáteli? 
a  mnoho dalšího. Pozitivní bylo, že 
jsme si v naší skupince společně před-
sevzali, že po dobu kurzů budeme číst 
Bibli, alespoň sedm minut denně, tak 
jak o tom hovořil pastor Gumbel ve své 
přednášce. Hezky v tichu, s poznám-
kovým blokem a kafem. 
 

 
Přednáška Nicka Gumbela 
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 Také jsme si často 
kladli otázku, jak při-
jmou obsah přednášek 
lidé hledající, kteří se 
kurzů zúčastní na pod-
zim. Osobně si myslím, 
že tento způsob se-
znamování se s vírou 
je velmi nenásilný, 
přednášky Nicka Gum-
bela jsou zajímavé, 
i pro nás věřící, a hlav-
ně vše probíhá v pří-
jemné atmosféře. Sa-
ma jsem byla pokřtěna 
až ve svých 30 letech. 
Tato nenásilná forma 
by mě jistě oslovila. 
Zvlášť bych si vážila 
možnosti hovořit o svých pocitech. 
Vím, že v době přípravy na křest jsem 
byla takový nevěřící Tomáš se spous-
tou otázek. Pocházím z ateistické rodi-
ny a nikdy předtím jsem se s nikým vě-
řícím blíž nesetkala, byla před-
listopadová doba. Tady bych kolem 
sebe viděla podobně hledající a hlavně 
bych měla možnost hovořit s někým, 
kdo podobnou cestu prošel přede 
mnou. I Nick Gumbel byl pokřtěný až 
v dospělosti a často o tom vyprávěl. 
 Ano, mohu říci, že kurzy Alfa jsou 
dobrou a jistě požehnanou aktivitou, 
vždyť se pořádají v různých církvích po 
celém světě již dvacet let. Zajímavostí 
je, že kurzy neorganizují kněží, ale 
týmy složené z farníků. Dokument 
o tom, jak tato aktivita vznikla, můžete 
vidět na http://www.netforgod.tv/s/ 
perm.php?dt=12_03&lg=CS. 

A jestliže máte ve svém okolí někoho, 
kdo si klade otázky související s vírou, 
řekněte mu, prosím, že na podzim 
zhruba kolem 26. září budou ve lho-
tecké farnosti začínat kurzy Alfa pro 
hledající. 
 Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří zimní kurz připravovali. Ne-
bylo jich málo, zhruba patnáct lidí bylo 
třeba pro každý z dvanácti večerů. 
Zvláště děkuji za výborné pohoštění, 
které pro nás připravovaly paní z far-
nosti a sestře Bernardě za celkovou 
organizaci. Dík patří i všem, kteří kurz 
provázeli modlitbou. A pokud se vy, 
farníci, budete chtít stát členy týmu, 
jste zváni. Je to zajímavá služba na vi-
nici Páně. 

Iva Neumannová 
www.chatkynajihu.cz 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Nabídku Letních akcí pro rodiny najdete na www.schoenstatt.cz  
 

Nejcennější byla diskuse v malých skupinkách 
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ŘÍKÁME SI ÚTERNÍCI 
Při diskusi nad pastoračním plánem farnosti si P. Jiří povzdechl, že ve far-
nosti existuje několik manželských společenství, ale on o nich moc neví. 
Proto jsme ho pozvali na setkání společenství manželů do Hodkoviček a ta-
ky přijali nabídku vést 24. února nedělní křížovou cestu. 
 
 Napadlo nás, že bychom se měli, 
těm, kdo se křížovou cestu s námi 
modlili, alespoň dodatečně trochu víc 
představit. Možná se další manželská 
společenství přidají a také vyjdou z „ile-
gality“. 
 Většina z nás zažila život ve spole-
čenství ještě v době totality, kdy jsme 
se jako studenti scházeli tajně, četli 
Písmo, modlili se a společně podnikali 
nejrůznější bohulibé aktivity. Když jsme 
se s manželem připravovali na manžel-
ství, salesián P. Josef Dolista nám kla-
dl na srdce, že bychom neměli jako 
manželé zůstat sami. Hned od začátku 
jsme se proto začali modlit za to, aby-
chom, až jednou budeme mít svůj 
vlastní byt, našli dobré sousedy 
a přátele, se kterými bychom mohli ta-
ké sdílet svoji víru. 
 Čtyři roky jsme „putovali“ Prahou po 
podnájmech, a když jsme se v roce 
1991 nastěhovali na nové sídliště Lysi-
ny v Hodkovičkách, Pán Bůh naše 
modlitby vyslyšel. Postupně jsme se 
cestou z kostela – tehdy se moc nejez-
dilo auty – seznámili s několika rodi-
nami. Začali jsme se scházet po do-
mácnostech a víc se poznávali. Neměli 
jsme hlídání, tak jsme se na spolču 
střídali. Chodili jsme společně na výlety 
a maminky se vídaly také na pískoviš-
ti... Trávili jsme společně i týden dovo-
lené v létě. Děti přibývaly, takže nás 
postupně jezdilo až pětatřicet. Vzpomí-
nám si na slova údivu paní, která nám 
prodávala vstupenky do zámku 

v Lánech: „Vy jste nějaký dětský do-
mov?“  
 Také počet členů společenství se 
v průběhu let mírně proměňoval. Ně-
kteří odešli, jiní přicházeli. V loňském 
roce jsme bowlingovým zápasem osla-
vili již dvacáté narozeniny našeho spo-
lečenství. Říkáme si Úterníci, protože 
původně jsme se scházeli jednou za 
čtrnáct dnů v úterý. Posledních několik 
let už ale míváme „úterky“ ve čtvrtek.  
 Na dlouhé vyprávění by bylo, jak 
jsme hledali náplň našich společných 
večerů. Pomohla nám v tom také bro-
žura Malá společenství od P. Aleše 
Opatrného. Dnes tvoří program večera 
pravidelně četba Písma a diskuse nad 
tím, co nás oslovilo, potom modlitba 
a sdílení, čím kdo žijeme. Nejdřív jsme 
postupně četli evangelia na neděli, pak 
jsme přešli na první nedělní čtení, dru-
há čtení a nakonec ještě žalmy. Poté 
jsme se pustili do knihy Tóbijáš, Moud-
rosti, Jóba a momentálně čteme Síra-
chovce. Do konce života snad Bibli 
přečteme celou. Podstatnou částí se-
tkání je modlitba za naše dvě farnosti, 
protože, někteří zakotvili v Modřanech. 
Proto jsme vedení křížové cesty po 
Lhotce zopakovali i v modřanském kos-
tele. Setkání vždy uzavíráme modlitbou 
za naše děti, které postupně dospívají 
a hledají si svou vlastní cestu. Manžel-
ské společenství je pro nás velkým da-
rem, za který nepřestáváme děkovat. 

Jan a Jana Šilhavých 
Foto Jakub Šerých ► 
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BŮH MĚ NA ČAS ZASTAVIL 
Již delší dobu jsem byla velmi unavená z každodenního „kolotoče“ povin-
ností v zaměstnání i doma. Blížily se Vánoce – čas radosti a náhle přišel 
úraz. O třetí neděli adventní jsem doma spadla ze schodů a ošklivě si zlomi-
la nohu v kotníku. Následoval rychlý převoz do krčské nemocnice, operace, 
krutá bolest a perspektiva dlouhého pobytu v nemocnici... 
 
 Štědrý večer jsem oslavila se svou 
rodinou na chirurgii a v duchu jsem 
vzpomínala, že na Lhotce právě začíná 
půlnoční Rybova mše. Na Boží hod mě 
překvapil svojí návštěvou náš jáhen 
František Martinek a přinesl mi sv. při-
jímání. Byla jsem dojatá a šťastná. Při-
pomnělo mi to, jak jsem před 25 lety 
v této nemocnici také dlouhodobě leže-
la a tehdy za mnou přicházel P. Vladi-
mír Rudolf. 
 Hned po Vánocích jsem byla přelo-
žena s velkou sádrou na noze na geri-
atrii. Stala se ze mně nechodící paci-

entka odkázaná na pomoc okolí. Zprvu 
jsem byla ze své situace nešťastná, ale 
pak jsem se na vše začala dívat jinak. 
Třeba mě Bůh chtěl na čas zastavit i za 
cenu tohoto utrpení. Jistě to mělo smy-
sl. Bůh mě chtěl oslovit skrze utrpení. 
 Pokoj jsem sdílela s milou paní, též 
nechodící, která měla kladný vztah 
k víře. Moc mě potěšil zájem mých přá-
tel a farníků, kteří mě navštěvovali. 
Největší radost jsem měla z návštěv 
našeho otce Jiřího, jáhna Františka, 
sestřičky Bernardy a navštívil mě i ne-
mocniční kaplan P. Miškovský. 

„Úterníci“ na společné dovolené v roce 2004
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 Na mobilu se mi podařilo naladit 
stanici Proglas. S velkou vděčností 
jsem mohla poslouchat přenosy mší 
svatých, modlitby růžence, ranní a ve-
černí chvály, rádio Vatikán. Najednou 
jsem měla čas na Boha a na modlitbu. 
S účastí jsem sledovala dění se Sva-
tým otcem Benediktem XVI., je to již 
šestý papež v mém životě. 
 Prostřednictvím centra podpůrné 
péče Lékořice jsem se na vozíčku do-
stala do nemocniční kaple sv. Václava 
na koncert. Doprovodil mě tam nemoc-
niční duchovní Michal Balek. Nakonec 
jsem se dostala i na mši svatou, do 
kaple mě dovezl Jan Duda, dobrovolník 
z naší farnosti. Po mnoha letech jsem 
se tak ocitla v kapli, na jejíž obnově se 
koncem minulého století velmi aktivně 
podílel P. Rudolf. V 50. letech byla zru-
šena a sloužila jako skladiště. S doje-
tím jsem se dívala na obětní stůl, velký 
kříž na zdi a „věčné světlo“, které jsem 
důvěrně znala ze Lhotky. Moje vzpo-
mínky letěly do minulosti, zase jsem vi-
děla za obětním stolem stát P. Rudolfa, 
tak jak jsem byla zvyklá celé své dět-
ství a mládí. Tak i po letech nacházíme 
stopy jeho úsilí, které přináší ovoce. Po 
třetí jsem kapli navštívila ke Ztišení, 
což jsou ekumenické modlitby. Zase 

jsem si tam po dlouhé době zazpívala 
píseň, která je mi blízká: ...díky za kaž-
dý nový den... díky za to co zarmoutilo, 
díky za to co potěší, díky, že vedeš mě 
má Sílo cestou nejlepší... 
 

 
 

Ztišení v kapli sv. Václava v Krči 
 
 Můj „nucený“ pobyt v nemocnici na-
konec trval dva a půl měsíce a přinesl 
mi radost z duchovní posily, zakusila 
jsem Boží blízkost. Díky lékařům, kteří 
mě úspěšně operovali, dík za péči 
zdravotníků a díky nebeskému lékaři 
Ježíši a Panně Marii. 

S vděčností Eva Kocmanová 
Foto archiv Lékořice 

 

O PENĚZÍCH TENTOKRÁT ÚPLNĚ JINAK 
 

 „To snad není pravda!“ odhazuje 
sociální pracovník svůj mobilní telefon. 
Udiveně se otáčím od počítače, abych 
zjistila, kdo pana kolegu zase rozlítil. 
„Další pečovatelka má nemocné děti, 
mají neštovice.“ Vysvětluje Ondřej své 
rozčílení. Dotyčná pracovnice má děti 
čtyři, takže nás čeká její nekonečná 
absence. Uprostřed rozjetého týdne je 

náhlý výpadek plného pracovního 
úvazku opravdu velký problém. 
 Koncem zimy naše pracovníky kosí 
infekční choroby stejně jako zbytek ná-
roda. Letošní nekonečná zima si vybírá 
svou daň a my máme jednu z historicky 
nejhorších nemocností v dějinách naší 
Charity. V jednom okamžiku nám chy-
běla třetina zaměstnanců, protože ne-
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mocné pracovníky doplnily maminky 
s nemocnými dětmi. Přestože jsme po-
volali do služby i různé přátele na do-
hody o provedení práce, vedoucí pra-
covníci vzali batohy a také šli do 
terénu, zajistit všechny služby bylo 
téměř nemožné. Přitom máme v sou-
časné době nejvyšší počet klientů, co 
si pamatuji. Je jich celých 107. Ale to 
se tak ve službě prostě děje. Ideální by 
bylo, pokud by byl vyrovnaný stav mezi 
počtem zaměstnanců, klientů a množ-
stvím dostupných finančních prostřed-
ků. Má zkušenost ale říká, že v tom 
trojúhelníku vždycky něco chybí. Buď 
máme zaměstnance a klienty, ale ne-
máme na ně peníze.  
 

  
 

Pečovatel charity Chodov vyráží  
na rozvážku obědů 

 

 Když seženu peníze a klienti se jen 
hrnou, tak popadají zaměstnanci a je-
jich děti s chřipkou. Když zaměstnanci 
přestanou hromadně marodit a po-
stupně přicházejí peníze z jednoho 
grantu za druhým, začnou záhadně mi-
zet klienti a nikdo nový se nehlásí. 
A tak se to stále opakuje v nekoneč-
ných obměnách. Díky tomu je práce ve 
vedení Charity zajímavým dobrodruž-
stvím.  
 V tomto ročním období každý den 
časně ráno, ještě zabalená do peřiny, 
hledím z okna a těším se, až tam uvi-
dím jarní sluneční paprsky. Sluníčko je 
znamením, že nejhorší období roku 
máme za sebou a naše charitní loďka 
na chvíli vypluje do klidných vod. 
 Od 1. března rozšiřujeme služby 
o dovoz obědů. Obědy vozíme ze ZŠ 
Na Líše. Výběr je ze dvou hlavních jí-
del, ke každému obědu je polévka 
a moučník, kompot nebo ovoce. Jídelní 
lístek je zveřejněn na webu školy nebo 
ho přivezeme vytištěný až k vám domů. 
Obědy jsou zatím dováženy pouze 
v pracovní dny, o prázdninách škola 
nevaří. Obědy distribuujeme v termo 
jídlonosičích, které je možné od nás 
zapůjčit. Cena oběda je 60 Kč, cena 
dovozu je 25 Kč, pronájem jídlonosiče 
je 5 Kč na měsíc s tím, že každý klient 
musí mít jídlonosiče dva. Obědy může-
te objednávat na tel. 737 948 638. 
 Přeji vám teplý a slunný duben. 

Eva Černá 
 Kontakt: 272 941 972; 737 322 569; 

e-mail: charita.chodov@email.cz 

 
 

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se 
zapojí i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky po-
sílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.      (red.)  
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PLÁNUJEME 
 

5. 4. – na odpolední mši sv. od 15.00 
hod. bude zpívat dívčí katedrální sbor 
z německého Münsteru (48 děvčat). 
7. 4. – Burza sladkostí z postního ko-
šíku bude po mši o desáté. 
7. 4. – Farní akademie v 16.30, před-
nášku budou mít manželé Lavičkovi ze 
Svazu schönstatských rodin na téma: 
Maria – matka a vychovatelka. Hlídání 
dětí bude zajištěno! 
13. 4. – Pouť farnosti do kostela Sv. 
Cyrila a Metoděje v Karlíně s možností 
získat odpustky v rámci jubilejního cyri-
lometodějského roku. 
20. 4. 9.00–17.00 Výlet pro samostat-
né poutníky od 6 let „Po stopách apoš-
tolů“. Sraz u kostela. S sebou pláštěn-
ku, svačinu, kartičku VZP, 100 Kč 
a malé kapesné. Terezie Stehlíková, 
Eliška Heinzová, Štěpán Vašíček. 
28. 4. – Mše svatá upravená pro děti.  
Květen – májové pobožnosti budou 
po každé mši svaté s výjimkou nedělí 
a slavností. 

S ohledem na volno v souvislosti se 
státními svátky v květnu nebude mše 
svatá s modlitbami chval.  
18.–19. 5. Víkend pro rodiny s dětmi 
14. 5. – Informační setkání pro zá-
jemce o poutní duchovní cestu do Izra-
ele spojené s představením cesty se 
uskuteční v Sále sv. Václava v po ve-
černí mši sv. od 19.30 hod. 
24. 5. – Noc kostelů, speciálním hos-
tem bude biskup Václav Malý, podrob-
ný program na www.nockostelu.cz. i na 
našem webu. 
2. 6. – Titulární slavnost kostela 
P. Marie Královny míru a zahradní 
slavnost farnosti. Mši sv. v 10 hod. ce-
lebruje P. Kamil Vrzal. 
28. 7.–10. 8. – Chaloupky 2013 budou 
opět v tradičním termínu.  
26. 9. – okolo tohoto data budou zahá-
jeny další kurzy Alfa v naší farnosti 
16.–25. 11. – Poutní duchovní cesta 
do Izraele pro naši farnost, kterou do-
provodí P. Jiří Korda. 

 
 Také dnes, uprostřed mnohých temnot, potřebujeme zahlédnout světlo naděje 
a stát se lidmi, kteří přinášejí naději druhým. Chránit stvoření a každého člověka, 
pohlížet na něj s něhou a láskou znamená otevírat obzor naděje a dovolit, aby 
těžká mračna prostoupilo světlo, znamená to vnášet vřelost naděje. Pro věřící, pro 
nás křesťany, podobně jako pro Abrahama, podobně jako pro svatého Josefa, se 
naděje, kterou neseme, opírá o Boží horizont, který před námi otevřel Kristus. 
Opírá se o skálu, kterou je Bůh sám.           Svatý otec František  

19. března v den své inaugurace  
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