ČÍSLO 1 – LEDEN 2014

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

PUPÍK SVĚTA
Během listopadové farní pouti do
Svaté země jsme také navštívili obrovský chrám Božího hrobu.
Snad od chvíle, kdy jsem uvěřil,
jsem slýchával od všech, kteří toto místo někdy navštívili, jak je strašné. Úplně
jiné, než by si člověk přál, hodně lidí,
zmatek, z Golgoty a Ježíšova hrobu
vlastně není pořádně nic vidět. S takovýmto předporozuměním jsem tedy
vstoupil na nejposvátnější místa
křesťanstva.
A ejhle, ono to zas tak hrozné nebylo. Naopak, pro mne jedno z nejmilejších míst cesty. Skála Golgoty vystupuje na několika místech chrámu. I do
hrobu, jen pár desítek metrů od vrcholu
Golgoty, jsme se dostali. Místa, kde
Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Dva
středobody, pupíky světa. Kdo se jich
chce zvláště v hodinách „turistické
špičky“ alespoň na chvíli dotknout, musí do dlouhé fronty.
Ale ať je rušné poledne nebo ospalé
ráno, v katolické kapli, jen pár metrů od
hrobu, je většinou místa stále dost. Na
zdi svítí červené světélko, znamení, že
je přítomna eucharistie. Jak poznamenala jedna naše farnice, lidi se tlačí do
hrobu, který je ale přeci prázdný. Vždyť
jeho prázdnota je zdroj naší naděje!
A kousek opodál je živý Kristus. V tu
chvíli ale není až tak zajímavý. Je

i u nás v kostele, na každé mši. Je přítomen tam, kde se sejdeme dva nebo
tři v jeho jménu, je i při naší osobní
modlitbě.

Skála Golgoty v chrámu Božího hrobu
Tak obyčejný, všední, čekající na ty, co
pořád něco hledají, po něčem touží,
o něco usilují.
Snad si ho někdo všimne, snad si
ho občas všimneme i my. To nám
všem přeji v novém roce 2014!
+ P. Jiří Korda

Zprávy z farnosti

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka
probíhá od čtvrtka
2. do neděle 12. ledna 2014. Všichni,
kdo se Tříkrálové
sbírky zúčastní (včetně rodičů dětí, které budou koledovat),
jsou zváni v neděli 5. ledna 2014:
– ve 13.00 hodin na občerstvení do
Arcibiskupského paláce v Praze,
– ve 14.45 hodin na Tříkrálovou bohoslužbu slova v katedrále sv. Víta,
– v 15.30 hodin na požehnání koledníkům otcem kardinálem Dukou z balkonu arcibiskupského paláce
– a na následný průvod Tří králů na

velbloudech z arcibiskupského paláce
k Loretě.
Plánované využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky
2014 Charitou ČR:
1. Azylový dům sv. Terezie v Praze 8
2. Pomoc rodinám
3. Pomoc zdravotně postiženým
4. Nemocnice v Ugandě
Využití finančních prostředků do výše
65 % z vykoledované částky farností:
1. Podpora CMŠ Studánka
2. Podpora školy SPMP Modrý klíč
Více informací o Tříkrálové sbírce
získáte na http://trikralovasbirka.cz.
Farní koordinátor
Tomáš Hrouda
777 050 953, tomas@hroudovi.cz

EKUMENA U NÁS NA LHOTCE
Srdečně vás všechny zveme v rám- 18.30. Třeba vás některé také překvaci Týdne za jednotu křesťanů na eku- pí, že nekatoličtí bratři či sestry kážou
menickou bohoslužbu a po ní přátelské o Kristu a drží se Písma.
P. Jiří Korda
posezení. Loni jsme se sešli poprvé,
a to v krásné modřanské
modlitebně
sboru českobratrské
církve evangelické.
Velice milé setkání,
měl jsem tu čest tam
mít kázání. Několik
bratří evangelíků bylo
překvapeno, že jsem
kázal o Kristu a držel
se Bible. Tentokrát
se sejdeme u nás
v kostele na Lhotce,
a to konkrétně ve
čtvrtek 23. ledna od
Ekumenická bohoslužba v kapli
Thomayerovy nemocnice, foto Ivan Navrátilík
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Pozvání

MODLITEBNÍ TRIDUUM MODLITEB MATEK
Už se stalo v našem kostele tradicí,
že vás čtyřikrát do roka, v lednu, březnu, červnu a září, zveme ke společné
modlitbě matek.
Je to čas spojený s velikonočním
triduem Panny Marie – jako ona v pátek trpí, když její syn umírá kvůli našim
hříchům, v sobotu jistě jako on odpouští těm, kteří toto zlo spáchali, a v neděli
se raduje z jeho zmrtvýchvstání, tak my
v pátek prosíme za odpuštění našich
hříchů, v sobotu se modlíme za ty, kteří
zranili nás a naše děti, a v neděli se
s vděčností radujeme ze všech Božích
darů pro naše rodiny.
Triduum nás také spojuje s matkami
na celém světě, s nimiž se scházíme
vždy ve stejnou dobu. Někdy proto mů-

že být termín z našeho pohledu nevhod, protože koliduje s jinou akcí.
I když se nás ale sejde jen pár, víme,
že v tu chvíli jsme součástí velkého
společenství modlících se matek, protože hnutí Modlitby matek je rozšířeno
do více než sta zemí světa. Spojujeme
se s jejich modlitbami a zároveň přinášíme Bohu i ty děti, za které se nikdo
z rodiny nemodlí.
Skrze naše modlitby Bůh proměňuje
nás i naše rodiny. Jsme proto vděčné
našim kněžím, kteří nám ochotně vycházejí vstříc při konání těchto setkání,
a chceme vás pozvat, abyste přišly
spolu s námi prožít tento čas, třeba už
teď na konci ledna. Jana Kalendová

CHCI BÝT POKŘTĚN
Uvažujete, že byste se nechali
pokřtít? Nebo jste byli pokřtěni v dětství
a chcete začít žít jako křesťané? Víte
o někom ze svých blízkých, přátel, kteří
o tom uvažují?

Prosím nebojte se mne kontaktovat:
jmkorda@seznam.cz, tel. 725 797 561.
Příprava na křest o Velikonocích
2015 začíná již v únoru!
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Svátost křtu 7. prosince přijali Barbora Mrakešová, Kryštof Ondřej Svoboda, Nicole Křivdová, Sabina Kateřina
Hrstková.

● Farní akademie 12. ledna od 16.30:
P. Mgr. Petr Šleich: Pražské Jezulátko
– historie, současnost, spiritualita.
● Pastorační rada farnosti se sejde
8. ledna ve 20.00 hodin.

VEČERY CHVAL POZOR! Modlitby chval pokračují i v roce 2014! Zveme
vás na ty lednové, které se ovšem nebudou konat 1. čtvrtek, ale tentokrát až
3. čtvrtek v měsíci – tj. 16. ledna. Jste srdečně zváni.
Tomáš Sixta
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Zprávy z farnosti

15. FARNÍ PLES JE ZA DVEŘMI
Dovolujeme si
připomenout, že
náš letošní fialový
farní ples je již za
dveřmi.
Plesat
budeme tradičně
v sále Kulturního
centra
NovoBarva plesu
dvorská, v pátek
je letos fialová
24. ledna 2014 od
20.00 hodin. Sál bude otevřen od
19.30. K tanci a poslechu nám bude
hrát z minulých plesů známá taneční
kapela Fénix. Po úspěšné premiéře
v minulém roce se opět naučíme jeden
nový izraelský tanec a nebudou chybět
ani stálice jako bohatá tombola s oblíbenými obloženými mísami, krásné
předtančení i půlnoční překvapení. Večerem nás v letošním roce provedou
Katka Döllingerová a Tomáš Hrouda.
Mnozí již mají zakoupené vstupenky, ostatní tak mohou učinit v lednu

vždy po nedělních mších v sále
sv. Václava, ve všední dny též v sakristii u P. Jiřího. Jak bylo oznámeno v minulém Věstníku, vstupenky jsou za
150/250/500 Kč, tj. snížené vstupné
pro studenty a důchodce, základní
a sponzorské. V den konání plesu budou na místě k dispozici vstupenky za
200/300/500 korun.
Nakonec připojujeme ještě tradiční
prosbu. Máte-li doma nějakou vhodnou
a pěknou věc, která by se hodila jako
cena do tomboly, můžete ji zanechat
v sakristii. Pokud byste na tombolu
chtěli přispět finančně, je to též možné.
Těšíme se opět na vydařený ples
a doufáme, že i vám se bude líbit.
Za organizátory
Petr a Lenka Pollákovi
775 314 605, 775 314 612
pollak@fel.cvut.cz
lenka.pollakova@gmail.com

KARNEVAL VE ZNAMENÍ CIRKUSU
Jistě s napětím očekáváte, jaké bude téma letošního dětského karnevalu.
Ano, bude to CIRKUS!
Karneval se bude konat v sobotu
25. ledna 2014 od 15 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Zárubova 977/17, Praha 4.
Vstupné: dítě 30 Kč, dospělí 40 Kč,
rodinné 130 Kč.
Na programu budou již tradičně pohybové hry, písničky a říkanky, představení masek, divadlo a soutěže
s odměnou.

Vítány jsou masky klaunů, krotitelů
šelem,
akrobatek,
krasojezdkyň, exotických zvířat, hadích žen, polykačů
ohně... prostě všeho, co se vám vybaví, když se řekne
cirkus!
Jana Váňová
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CMŠ Studánka

STUDÁNKA SE ROZROSTLA

Děti při společném programu
Adventní dobu jsme v naší školce
začali mikulášskou nadílkou. Svatého
Mikuláše jsme dětem nepředstavili jako
vševědoucího reprezentanta Boží moci
obklopeného čerty a anděly, ale jako
člověka s dobrým srdcem, jehož jednání nám ukazuje velikost Boží lásky.
Poutavým příběhem vyprávíme o biskupu Mikulášovi, který vidí lidskou nouzi, a jeho nezištná pomoc upevňuje
mezilidské vztahy. Příběhem se však
také dětem snažíme zdůrazňovat, že
podobně jako je důležité pomoc nabízet, je také důležité umět pomoc přijmout a radovat se z ní.
Zde bychom rády poděkovaly Občanskému sdružení Studánka, které
pro děti připravilo bohatou nadílku.
Jmenovitě panu Holíkovi a našim ma-

minkám: paní Rundové, paní Ferancové a paní Kloučkové.
Společně s dětmi jsme si vyrobili jeden velký adventní kalendář.
Jednotlivé dny jsou ve tvaru vánočního stromečku. Každý den
některé z dětí vylosuje jméno dítěte, které řekne ostatním básničku nebo písničku. Po předvedení
ho čeká nejen potlesk, ale i sladká odměna. Kalendář i věnec mají
jediný úkol: naučit nás i naše děti
dobře čekat, ne omrzele a s nudou, ale trpělivě a s radostí.
Ani v prosinci jsme nevynechali návštěvu divadelního představení – pohádky o tom, jak adventní
andělé vykonávají své povinnosti.
Účinkovalo Divadlo Žlutý kopec.
Již druhým rokem nás čekala návštěva Národopisného muzea. Zde se
děti dozvěděly, jak lidé dříve Vánoce
připravovali, jak se slavily a jaké zvyky
dodržovali. Poutavé povídání o svaté
Barboře a svaté Lucii a odkdy je kapr
součástí štědrovečerní večeře se dětem moc líbilo.
V prosinci se nám také podařilo završit půlroční práci na rozšíření naší
dvoutřídní MŠ na čtyřtřídní. Stavební
práce byly skončeny a proběhla úřední
kolaudace. Děkujeme všem, kdo se na
stavebních pracích podíleli jak osobně,
tak finančně. Děkujeme také všem, kdo
přispěli na nutné vybavení nových tříd.

str. 5

Věstník lhotecké farnosti č. 1/2014

Hudební okénko
Dále děkujeme i všem, kdo se
zúčastňují pravidelných modlitebních
chvilek za naši Studánku, při kterých
vkládají všechny naše snahy, akce
a plány do rukou Božích. Též i těm,

kteří na nás vzpomenou při svých každodenních modlitbách.
Do nového roku 2014 Vám přejeme
hodně Božího požehnání, radosti a pokoje.
Vaše CMŠ Studánka

OSLAVA SV. CECILIE
Setkání nejen muzikantů farnosti se konalo 28. listopadu. Vystoupení
farního sboru i následné posezení, respektive postání nemělo chybu.

Foto Václav Lisý
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Hudební okénko

SCHOLA CANTORUM
Původní římská Schola cantorum
představovala seskupení několika málo
prominentních zpěváků mužů, kteří během slavnostních bohoslužeb zpívali
tzv. gregoriánský chorál. Byli to zpěváci
samotného papeže a zpívali při bohoslužbách pouze v jeho přítomnosti. Řídili se pevnými pravidly, která byla sepsaná už na počátku 8. století v knize
ceremonií Ordines romani, první doložené zmínce o Schole cantorum.
Základním repertoárem gregoriánské scholy je gregoriánský chorál (chorus = sbor), tedy jednohlasý latinský
zpěv zprvu jednotné, dnes západní
křesťanské církve. Své označení gregoriánský dostal chorál v 9. století podle papeže Řehoře I. (latinsky Gregorius), který údajně nechal bohoslužebné zpěvy sesbírat a setřídit. Zařadili bychom sem například zpěv jednotlivých částí ordinária (Kyrie, GloriaCredo, Sanctus, Agnus Dei) či propria
(proměnlivé části mše dle liturgického
období či slavností: žalmy, alelujové
zpěvy, písně z kancionálu). Gregoriánský chorál se zpívá z graduálů a usuálů, což jsou zpěvníky s latinskými texty
jednotné pro katolickou církev na celém světě. V graduálu nalezneme výhradně noty a texty mešní. Usuál pak
obsahuje noty a texty nejen mší, ale
také chórových „hodinek“, které se zpívají několikrát za den. Tradicí v minulosti bylo, že lid nic chorálního nezpíval
(nepočítáme-li prvotní křesťany, pro
něž byla latina rodným jazykem). I virtuózní pasáže, jako například verš
k Alleluia, zpívala pouze vyčleněná
menší schola zběhlejších a zkušenějších pěvců.

V gregoriánské schole je funkce
kantora, který má roli učitele, vedoucího i předzpěváka. Předzpěvem se
myslí něco jako sólo – kantor zazpívá
Kyrie a od slova eleison naváže schola.
V notách to bývá označeno například hvězdičkou nebo K = kantor či
S = schola). Kantor tedy určuje výšku
tónu a tempo, aby se ostatním zpěvákům lépe nastupovalo. Kantor-sólista
většinou také zpívá žalmy a verš u alelujových zpěvů. Na pozici kantora se
mohou jednotliví zpěváci scholy střídat.
V dnešní době se můžeme ve schole
setkat i s funkcí dirigenta či uměleckého vedoucího.
Termín schola cantorum zůstal, ale
hudba se vyvíjela dál – v renesanci přibyl vícehlas a začaly vznikat chrámové
sbory, které se dodnes věnují vícehlasému repertoáru vokálnímu a vokálněinstrumentálnímu. Sbor se od scholy liší počtem zpěváků a vícehlasým repertoárem, někdy s doprovodem nástrojů.
Schola je však přísně vokální soubor,
zpívá bez doprovodu jakýchkoli nástrojů! Dnes se však se všemi termíny zachází podle libosti, scholu nevyjímaje.
Proto se s označením souboru jako
schola setkáme nejen u těch, kteří
opravdu zpívají gregoriánský chorál
(viz výše), ale třeba i u seskupení
zpívajících za doprovodu kytar. Společným prvkem je zde zpěv při liturgii,
ale scholou bych taková seskupení nenazývala.
Jak jsem se dozvěděla od pana
Polláka, i na Lhotce jsme mívali jednu
takovou skoro gregoriánskou scholu,
která dokonce zpívala z graduálů, ale
o tom více v dalším čísle Věstníku.
Pavla Vejmelková
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Adopce na dálku

PRABHU
Píše nám náš „farní adoptivní syn“ Prabhu A. z adopce na dálku. Je mu
14 let, chodí do 9. třídy. V dopise bylo přiloženo vysvědčení. Celkový prospěch má na 68 % (478 bodů ze 700 možných). Nejlépe mu jde matematika
(81 %) a věda (Science) (84 %), hůř mu jdou jazyky (angličtina 57 %, hindština 53 %, ale kanadština mu jde velmi dobře – na 75 %).
rychle reagovat na Boží výzvy. „Byl
jsem na tom táboře šťastný,“ píše
Prabhu.

Ukázka rukopisu z Prabhuova dopisu
psaného v jazyce kanada
Prabhu v dopise děkuje za naši
i Boží laskavost. Modlí se za nás.
Děkuje za dopis o našich Vánocích
a o sv. Mikuláši.
Píše dále o svých studiích. Dosáhl
osmého až devátého standardu. Přiloženo je vysvědčení a rodinná fotografie. Za naše příspěvky dostal všechny
potřebné školní materiály do dalšího
ročníku. Děkuje, že díky naší pomoci
může studovat.
V dubnu a květnu měli prázdniny.
Byl na svém prvním táboře, kam se
sjeli studenti z různých míst. Hráli tam
mnoho her a naučili se nové pohybové
písničky. Ve večerních hodinách měli
mnoho zábavních programů. Na táboře
se naučili praktické dovednosti důležité
pro život, dozvěděli se o svém místě,
o společnosti, rodině i církvi a jak by je
mohli zlepšovat. Oslovilo ho, že by měli

Prabhuova rodina
Jejich léto je nyní u konce. Každý
rok zdejší lidé trpí nedostatkem vody.
Zemědělci umí pěstovat plodiny téměř
bez vody. Ale všichni se modlí za déšť.
Prosí nás, abychom se i my za jejich
déšť modlili.
Váš drahý syn , Prabhu A.
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LEDEN 2014
ÚTERÝ 31.1.
13.00–17.00
17.00
STŘEDA
1.1.
8.00, 10.00, 18.30
13.00–18.30
ČTVRTEK 2.1.
8.00
9.30
15.00
PÁTEK
3.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 4.1.
16.15
17.00
17.40
NEDĚLE
5.1.
8.00 a 10.00
18.30
PONDĚLÍ 6.1.
8.00
20.00
ÚTERÝ
7.1.
9.00–11. 00
9.15
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00
STŘEDA
8.1.
8.00
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15
20.00

Sv. Silvestra I., papeže
Možnost návštěvy betléma
Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, SLAVNOST
Mše svatá
Možnost návštěvy betléma
Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Nejsvětějšího Jména Ježíš, 1. pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Vigilie Zjevení Páně
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti
ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Mše svatá
Mše svatá
Setkání mužů a otců
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru
Mše svatá a po ní 30 minut výstav Nejsvětější svátosti
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (od 6. třídy)
Zasedání PRF
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ČTVRTEK 9.1.
8.00
17.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Příprava na biřmování

PÁTEK
10.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

11.1.

NEDĚLE
12.1.
8.00, 10.00, 18.30
16.30

KŘTU PÁNĚ, tímto svátkem končí doba vánoční
Mše svatá
Farní akademie: P. Mgr. Petr Šleich: Pražské Jezulátko

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá
Beta – společenství

13.1.

ÚTERÝ
14.1.
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
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
15.1.
8.00
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Mše svatá a po ní 30 minut výstav Nejsvětější svátosti
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi od 14 let)

ČTVRTEK 16.1.
8.00
10.00–14.00
15.00
18.30

Mše svatá
Vikariátní konference III. pražského vikariátu
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Mše svatá a modlitba chval
str. 10

Věstník lhotecké farnosti č. 1/2014

PÁTEK
17.1.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Antonína, opata
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
8.30
17.00

18.1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Úklid kostela
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

19.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

20.1.
Mše svatá
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
21.1.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
22.1.
8.00
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Mše svatá a po ní 30 minut výstav Nejsvětější svátosti
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (od 6. třídy)

ČTVRTEK 23.1.
8.00
8.45
18.30

Mše svatá
Úklid kostela
Ekumenická bohoslužba, po skončení přátelské setkání

PÁTEK
24.1.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
20.00–01.00

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Triduum společenství Modlitby matek
Farní ples
str. 11
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SOBOTA 25.1.
15.30–16.30
15.00 ZŠ Zárubova
17.00
17.30–19.30

Obrácení svatého Pavla
Triduum společenství Modlitby matek
Farní karneval pro děti
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní (místo pátku)

NEDĚLE
26.1.
8.00 a 10.00
17.00
17.00–18.00
18.30

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Setkání s rodiči dětí připravujících se na 1. sv. přijímání
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá
Beta – společenství

27.1.

ÚTERÝ
28.1.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
29.1.
8.00
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Mše svatá a po ní 30 minut výstav Nejsvětější svátosti
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi od 14 let)

ČTVRTEK 30.1.
8.00
15.00
18.30

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství mládeže (asi od 16 let)

PÁTEK
31.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Jana Boska, kněze
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

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

1.2.

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
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Farní akademie

SOCIÁLNÍ PRÁCE S LIDMI BEZ DOMOVA
Farní akademie, která se konala 1. prosince, byla věnována problematice
„Sociální práce s lidmi bez přístřeší. Bezdomovectví – aneb mají lidé bez
domova jiné potřeby?“ Přednášející PhDr. Ivana Davidová, sociální kurátorka, pracuje na Odboru sociálních věcí v oddělení sociální prevence
na Úřadu městské části Prahy 12.
V úvodu obsáhlé přednášky, doslova nabité konkrétními fakty a zkušenostmi, nás paní doktorka Davidová
seznámila s náplní své činnosti, jejímž
cílem je řešit hlavní problémy bezdomovectví jako takového a v návaznosti
na to pak pomáhat těmto lidem nejen
při přežívání „na ulici“, ale také – pokud
je o to z jejich strany zájem a dobrá vůle – pomáhat jim při návratu do normálního života. Jak ovšem podrobněji
sdělila v průběhu své přednášky, návrat není pouze „v moci“ bezdomovce,
ale je podmíněn řadou okolností vytvářejících podmínky pro začlenění do
společnosti, jako je např. zaměstnanost, ubytování, zdravotní stav aj. Poznamenala též, že někdy je obtížné
i vyhledávání míst, kde lidé bez přístřeší nocují. Komunikace s nimi je také
náročná, protože jsou někdy mezi nimi
i arogantní a doslova nebezpečné osoby – potom jí pomáhá Městská policie.
Také se nelze vždy spoléhat na jejich
sliby atd.
Problematika bezdomovectví, resp.
osob bez přístřeší (OBP), má celoevropský, ale i celosvětový rozměr. Všeobecně se počet těchto osob zvyšuje.
Pokud zůstaneme v ČR – v roce 2004
bylo v Praze 3.096 OBP, z toho asi
14 % žen (v Brně asi 28 % žen) a v roce 2010 přibližně 4.000 OBP (přibližně
20 % žen), z toho asi 40 % má v Praze
trvalý pobyt a je zde asi 7 % občanů
Slovenské republiky. Klesá i věková

hranice OBP – nyní je mezi 26 až 60
roky. Udává se, že celkový počet OBP
činil v roce 2011 11.496 osob, včetně
2.475 žen. Předpokládá se však, že
skutečnost bude výrazně vyšší. Podle
ankety, která proběhla roku 2005
v Praze, zaměřené na zjištění důvodů,
proč nejdou do azylových zařízení, byly
uváděny: vysoká cena za ubytování,
ztráta „svobody“, špatná zkušenost
s personálem, spokojenost se svým
místem pod mostem a jinde apod.
Co chybí, je legislativa – v ČR se
zákon připravuje – takže není úředně
definován pojem „bezdomovectví“.
Zpravidla se popisuje jako „extrémní
forma sociálního vyloučení“. Formy
bezdomovectví jsou tři: (a) zjevné, ty
lze monitorovat, (b) latentní, tj. skryté
a (c) potenciální, sem patří lidé žijící na
hranici životního minima, migranti, azylanti, přistěhovalci aj. a dále osoby se
znaky sociálně-patologického chování
jako žebráci, somráci, squatteři, vybírači kontejnerů apod.
Příčin pádu na sociální dno společnosti je celá řada: (a) strukturální změny ve společnosti – zánik pracovní povinnosti, zrušení trestu za příživnictví,
rozpad rodin, rozsáhlá amnestie v roce
1990, rozpad velkých státních podniků
s ubytovnami aj., (b) nezaměstnanost –
nedosažení na sociální dávky, neschopnost úhrady bytu, (c) zdravotní
postižení včetně psychických a psychiatrických poruch, drogová závislost,

str. 13

Věstník lhotecké farnosti č. 1/2014

Ohlasy
úmrtí partnera a mnoho jiných.
K rizikovým faktorům patří např.
chudoba, nízké sebevědomí, problémy
v komunikaci s úřady, neschopnost přijetí osobní zodpovědnosti, strach, zvyšující se dluhy, idealizace minulého života aj. Návrat do normálního života je
zpravidla obtížný – hodně závisí na
tom, jak dlouho žije osoba bez přístřeší
jako bezdomovec. V průběhu prvního
roku je relativně velká naděje na

schopnost návratu. Čím je doba delší,
tím je naděje menší – uvádí se, že návrat do společnosti trvá asi stejně dlouho, jako délka pobytu mezi bezdomovci. A je-li tato delší než pět let, potom
bez cizí pomoci – státu, charitativních
organizací – a v důsledku nárůstu
zdravotních potíží je cesta do normálního života opravdu těžká.
Karel Štamberg

VZÁCNÁ PAMÁTKA
Do prosincového Věstníku
už se nám nevešla zajímavá
zmínka o sošce–modelu lhotecké P. Marie. Na přednášku
ak. sochaře Jana Bradny
o Obnově Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí ji
zapůjčil ing. Vladimír Turek,
náš lhotecký varhaník a pamětník. Modelů sošky se zachovalo málo, takže jde o unikát. Při stavbě lhoteckého
kostela je dostaly rodiny velkých dobrodinců Lhotky. Jeden kus měl kdysi kardinál
Tomášek a dnes má tuto sošku ve své pracovně pan kardinál Dominik Duka, jak jsem
zahlédla na náhodném fotu.
Eva Kocmanová
Vladimír Turek s modelem lhotecké P. Marie

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se v novém
roce zapojí i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii. (red.)
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ALFA, BETA...
Sedím v kapli a rozhlížím se kolem sebe –
znám tu vůbec někoho?
Je podzim 2012 a taktak
jsem z práce stihla termín naší první schůzky.
Přihlásila jsem se totiž
do skupiny, která by
v naší farnosti měla připravit první
zdejší alfa kurzy. Představujeme se
vzájemně, padají první úkoly – kdo
pomůže s přípravou místnosti, s moderováním, kdo nastuduje témata a připraví otázky do diskuzí u stolů, jak to
bude s večeřemi, úklidem, nádobím, co
květiny, hudba a zpěv...
Myšlenky mi utíkají k době před
téměř deseti lety: Souhrou více „náhod“
se začínám potkávat s věřícími lidmi
a začíná mě zajímat, čemu to vlastně
věří a k čemu jim to v životě je. Až někdo řekne: „Blanko, pro tebe by byly
alfa kurzy. Nechceš přijít?“ Zve mě na
Jižní Město a moje cesta ke konverzi
dostává další dobrý impuls.
A pak přijde pondělí 9. prosince
2013 a končí naše druhé alfa kurzy na
Lhotce. Je deset večer, sedíme s týmem v kapli a živě diskutujeme. Už se dobře známe –
vždyť jsme spolu strávili
polovinu pondělků tohoto
roku. A něco jsme se spolu
namodlili! Aby Pán vedl
nás, až budeme sedět
u stolu s našimi hosty, abychom se stali Jeho dobrými
spolupracovníky a také aby
naši hosté se s ním nějak
potkali.

Co přinesl čas mezitím? Na podzimní běh kurzů přivedl k nám do kostela přes dvacet duší, z nichž většina
s námi v diskuzích o Bohu a jeho účasti
v našich životech vytrvala po celé bezmála tři měsíce. To jarní běh měl spíš
na svědomí, že jsme se ve farnosti poznali, přestali jsme pro sebe vzájemně
býti anonymními tvářemi a někteří
účastníci jarního běhu se pak stali milou součástí týmu běhu podzimního.
A tak ti, Pane, děkujeme, že ses
nám dal poznat v lidech, které jsme
prostřednictvím alfy poznali. Prosím tě,
provázej účastníky, jejich rodiny i nás,
členy týmu, na našich cestách životem.
Příští kurz plánujeme na leden
2015, ale ani v roce 2014 nebudeme
úplně zahálet. Mezi účastníky alfa kurzů byl velký zájem o pokračování, kterého se ujme otec Petr a uspořádá
setkání nad zajímavými tématy Starého
zákona. Začínáme 13. ledna v 19 hodin Abrahamem.
S díky za lhoteckou farnost a přáním všeho dobrého v novém roce
Blanka Strouhalová

Setkání Alfa kurzu
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NEJMLADŠÍ KLIENTKA
V listopadu minulého roku padl výrazně poklesla. V roce 2012 jsme
v naší Charitě rekord – přijali jsme do v listopadu dostali na darech 54100 Kč,
péče historicky nejmladší klientku za v roce 2013 pouze 11300, v prosinci
celou dobu existence naší organizace. 2012 se sešlo 70100. v roce 2013
Našich služeb obvykle využívají hlavně k datu uzávěrky Věstníku pouze
lidé vyššího věku, asi 80% našich kli- 31 000 Kč. Pokles je tedy obrovský.
Začátkem listopadu jsme měli autoentů je starších 80 let. Proto máme radost, že můžeme pro změnu pomáhat nehodu se služebním vozem, při které
jsem si vážně porai malé tříleté slečně.
Malý
asistent
pomáhá
nila pravou ruku. MoMaminka nás konpři
péči
o
babičku
je dlouhodobá prataktovala 14 dní poté,
covní neschopnost
co slečně diagnostikosituaci nijak nepovali cukrovku. Přestože
mohla. Stále ještě
se rodina teprve učí
trávím několik hodin
zacházet s dítětem,
denně na rehabilitakteré musí dodržovat
ci. Proto prosím
přísný denní i dietní
všechny, kteří by
režim, rodiče se snaží
žít normálním životem. Slečna tedy za- mohli přispět finančním darem, aby ho
čala zase chodit do školky. Tam ale poslali na náš účet. Pomůžete nám tak
nemají nikoho, kdo by zvládnul kontro- překlenout období prvních tří měsíců,
lovat glykémii a píchnout inzulín. Naše než přijdou první dotace. Když se sejde
zdravotní sestřičky tedy do školky do- hodně malých darů, dá to dohromady
cházejí před každým jídlem a potřeb- jednu velkou pomoc.
Všem dárcům, kteří nás podpořili
nou péči pro slečnu zajistí. Ve školce
se střídají pečovatelky, které v době v roce 2013, moc děkujeme. Potvrzení
mezi jídly dohlížejí, aby slečna dodržo- o poskytnutých darech pro finanční
vala denní režim i přísnou dietu. Hol- úřad budu dárcům posílat začátkem
čička s námi krásně spolupracuje. Je ledna. Pevně doufám, že do té doby
moc šikovná, přestože jsou jí teprve tři znovu natrénuji „podpisový vzor staturoky, už si umí sama pod dozorem tárního zástupce“. Pokud by někdo
změřit glykémii a nastavit inzulínové z vás potvrzení nedostal do 15. ledna
pero. O službu u ní je mezi zaměst- 2014, neváhejte mne kontaktovat.
Přeji vám všem hodně požehnání
nanci velký zájem. Pro všechny je práEva Černá
ce mezi malými dětmi velkým povzbu- do roku 2014.
zením a radostí.
Na začátku roku máme každoročně Č. účtu: 7450400257/0100; do zprávy
finanční problémy. Letos je situace pro příjemce je dobré psát adresu a jahorší než obvykle. V roce 2013 jsme na ko variabilní symbol datum svého nadotacích dostali o 200.000 Kč méně, rození ve tvaru DDMMRRRR.
než jsme čekali. Také obětavost dárců
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PO STOPÁCH JEŽÍŠOVÝCH
Letošní listopadová pouť naší farnosti do Svaté země pro mě navázala
na loňskou „starozákonní cestu“. Vloni
na jaře jsme po výstupu od kláštera
sv. Kateřiny na horu Sinaj procestovali
celou Svatou zemi, přes Betlém, Nazaret a Jeruzalém až na Golanské výšiny.
Na začátku jsme se koupali v moři a na
závěr jsme pozorovali, jak na Golanských výšinách staví sněhuláky.
Letos jsme začali na poušti mší svatou a po ní báječnou snídaní. Terezka
Křížková napekla pro všechny vynikající buchtičky.
Nebudu popisovat celou cestu, spíše se zaměřím na to, co se mě nejvíce
dotklo. Úžasné byly mše svaté v jeskyni Narození, v chrámu Božího hrobu
(obě kolem páté hodiny ranní), u Galilejského jezera a chrámu Primátu
sv. Petra, kdy nad jezerem zapadalo
slunce. Velký zážitek byl také při obnově křtu na břehu Jordánu a skutečná
svatba v Káně Galilejské s obnovou

Bohoslužba v judské poušti

svátosti manželství.
Ubytování bylo vždy perfektní, nejvíce se mi líbilo
v Nazaretě, v poutním domě sestřiček
„Rosary
sisters“,
kde jsme se cítili
jako doma.
Ještě chci říci
něco o vedení cesty. Na prvním místě
chci zmínit organizátora pouti – Petra
Křížka. Jeho vedení
je silně profesionální a také úžasně
přátelské a ohleduplné. Díky jemu
Judská poušť
jsme
se
blíže
str. 17

Věstník lhotecké farnosti č. 1/2014

Ohlasy
rezky Křížkové a zpěvy žalmů našich
farnic, tak to nemělo chybu.
Z této cesty, kdy jsme se dotýkali
míst, kde se narodil, žil, kázal, konal
zázraky a zemřel Pán Ježíš, budeme
určitě čerpat dlouhou dobu.
Díky Petře, díky Dany, díky otče
Jiří.
Edita Fořtová
Foto Karel Gregor
Obnova křtu v Jordánu
poznali a navázali přátelství.
Další důležitou osobou byl izraelský
průvodce Daniel, zvaný Dany. On nás
seznámil nejenom s historií jednotlivých míst, ale i se současnou politickou
situací ve Svaté zemi a co je důležité,
že mluví dobře česky. I když našeho
milého otce Jiřího uvádím na posledním místě, chci říci, že jeho duchovní
doprovázení bylo hluboké, a když
k tomu přidáme překrásné zpívání Te-

Na poli pastýřů

Obnova manželských slibů v Káně
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S Jeruzalémem za zády

ADVENTNÍ ODPOLEDNE NA VYŠEHRADĚ

Interiér rotundy sv. Martina

Nalákáni loňskou zajímavou prohlídkou malostranského chrámu sv. Mikuláše
vypravili jsme se letos pod vedením Petra Křížka 8. prosince na Vyšehrad. Sešlo
se nás asi sedmdesát. Od Táborské brány, kterou se kdysi z Vyšehradu vyjíždělo
na Tábor do jižních Čech, jsme prošli
k rotundě sv. Martina. Někteří z nás se
dostali dovnitř poprvé, díky sr. Bernardě.
Zajímavý Petrův výklad pokračoval na
vyšehradských hradbách nad Vltavou
a již za tmy a studeného větru jsme
vstoupili do chrámu sv. Petra a Pavla. Po
prohlídce jsme pod vedením P. Petra
Šleicha vykonali krátkou bohoslužbu u oltáře P. Marie Deštné. Aby adventní procházka byla dokonalá, končili jsme na
proboštství, kde nás už čekala sr. Bernarda a horný čaj, svařák a perníčky.
Příští rok si rozhodně nenechte adventní procházku ujít.
Jan Šilhavý
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PLÁNUJEME
16.–23. 2. – zimní chaloupka
5.–6. 4.

– volby do pastorační rady
farnosti

27. 4.

– první sv. přijímání

23. 5.

– Noc kostelů

25. 5. – setkání biřmovanců s biřmujícím biskupem otcem Karlem
Herbstem na arcibiskupství od 17 h.
1. 6. – biřmování v našem kostele
7. 6. – pouť , titulární slavnost
8. 6. – Zahradní slavnost farnosti

Krok za krokem
Podivín Beppo Koště, zrozený z fantazie Michaela Endeho, na základě vlastní
zkušenosti se zametáním ulic uděloval malé osiřelé Momo cenné rady: „Víš, Momo, ono je to tak: Někdy máš před sebou ulici jako bez konce. Myslíš si, jak je
strašně dlouhá a že to nikdy nemůžeš dokázat. Tak si to lidé myslí.“ Zmlkl, díval
se před sebe a zase řekl: „Pak začne člověk pospíchat. Pospíchá pořád víc. Pokaždé, když zvedne hlavu, vidí, že před ním toho vůbec neubývá. Vynakládá ještě
větší úsilí, potí se úzkostí, až nakonec úplně ztratí dech a víc už nemůže. A ulici
má ještě stále před sebou. Takhle si člověk počínat nesmí.“
Chvíli se zamyslel a mluvil dál: „Momo, nesmíme si nikdy představovat celou
ulici. Rozumíš mi? Jenom příští krok, příští nadechnutí, příští pohyb koštětem.
A pořád tak. Pořád myslet jenom na to, co následuje.“
Znovu se zarazil a přemýšlel, než dokončil, co chtěl vyslovit: „Taková práce těší.
To je důležité. Taky potom za něco stojí. A tak to má být.“
A po dlouhé odmlce zase pokračoval: „Najednou člověk vidí, že přešel krok za
krokem celou ulici. Ani neví jak a není zadýchaný.“ Přikývl, jako by někomu dával
za pravdu, a nakonec řekl: „Ano, to je důležité.“

Když spěcháme
Kdosi řekl: „Jdu pomalu, protože hodně spěchám...“ Výrok dává víc smyslu,
než se zdá. Právě proto, že strašně spěchám, musím se donutit jít pomalu, abych
neztratil směr a nezapomněl, kam jdu. Právě proto, že chci dojít k cíli, musím se
umět zastavit, musím si udělat pravidelné zastávky. Právě proto, že mám spoustu
povinností, musím „ztrácet čas“ rozjímáním.
Alessandro Pronzato: 365 provokujících inspirací
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