ČÍSLO 3 – BŘEZEN 2014

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

PLNÁ SLÁVY
Plná slávy je jednou z nejoblíbenějších katolických beletrií od Bruce Marshalla. Líčí v ní život skotské katolické
farnosti v první polovině dvacátého století. Trefný a stále aktuální obraz
církve. Ne arogantní nebo cynický, ale
láskyplný. Mnozí mi jistě dáte za pravdu, že se u této knihy člověk od srdce
zasměje i hluboce dojme. Co takhle ji
znovu otevřít v postní době? Ta přeci
nemá být naplněna nucenou vážností,
ale hlubším uvědoměním si daru křtu,
víry a opětovného přilnutí ke Kristu
a církvi. K tomu se Plná slávy hodí.
Já se k ní v poslední době vracím
v mysli opakovaně. Mimo jiné totiž popisuje, jak se věřící scházejí k boho-

službám v tržnici a toužebně vyhlížejí
stavbu nového kostela. Toho se sice
na konec dočkají, ale začne válka
a jedna bomba vrátí vše na začátek, do
tržnice.
My naštěstí kostel máme, a pěkný.
Nicméně je v něm mnohé zchátralé
a nevejdeme se do něho. Farní prostory tvoří de facto jeden sál, často je
supluje má kuchyně nebo dokonce pokoj. A tak i my budeme stavět. Když
Pán Bůh dá.
Je třeba jít do toho s plným nasazením, ale to neznamená, že pro množství práce zapomeneme, co je podstatné a proč to vlastně všechno děláme.
Proč? Třeba i proto, aby církev na
Lhotce byla i nadále plná Boží slávy. Tedy Boží přítomnosti přinášející radost, pokoj
a spásu!
Prosme Pána,
aby žádná bomba
nebo pohroma, ta
skutečná
nebo
personifikovaná,
nezhatila toto dílo!
+ P. Jiří Korda

Studie rekonstrukce kostela a stavby farního
centra bude představena 2. března v 16.30

Zprávy z farnosti

JAK JSME MĚNILI, AŽ JSME SMĚNILI
Zásada starého římského práva
superficies solo cedit, neboli povrch
ustupuje půdě, znamená, že stavby
pevně spojené se zemí, patří majiteli
pozemku. U nás se toto pravidlo opět
obnovilo od nového roku s příchodem
nového občanského zákoníku. To je
také důvod, proč je tak důležité, že se
nám konečně po letech podařilo dohodnout se s Magistrátem hlavního

města Prahy na výměně a doplacení
pozemků okolo kostela. Díky tomu je
možné pokračovat v přípravě realizace
rekonstrukce a rozšíření kostela a ve
stavbě farního centra. Jak bylo během
února opakovaně avizováno, zveme
vás v neděli druhého března od půl páté na představení studie stavby a seznámení s dalšími kroky včetně způsobu financování.
Jiří Korda

KRÁTCE
● Za uplynulé období byla svátost křtu
udělena Marii Havelkové (1.2.)
● Postní doba začíná 5. 3. Popeleční
středou. Bohoslužba s udílením popelce bude v 8.00, v 18.30, ale také
v 15 h. v Thomayerově nemocnici.

● Katechumeni budou uvedeni mezi
vyvolené 9. 3. o první neděli postní.
● Upozorňujeme na duchovní obnovu
s P. JUDr. Stanislavem Přibylem,
Ph.D., JC.D. v sobotu 15. 3.

MOHL BYCH BÝT POKŘTĚNÝ? MOHL BYCH K PŘIJÍMÁNÍ?
Dospělí, kteří pokřtěni byli, ale také
Stále platí nabídka pro dospělé, kteří uvažují o křtu, nebo se chtějí jen ne- touží po vzdělávání se ve víře nebo po
závazně seznamovat s křesťanstvím. přípravě ke svatému přijímání, mohou
Zveme je na naše společná setkání, navštěvovat každé druhé pondělí od
která jsou každý čtvrtek od půl sedmé sedmi hodin kurzy Beta.
Prosím nebojte se kontaktovat patevečer na faře s výjimkou čtvrtků, kdy se
konají modlitby chval (na ty pochopitel- ra Jiřího Kordu, tel. 725 797 561 nebo
jmkorda@seznam.cz.
ně zveme také).
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014
Sbírali jsme do Před námi byli jen Chodov (93 303),
patnácti
kasiček Týn (106 295), Arcidiecézní charita
a celkově jsme vy- česká (147 897) a jako první již tradičbrali 83 047 Kč, (po- ně ADCH Polsko (377 474)
Z vykoledované částky zůstalo
drobný přehled najdete na vývěsce). Mezi pražskými far- 65 % – 53 950 Kč – ve farnosti. z toho
nostmi jsme se umístili na krásném pá- CMŠ Studánka připadlo 37 950 Kč
tém místě před Vršovicemi (55 428), a SPMP Modrý klíč 16 000 korun.
Stodůlkami (64 769), Kobyliskou far- Děkujeme všem obětavým koledníkům!
Tomáš Hrouda
ností (80 268) a Střešovicemi (81 851).
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DOBRODRUŽSTVÍ MODRÉHO KLÍČE
Všechno začalo v roce 1980, kdy se paní Milaně Remarové narodil syn
Tomáš s těžkým tělesným a mentálním postižením. Opustila profesi
konstruktérky a začala hledat klíč k životu svého syna. Vystudovala speciální pedagogiku a doba nahrála tomu, že společně s dalšími rodiči založili
a vybudovali unikátní sociální zařízení Modrý klíč, které věnuje všestrannou
péči nejen handicapovaným, ale je vstřícné i vůči jejich rodinám.
Jaké důvody vás přivedly k založení Modrého klíče?
Hlavní impuls byl
osobní, sama jsem potřebovala pomoc. Sociální služby, které by vyhovovaly naší potřebě, nebyly. Pro tak
těžké postižení byla indikována pouze
celoroční zařízení. Podařilo se mi pracovat jako vychovatelka v denním
ústavu, kam jsem dojížděla i se synem.
Nebyla jsem v tom sama, rodičů, kteří
by potřebovali týdenní stacionář, bylo
víc. A také doba tomu nahrála, v roce
1991 se na Praze 4 rušil velký počet
jeslí, takže bylo možné získat prostory
a vybudovat zařízení na míru našim
potřebám.
Proč právě Modrý klíč?
Působíme ve Smolkově ulici na
Praze 12 a Modřany mají ve znaku klíče, tak jsme si půjčili klíč jako cestu
k postiženým. Modrá barva je barva
zdraví a v Modřanech prý také bývaly
modré louky. Říkalo se tu Modroluhy
nebo Modřinky. Název se krásně ujal.
Kdy jste otevřeli provoz denního
a týdenního stacionáře?
Přípravné práce jsme zahájili v roce
1991 a trvaly skoro rok. Otevírali jsme
v březnu 1992. Byla jsem v té době
laik-maminka, studovala jsem speciální
pedagogiku a postupně jsem se učila
budovat a vést zařízení. Velice mi

v tom pomohla rodina i některé maminky. Byla to taková rodičovská aktivita.
Původně jste sloužili 35 klientům.
Kolik lidí využívá služeb Modrého
klíče dnes?
Na začátku jsme měli deset klientů
v týdenním stacionáři a pětadvacet
v denním. Dnes má týdenní stacionář
kapacitu 27 lidí a denní 88, takže se
staráme o 115 uživatelů. Navíc tu máme ještě tři klienty na chráněných pracovních místech.
A jsou to děti i dospělí?
Ano, nejmladšímu jsou tři roky
a nejstaršímu 57 let. Je to velké věkové
rozpětí a my s tím věkem pracujeme.
Dřív se říkávalo i dospělým, že jsou děti, ale dnes se striktně dodržuje, že jsou
dospělí. Děti jsou ve školce a ve škole,
zatímco dospělí se zaměřují k práci.
Zařazují se do skupin sanitářů, kuchařů, recepčních, i když jsou třeba jen ležící a nemohou mluvit. Je velice zajímavé, že to pojmenování a uspořádání
vytváří i atmosféru okolo.
Jaké služby jim poskytujete?
Základní služby Modrého klíče jsou
sociální tj. denní a týdenní stacionář
a odlehčovací služba. K tomu pak doprava, rehabilitace, stravování. Zvláštním právním subjektem je speciální
škola, která dává dětem vzdělání. Máme jednu třídu mateřské školy, tam je
pět dětí a dvacet dva dětí je ve škole.
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Kolik zaměstnanců se o klienty
stará?
Zrovna jsem to včera počítala,
v tuto chvíli je jich 65 a k tomu dvanáct

Služby neposkytujete pouze lidem
s postižením, připadá mi, že společně s jejich rodinami tvoříte jednu
velkou rodinu...
Snažíme se být
rodinám podporovateli, ale jak v čem
a jak kdo to potřebuje. Pořádáme v létě
pobyt pro rodiny a jejich postižené dítě.
Pro rodiče jsme organizovali kurzy péče o pečující. Pomáháme
jim
podle
konkrétní situace.

Co vidíte momentálně jako velkou
starost?
Myslím si, že se
Vernisáž byla spojena s oslavou narozenin ředitelčiny
nám podařilo vybumaminky a dlouholeté pomocnice Modrého klíče
dovat
dostatečné
zázemí, ale máme tu
učitelů, takže celkem 77 lidí. Jedna věc hodně rodičů přes osmdesát let, které
je vybudovat, ale obtížnější je zařízení trápí budoucnost jejich dětí. Rodiny,
udržet.
které mají o své dítě zájem, potřebují
V době totality bylo běžné považovat vědět, že bude o jejich dospělé dítě
děti s těžkým postižením za nevzdě- postaráno. To samé prožívám i já. Polatelné, jak se vám podařilo dokázat bytových zařízení je zatím velmi málo.
opak?
I pražská jsou mimo Prahu. Například
Měli jsme své vzory v zahraničí. Už v Psárech existuje domov Laguna, kam
v roce 1996 vznikaly speciální školy úspěšně přešly dvě naše rodiny. Máme
pro tyto děti a později bylo vyloženě ale spoustu dvojic, které chtějí být pouzákoněno, že všichni musí chodit do hromadě. Přitom staří lidé se těžko
školy. Což bylo skvělé. Děti mají už přesazují a pomoc potřebují postupně,
v mateřské škole vysoce kvalifikované a tak by byl v Praze potřeba domov
učitele, zatímco dřív celá váha spočíva- i tohoto typu.
la hlavně na rodičích. Ve speciální ško- Kdy byl poprvé ve lhoteckém kostele se o pár dětí starají tři profesionálo- le koncert pro Modrý klíč?
vé, mají k tomu rehabilitaci, je to velká
Mám pocit, že poprvé to bylo před
podpora. Dnešní rodiče to mají složité, dvěma lety. Moc nás potěšilo, když nás
ale řeší úplně jiné věci, než jsme řešili pan farář oslovil, že bychom tam mohli
my, kdy nebyla jiná možnost.
mít koncert. Jeden náš klient Josef Kastr. 4
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pek, který je u nás už dvacet let, chodí
do lhoteckého kostela pravidelně a ministruje. Je to náš sběratel, sbírá podpisy všech farářů z celé republiky.
Letos byla součástí benefice také
vernisáž obrázků Dušana Dvořáka,
to je také uživatel Modrého klíče?
Dušan Dvořák je velmi talentovaný
muž, který k nám nejprve chodil na
denní program z celoročního zařízení
v Sulické ulici. A když se uvolnilo místo
v týdenním stacionáři, přešel do Modrého klíče. Má u nás i pracovní rehabilitaci a věnuje se malování na hedvábí.
Na jeho obrázky se můžete také podívat na www.ahojdusan.webnode.cz.
Skupinky koledníků při Tříkrálové
sbírce vybíraly nejen pro Charitu
ČR, ale i na projekty v okruhu naší
farnosti, CMŠ Studánka a právě
Modrý klíč. Mohla byste říci, na co
prostředky použijete?
Z benefice u vás v kostele šly peníze na zvedací systém na záchodě
a v letošním roce vybíráme na mechanický zvedák, který pomáhá při přemis-

ťování tělesně postižených. Jeho cena
se pohybuje okolo dvou set tisíc, a tak
musíme sbírat po kouskách. Dostali
jsme 19 tisíc jako výtěžek z tomboly na
plese asociace českých občanů vietnamského původu, 16 tisíc z Tříkrálové
sbírky a další benefice bude 5. března
v klášteře kapucínů v Praze na Hradčanech...
Jaké akce v Modrém klíči tradičně
pořádáte?
Kromě adventního klíčení a benefičních koncertů pořádáme každý třetí
čtvrtek v měsíci od 17 hodin vernisáž
výstavy pro veřejnost. Máme v Modrém
klíči galerii, kde vystavují naši umělci
a další hosté. Do 19. března budou vystaveny výtvarné práce na téma Ozvěny olympiády a 20. 3. bude zahájena
společná výstava Dušana Dvořáka
a Šárky Kváčové, která představí různé
techniky malby na textil.
Tradiční Slavnost Modrého klíče se
bude letos konat v pátek 23. května.
O víkendu pak následují Dny otevřených dveří od 10 do 16 hodin. Loni

Vystoupení sboru klientů Modrého klíče 17. 5. 2013
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Je to hodně práce
na
sobě
a pak jsme tady
dobrý tým a vzájemně si pomáháme. Ale hlavně mě ta práce
baví. Všichni ji
máme rádi, je to
dobrodružství
Modrého klíče.
Nikdo sám nic
nezvládne, je to
práce týmu a to
je
posilující.
Společně
hlePředávání ceny Zlatého Bohouše
dáme cesty jak
problémy řešit.
jsme poprvé v rámci těchto dnů pořá- Myslím, že díky tomu to zařízení exisdali úspěšný Festival hudebních sborů. tuje.
Není to soutěž, ale přehlídka. Nemáte
Jana Šilhavá
taky sbor?
Foto Karel Dvořák
Máme, dokonce několik. Budu ráda
tlumočit pozvání. Zaujalo mě, že
každým rokem udělujete cenu Zlatý
Mgr. Ing. MILANA REMAROVÁ
Bohouš za významný sponzorský
(nar. 26. 5. 1954 v Olomouci) Vyčin. Jak jste přišli na ten název?
studovala silnoproudou elektroBohouš, to byl můj partner, který mi
techniku na ČVUT a navrhovala
při budování Modrého klíče velmi poasynchronní motory. V roce 1980
mohl. Když v roce 2002 zemřel, spoluse jí narodil těžce mentálně a těpracovníci vymysleli, že na jeho počest
lesně postižený syn Tomáš. Díky
budeme udělovat cenu Zlatého Bohouněmu se pustila do studia Speciální
še člověku, který se o Modrý klíč zapedagogiky na UK. Od roku 1991
sloužil široce a dlouhodobě. Šlo to úplse podílí na budování Modrého klíně mimo mě a moc mě to potěšilo.
če a působí jako jeho ředitelka. Její
Takhle je tady s námi vlastně pořád.
příběh zpracovala v roce 2002 Helena Třeštíková do dokumentu
Co vás posiluje ve funkci manažerky
s názvem Zvítězí ten, kdo se netak velkého zařízení?
vzdá. V lednu 2011 jí byla udělena
Byla období, kdy mi síly docházely.
Cena ministra zdravotnictví za miAle pokaždé jsem došla k závěru, že
mořádné zásluhy v oblasti péče
bych stejně začala budovat znova.
o zdravotně postižené občany.
A tak jsem spíš hledala, jak síly získat.
Více viz www.modry-klic.cz.
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JARNÍ ÚKLID V KAMÝCKÉM LESE

Úklid lesa s rodiči

kteří po sobě neumějí uklidit. S velkými
pytli a gumovými rukavicemi vyrážíme
s nadšením do terénu. Často najdeme
velmi originální předměty, takže se na
první pohled nepříjemná práce stává
zábavnou soutěží o nejzajímavější úlovek. Pro někoho je atrakcí samotný
průzkum nepřístupných zákoutí, někdo
jen s lítostí odkládá do pytlů takové poklady jako jsou téměř zachovalé ponožky, velký kuchyňský nůž nebo vysavač. Jiní všechnu námahu podstoupí hlavně pro sladkou odměnu,
která nesmí na závěr chybět.
Po skončení úklidu čeká přímo v lese občerstvení, které přijde vhod dětem
i dospělým. Všichni jsou pak zváni na
zahradu školky, kde příjemné sobotní
dopoledne zakončíme u táboráku.
Pokud byste se k nám letos chtěli
přidat, těšíme se na vás v sobotu 29.
března v 9.30. Vyrážíme za každého
počasí a věříme, že se nenecháte odradit stejně tak jako děti ze Studánky,
které už statečně přišly i v dešti. Počasí
se nakonec vždycky umoudřilo a dílo
se podařilo zdárně dokončit. Těšíme
se, že budeme moci přiložit ruku k dílu
i letos.
Jana Kalendová

S příchodem jara čeká i děti ze
Studánky jarní úklid. Jako v minulých
letech při něm opět zamíříme do blízkého Kamýckého lesa, který děti dobře
znají. Chodí tam se školkou na procházky, navštěvují hřiště, rády krmí
kozičky a kůzlátka. Tentokrát ale vyrážíme uklízet odpadky, kterých se v lese
přes zimu nashromáždí víc než dost.
Již tradičně se k dětem a rodičům
ze školky připojuje početná skupina
skautů, řady dobrovolníků můžete
ovšem posílit i vy. Začínáme u hájovny, neboli „u koziček“, odkud
se jednotlivé skupiny rozdělí na
předem vytipovaná místa s největší koncentrací odpadků.
Máme trasy, které zvládnou
i maminky s kočárky. Pro dobrodružnější povahy jsou tu méně
známá zákoutí Kamýckého lesa,
kam se běžně na procházky ne- To jsme toho posbírali!
chodí, ale o to víc je využívají ti,
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ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Milí farníci a zvlášť rodiče předškolních dětí,
Den otevřených dveří s možností vyzvednutí přihlášky do Církevní
mateřské školy Studánka proběhne ve středu 26. března od
15.15 do 17.15. Prosíme rodiče, aby přišli i s dítětem :-)
Vyplněné přihlášky bude možné přinést v dalším týdnu po zápisu, tedy 1. až 3. dubna. S přihláškou je třeba mít s sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte. Jako obvykle dochází k uvolnění asi čtvrtiny míst
odchodem nejstarších dětí do základních škol. Proto s největší pravděpodobností
nebude možné přijmout všechny zájemce. Vzhledem k našemu vzdělávacímu
programu je jedním z kriterií věk dítěte. U zápisu dáváme přednost dětem starším,
tj. minimálně tříletým v červenci 2014. Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Magda Vlčková
ředitelka CMŠ Studánka,
Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4

KARNEVAL DOBRÉ NÁLADY
Cink! Nová zpráva. V lednu bude zase dětský karneval, nechceš se znovu
zapojit do přípravy? Jelikož karneval pro mě byla vždy akce, které jsem se
mileráda zúčastňovala, tak má odpověď byla jasná. Ano!
Příprava začala už několik měsíců volníky a naše soutěžní disciplíny. Děti
dopředu a čím více nabýval karneval se rozutekly na jednotlivá stanoviště
konkrétních obrysů, tím víc jsem se na a hon za razítky mohl začít.
něj těšila a 25. ledna se konečně i dočkala. Když jsem v půl třetí odpoledne
vešla do ZŠ Zárubova, mnoho dobrovolníků se už činilo a chystalo prostory
na příchod dětí. Koblihy voněly, balónky létaly a příprava stanovišť byla v plném proudu. V tělocvičně jsem se zařadila mezi ostatní, zabrala místo pro
svou soutěž a čekala na první děti. Po
třetí hodině už byla tělocvična plná rozzářených obličejů v maskách klaunů,
akrobatek, krotitelů a různých exotických zvířat a karneval mohl tedy oficiálně začít.
Na karneval se vypravil i P. Jiří
Po představení masek a divadelním
vystoupení přišla řada na nás dobrostr. 8
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Divadélko děti sledovaly s velkým zaujetím

Velcí i ti nejmenší se zapojovali s nadšením a radost z každého dalšího získaného razítka se přenášela
na nás a byla tou nejlepší
odměnou za naše snažení.
Z karnevalu jsem pak odcházela
nabitá
energií,
s dobrou náladou a plná
dojmů a vzpomínek na další
vydařenou akci. A jestli mi
příští rok zase přijde nějaká
zpráva, víte, co bude má
odpověď?
Helča Polláková

Z POHLEDU RODIČE
Píše se rok 2013, je ráno 3. února, žongléry, zvířaty a dalšími. Masky byly
den po karnevalu. Má pětiletá dcera krásné a rozmanité, ale jedno měly
Terezka právě vstává z postele a na rtech má otázku:
„Mami, kdy bude zase
karneval? Za měsíc?“
„Za rok,“ odpovídám.
„A to je dlouhá doba nebo krátká?“
„To je docela dlouhá doba.“
Než jí stačím dát snídani,
už má v ruce papír a nůžky,
stříhá kartičky a shání razítka. A mě je jasné, že dnes si
budeme hrát „na karneval“.
Všichni máme na krku karŽonglování s talířem není jen tak
tičky se jménem, plníme
soutěže a dostáváme razítka. A tato oblíbená hra se u nás hraje společné. Zpod masek zářily šťastné
dětské oči plné očekávání, co dnes zaklidně i tři čtvrtě roku po karnevalu.
Tématem letošního karnevalu byl žijí. A zážitků bylo mnoho. Tanečky, dicirkus. Tělocvična ZŠ Zárubova se za- vadlo, soutěže, odměna a vypouštění
plnila klauny, artisty, krasojezdkyněmi, balónků.
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A co říkaly mé oči? Jaký je pohled
rodiče? Je to pohled plný vděčnosti
a díků. Díky všem dětem v maskách
za tolik radosti, kterou prožívaly a já ji
mohla prožívat s nimi. Díky starším dě-

tem, mládeži a všem ostatním, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě karnevalu, a tím rozzářili tolik
dětských očí. Díky za společné setkání
plné radosti.
Jana Bechyňáková

Tělocvična se proměnila v cirkusovou
manéž plnou klaunů, artistů a krasojezdkyň

DOLETY BALÓNKŮ

Kam asi doletí?

Opět jsme poslali do světa balónky a děti se těší
na zprávy o tom, kam doletěly.
Jako první přišla zpráva o balónku Lucinky Buckové, který doletěl do Dobré Vody u Pelhřimova
(123 km).
Balónek Terezy Víchové doletěl do Klínce
(20 km). Červený balónek ležel v lese vedle cesty na
sněhu, kde upoutal své nálezce.
Barborce Fabíkové doletěl balónek do Cholupic
na první biomost přes pražský okruh před cholupickým tunelem (7 km), kde ho našel pejsek Heduš.
Balónek Kateřiny Dixové byl nalezen ve vesnici
Smrčná-Hutě okres Jihlava (113 km).
Balónek Ondřeje Bechyňáka doletěl do Malé
Lečice (29 km).
Další fota Martina Boudy najdete
na http://karneval-lhotka.webnode.cz/
str. 10
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – BŘEZEN 2014
SOBOTA
9.00
16.15
17.00
17.40

1.3.

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

NEDĚLE
2.3.
8.00, 10.00
16.30
18.30

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Prezentace studie rekonstrukce kostela a farního centra
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Mše svatá
Setkání mužů a otců

3.3.

ÚTERÝ
4.3.
9.00–11. 00
9.15
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest – Velikonoce 2014
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
5.3.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.30
19.15–20.15

POPELEČNÍ STŘEDA
Mše svatá s udělováním popelce
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici, udělování popelce
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Mše svatá s udělováním popelce
Setkání mladších náctiletých (asi 11–13 let)

ČTVRTEK 6.3.
8.00
8.45
9.30
15.00
17.00
18.30

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Příprava na biřmování
Mše svatá a modlitba chval

PÁTEK
7.3.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

1. pátek v měsíci
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA
9.00
17.00
17.45

8.3.

NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
18.30

9.3.

PONDĚLÍ
8.00
19.00

10.3.

Příprava na manželství
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá s obřadem uvedení katechumenů mezi vyvolené
Křížová cesta
Mše svatá
Mše svatá
Beta – společenství

ÚTERÝ
11.3.
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 – Velikonoce 2014
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
12.3.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi 13–15 let)
Zasedání PRF

ČTVRTEK 13.3.
8.00
17.00
18.30
18.30

Mše svatá a po ní úklid kostela
Příprava na biřmování
Společenství mládeže (asi od 16 let)
Příprava dospělých na křest – Velikonoce 2015

PÁTEK
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30

Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00

14.3.

SOBOTA 15.3.
9.00
9.00–13.00
17.00

Příprava na manželství
Duchovní obnova s P. JUDr. Stanislavem Přibylem, Ph. D.,JC.D
Mše svatá
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NEDĚLE
8.00
10.00
16.00
18.30

16.3.

PONDĚLÍ
8.00
20.00

17.3.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Křížová cesta
Mše svatá
Mše svatá
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
18.3.
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 – Velikonoce 2014
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
19.3.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.30
19.15–20.15

SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Mše svatá
Setkání mladších náctiletých (asi 11–13 let)

ČTVRTEK 20.3.
8.00
15.00
17.00
18.30
18.30

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Příprava na biřmování
Společenství mládeže (asi od 16 let)
Příprava dospělých na křest – Velikonoce 2015

PÁTEK
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30

21.3.
Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00

SOBOTA
9.00
17.00

22.3.

NEDĚLE
23.3.
8.00 a 10.00
16.00
17.00
18.30

Příprava na manželství
Mše svatá
3. NEDĚLE
Mše svatá, na mši v 10 h obřad 1. skrutinia katechumenů
Křížová cesta
Koncert japonských umělkyň
Mše svatá
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PONDĚLÍ
8.00
18.30

24.3.
Mše svatá
Beta – společenství

ÚTERÝ
25.3.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest – Velikonoce 2014
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
26.3.
8.00
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45-20.15

Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 9.10
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 27.3.
8.00
17.00
18.30
18.30

Mše svatá a po ní úklid kostela
Příprava na biřmování
Společenství mládeže
Příprava dospělých na křest – Velikonoce 2015

PÁTEK
28.3.
14.00
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30

Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá a po ní výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00

SOBOTA 29.3.
9.00
15.30–16.30
17.00

Duchovní příprava pro katechumeny
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá, obřad předání Vyznání víry katechumenům

NEDĚLE
30.3.
2.00
8.00 a 10.00
16.00
17.00–18.00
17.00
18.30

4. NEDĚLE POSTNÍ
Změna času o hodinu dopředu!
Mše svatá, na mši v 10 h obřad 2. skrutinia katechumenů
Křížová cesta
Triduum společenství Modlitby matek
2. setkání rodičů dětí připravujících se k 1. sv. přijímání
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Mše svatá
Setkání mužů a otců

31.3.

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

CESTA K BOHATSTVÍ?
Únorová farní akademie, která se konala 9. 2. 2014, byla věnována aktuální
tématice církevních restitucí. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, který svůj příspěvek nazval „Církevní restituce – cesta k bohatství, nebo k chudobě? Jak
to bude?“ Je zcela evidentní, že jsme těžko mohli pozvat erudovanějšího
právníka, tak dokonale obeznámeného s touto problematikou.
V úvodu své přednášky poukázal
JUDr. Svoboda na rozdělení společnosti, ke kterému v souvislosti s restitucemi církvím a náboženským společnostem dochází a které je z velké části
dědictvím minulého režimu. Bez negativního vlivu není ani dlouhá doba, po
kterou se o této problematice jedná.
Vždyť proces začal již v roce 1990 (zákon č. 298/1990 Sb. – ten se týkal především arcibiskupství olomouckého),
legislativně pokračoval zákonem o mimosoudních rehabilitacích v roce 1991
a byl (legislativně) uzavřen v roce 2012
zákonem 428/2012 Sb.
Samostatně
probíhala
jednání
o navrácení katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, kterou si stát nárokoval na
základě vládního nařízení č. 54/1954
o chráněné oblasti Pražského hradu.
Jak je známo, spor skončil smírem,
dohodou mezi prezidentem Václavem
Klausem a kardinálem Dominikem Dukou, v rámci které bylo v podstatě
uznáno státní vlastnictví s tím, že církev může katedrálu užívat jako dříve.
Byla vytvořena společná správa katedrály a ustavena Rada katedrály tvořená
prezidentem republiky, předsedou vlády, arcibiskupem pražským, předsedou
Senátu, předsedou Poslanecké sněmovny, proboštem Metropolitní kapituly
u sv. Víta, primátorem hlavního města

Prahy), která má přispívat k všestranné
a náležité péči o stav a provoz katedrály v zájmu věřících i široké veřejnosti.
Členové Rady jsou též majiteli klíčů od
klenotnice katedrály.
Nejvýznamnějším
je
zákon
č. 428/2012 o narovnání mezi státem
a církvemi. Připomeňme nejdříve, že
při oceňování hodnoty církevního majetku spolupracovalo ministerstvo kultury s ministerstvem financí a zemědělství, a to na základě podkladů od církví
a náboženských společností. Tyto podklady a metodika oceňování byly v roce
2008 kontrolovány a verifikovány renomovanou mezinárodní poradenskou
firmou Ernst & Young; současně byl vyjmenován majetek, který nepodléhá restituci. Hodnota majetku, kterou určil
stát, a církve s tím souhlasily, činí
celkem 134 miliard Kč (katolická církev
má nárok na náhradu ve výši 47,2 miliard Kč). V zásadě platí: (i) vydává se
majetek, který církvím a náboženským
společnostem patřil, (ii) vyplácí se náhrada za majetek, který nelze vydat
(výplata bude probíhat ve 30 po sobě
následujících
ročních
splátkách),
(iii) dosavadní příspěvek státu (cca
1,6 miliardy Kč/rok) se bude postupně
snižovat a za 17 let skončí úplně.
Ovšem, jsou zde jisté důvodné pochybnosti o úplné realizaci zákona
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Pozvání
č. 428/2012, např. církev zatím žádný
majetek
nedostala,
lesy
určené
k restituci jsou urychleně káceny, některým řádům je restituční nárok odpírán, bude dodrženo období 30 let?
Problémy mohou vzniknout i uvnitř
církví – konkrétně v případě katolické
církve je rozdělení majetku a náhrad
velmi nerovnoměrné. Je výzvou pro
církev, jak zvládne rozdílení výnosů
mezi „bohaté“ a „chudé“ diecéze.
Celkově je třeba, aby církev, která
byla vždy dobrým hospodářem, byla
též hospodářem transparentním. Musí
prokázat veřejnosti, že je schopna po-

ctivé a prospěšné správy majetku,
hospodárného využívání zisků jak
s cílem investic do údržby kulturního
dědictví, tak i do charitativních a školských projektů, a že nedopustí rozkrádání majetku. Není se třeba obávat toho, že restituce povedou ke hromadění
bohatství církví – spíše je třeba se věnovat takovému systému hospodaření,
který bude zárukou toho, že nebude
docházet k ochuzování, bankrotům
a ztrátám. Po skončení přednášky následovala bohatá diskuse.
Karel Štamberg

JABLÚČKO A SAKURA 2014
Česko-japonské setkání s komorní hudbou a se zpěvem se opět po roce uskuteční ve lhoteckém kostele v neděli 23.3. od 17 hodin.

Yasuka Tanaka (trubka)

Yukiko Sawa (klavír)

Nao Higano (soprán)

Japonské umělkyně Yasuka Tanaka (trubka), Yukiko Sawa (klavír), Chiho Igarashi (violoncello) a Nao Higano (soprán) představí díla Scarlattiho, Dvořáka, Janáčka, Telemana, ale i japonské skladby například Ulička sakury, Začátek jara,
Jarní moře, Denní sen, Město květů, a Jablúčko a sakura.
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FIALOVÝ FARNÍ PLES
zúčastnil všech plesů minulých. Okamžitě jsem začal
pátrat
v
paměti
a nakonec zjistil, že
jedním
z
těchto
šťastlivců jsem já
sám. Vzpomínám si
na 1. ples v původních prostorách KC
Novodvorská
před
rekonstrukcí i na
druhý na pražském
arcibiskupství,
do
něhož se naše mládežnické spolčo poprvé zapojilo jako
pořadatelská služba.
Petr Pollák, Katka Döllingerová a Tomáš Hrouda
měli při tombole plné ruce práce
Bratři a sestry, milí přátelé.
Sešli jsme se tu dnes, abychom… oslavili půlkulaté
výročí konání našich farních
plesů. Těmito slovy jsem
v pátek 24. ledna večer
uvedl náš 15. farní ples
v KC Novodvorská. Role
moderátora mi připadla díky
žádosti organizátorů plesu.
Zhostit se milé povinnosti,
navíc po boku ostřílené
moderátorky z plesů minulých, Katky Döllingerové, mi
bylo ctí a doufám, že úroveň plesu to nijak nesnížilo.
Při přípravě moderátorských textů jsem si povšiml
připravené otázky, kdo se

Následující plesy se
pak stávaly víc a víc
mou pracovní záležitostí.
Po naší úvodní řeči se
na jevišti objevil P. Jiří ve
sněhobílém županu a bos.
Podivil se nad tím, že
na takovéto společenské
a především zábavné akci
od kněze všichni očekávají
hluboké duchovní slovo. Jelikož se hlavní barvou plesu
stala fialová, všichni přítomní napjatě očekávali, co
fialového má pro nás připraveno. Když se v průběhu
promluvy stále nic neměnilo, začali si někteří v sále
domýšlet, jak to skončí.
U slov „věci jsou leckdy jiné, než si myslíme, a je tře-

Pater Jiří byl také celý fialový – zimou
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ba hledat pod povrchem“ to v sále zašumělo. Naše očekávání však ukončil
sám P. Jiří lakonickým sdělením, že je
v tomto úboru přeci celý fialový zimou.
Nakonec nám připomněl dva způsoby,
jak se nejlépe zahřát – tancem nebo
konzumací vhodných nápojů, např.
ovocným čajem, ale „dávejme si přitom
pozor, abychom nechytili nějakou virózu,“ dodal. Popřál všem příjemnou zábavu a tím ples zahájil.

Červené deštníky se staly hitem
Ještě, než jsme mohli vstoupit na
taneční parket, představila se nám taneční skupina Luas dancing school
s rskými tanci, za což vděčíme jedné
z jejích členek, naší mládežnici Báře
Marešové. Na parketu předvedli předtančení nazvané „Fairy Reel“. Poté již
všichni tancechtiví hosté zaplnili parket

a za doprovodu kapely Fenix music se
jali plesat. Během programem nabitého
večera jsme měli možnost si ještě zatančit izraelský kolový tanec „Palmy“
vedený Lenkou Kapsovou a shlédnout
druhé předtančení irských tanců s názvem „Irská Polka“.
Ani letos nechyběla tombola a jednou ze zajímavých okamžitých výher
se stal červený deštník, který se zde
objevil v počtu 80 kusů. Nezřídka došlo
k tomu, že někdo vyhrál dva, tři i více
deštníků. Tato skutečnost se přihodila
i P. Jiřímu, který se však výhry nezalekl
a při losování hlavní ceny se vydal poblahopřát výherkyni servírovací nerezové pánve s pečenou šunkou. Se slovy:
„Kdo má hodně, tomu bude přidáno,“ jí
dva červené deštníky daroval. Tato paní pak také vylosovala barvu příštího
plesu – modrou.
Tradiční půlnoční zpěv Aby nás Pán
Bůh miloval z pódia předzpívali Václav
Kapsa, Petr Pollák, Jan Werner a Tomáš Weber. Samozřejmě zbytek sálu
se přidal. Program plesu uzavřelo půlnoční překvapení vyvolávající na tvářích mnohých přítomných žen úsměv,
protože se v něm v netradiční roli představili čtyři farníci: Petr Křížek, Pavel
Mareš, Petr Pollák a Václav Kapsa,
v jejichž středu tančila sličná břišní tanečnice paní Alena Frühaufová. Jelikož
se ale muži k tanečnici příliš vinuli, musely si je ve finále odvést na oko rozzlobené manželky pryč.
Musím přiznat, že letošní ples se mi
líbil nejvíc za posledních několik let
a rád bych za jeho organizaci a bezchybný průběh poděkoval manželům
Lence a Petrovi Pollákovým, jejich třem
dětem – Helče, Ondrovi a Aničce, které
jim po celý večer velmi ochotně pomáhaly, i ostatním, kteří se na průběhu
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plesu podíleli. Také děkuji všem přispěvatelům do tomboly, jejíž kvalita se
rok od roku zvyšuje. A v neposlední řadě děkuji každému, kdo na ples zavítal,

neboť hosté jsou v konečném důsledku
ti, kdo celou atmosféru plesu dotvářejí.
Za rok se těším opět na viděnou na
modrém plese.
Tomáš Hrouda

FARNÍ PLES JE ZA NÁMI
Tak máme fialový farní ples za sebou. Zda se vydařil, to necháme hodnotit vás, kteří jste se zúčastnili,
nicméně za všechny, kteří se na organizaci podíleli, doufáme, že se vám
ples líbil. Kdo jste neměl možnost se
zúčastnit, můžete si alespoň prohlédnout fotografie Jakuba Šerých na našem webu http://lhoteckafarnost.cz.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jste nám s organizací
plesu pomohli, a to především moderátorům, předtančení, skupince izraelských tanců, pomocníkům s tombolou,
brigádnicím v šatně, břišní tanečnici,
a zejména „spolubratrům tanečníkům“
půlnočního orientálního tance.

Díky hojné účasti (prodáno bylo asi
170 vstupenek) a též díky všem, kteří
si zakoupili sponzorské vstupenky, neskončil letošní ples se ztrátou, což považujeme za správné. Moc děkujeme
také všem, kteří přispěli hodnotnými
cenami do tomboly. Všechny nebudu
jmenovat, ale zejména deštníky slavily
úspěch. Osobně se již těším na zamračenou deštivou neděli, kdy okolí kostela rozkvete veselou červenou barvou.
Pokud vás plesy s námi ještě neomrzely, budeme se těšit na další opět
za rok, který bude ve vylosované barvě
modré. Pánové, omlouváme se, růžová zase nevyšla. Tak snad příště.
Petr a Lenka Pollákovi
Foto Jakub Šerých

Taneční skupina Luas dancing school se představila s irskými tanci
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Izraelský kolový tanec Palmy si zatančil celý sál

Malé tanečnice

Irská polka

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a chtěli bychom vás povzbudit, abyste se s námi i nadále dělili o cokoliv, co vás z duchovního i každodenního
života osloví. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte
osobně v sakristii.
(red.)
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ZŮSTALA MI ZÁVISLOST

Z obálky loňského březnového
Věstníku nám s úsměvem žehnal papež František. Prožívali jsme mimořádné okamžiky: odvážný krok papeže
Benedikta, který s plným vědomím
odešel do ústraní, aby uvolnil místo
svému nástupci, a velkou radost z toho, že se nepotvrdily spekulace novinářů a Duch svatý prostřednictvím kardinálů celého světa 13. března vyvolil za
nového papeže Jorge Maria Bergoglia.
Moc jsme toho o něm nevěděli a napsat jeho portrét ve velmi krátkém čase
byl náročný úkol.
S velkým zaujetím jsem pak dál
sledovala každý jeho krok a internetové
stránky rádia Vatikán jsem otvírala

téměř denně (www.radiovaticana.cz).
Zvlášť jsem si oblíbila Františkovy krátké ranní promluvy v kapli domu
sv. Marty. A přiznám se, že tahle závislost mi už zůstala. Kdykoliv potřebuji
povzbuzení, přečtu si jeho aktuální
zamyšlení nad Božím slovem a nikdy
neodejdu s prázdnou.
Dnes už nemůžeme říci, že toho
o Jorge Bergogliovi víme málo. Knih
s jeho myšlenkami i životopisných titulů najdeme v nabídce internetového
knihkupectví www.ikarmel.cz okolo
dvaceti. Mohu doporučit například rozhovor s rabínem Abrahamem Skorkou
O nebi a zemi anebo útlou knížečku
Pokora, cesta k Bohu. Zvlášť exhortace
Gaudium evangelii,
která vyšla koncem
ledna v českém
překladu, stojí za
pozornost. Jedná
se o programový
text pontifikátu papeže Františka. Jako pastýř v něm
rozjímá v rozmluvě
s věřícími a je jen
na nás, jestli se
připojíme.
Jana Šilhavá
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA NA LHOTCE

Farář Zvonimír Šorm při požehnání
V týdnu od 18. do 25. ledna se
křesťané spojují v modlitbě za dar jednoty. Taky u nás na Lhotce se letos
konalo ekumenické setkání, kterého
jsem se zúčastnila. Na lavicích byly
připravené papíry s texty písní, které
jsme zpívali s doprovodem hudební
skupiny „Jiříkovo vidění“.
Motem letošního Týdne modliteb
byla věta apoštola Pavla: „Je snad
Kristus rozdělen?“ Zazněla v prvním
čtení bohoslužby slova. Společně jsme
se také modlili Apoštolské vyznání víry
a Otčenáš. Po modlitbách a velmi pěkné promluvě jsme se sešli jako přátelé
u malého pohoštění.
Jména všech zúčastněných duchovních neznám, kromě Zvonimíra
Šorma, faráře církve českobratrské
z Modřan. Znám totiž i jeho maminku
Marii Šormovou. Měla čtyři syny –
Zbyňka, Zdara, Zdeňka a Zvonimíra.
Bydleli u nás v Hodkovičkách a Zdárek
byl můj spolužák ze základní školy.

Paní Máša Šormová se
celý život věnovala výchově svých synů. Měla nelehký život, ale víra jí velmi
pomáhala. Dokonce dva
z jejích synů se stali evangelickými faráři. Dnes má
patnáct vnoučat.
Marie Šormová je také
malířkou. Malováním si
trošku vypomáhala finančně a hlavně si tím zpříjemňovala život.
Malovala pražské motivy, ale také přírodu na Vysočině v okolí Horního
Bradla. Ráda navštěvuji její výstavy.
Dnes je jí už přes 80 let, ale stále je vitální. Bylo milé, že jsme se na Lhotce
opět sešly. Potěšilo mě, že s otcem Jiřím předběžně plánovali výstavu jejích
obrazů v kapli.
Eva Kocmanová
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Rok 2013 je bezpečně za námi, Příjmy od uživatelů osobní asistence:
všechny pohledávky máme zaplaceny, 741.946 Kč
čekáme pouze na vyúčtování od někte- Příjmy ze zdravotního pojištění:
rých smluvních partnerů, především 1.862.944 Kč (částka je zatím předzdravotních pojišťoven. V průběhu mi- běžná)
nulého roku jsme zavedli novou službu Dary fyzických a právnických osob:
– rozvoz obědů, rozrostli se o tři další 317.526 Kč
Tříkrálová sbírka: 48.482 Kč
zaměstnance a jeden služební vůz.
Naše účetnictví ještě samozřejmě
Možná je zajímavé, podívat se na
není uzavřeno. Čísla příjmů z prodeje
rok 2013 z pohledu čísel:
služeb jsou částky, které jsme vyfaktu● Služba osobní asistence:
rovali. Konečná čísla budou asi o něco
Počet uživatelů: 25
menší. Pojišťovny nám fakturace praPočet odsloužených hodin: 6.182,88
videlně krátí a mezi uživateli našich
● Pečovatelská služba:
služeb se najdou i neplatiči. Nejčastěji
Počet uživatelů: 85
nám rodina nezaplatí služby za poPočet odsloužených hodin: 5.970,73
slední měsíc. Nejde o částky, které by
● Ošetřovatelská služba:
stály za vymáhání, a rodina už nás nePočet uživatelů: 81
potřebuje. Výsledná účetní bilance buPočet odsloužených hodin: 5.197,88
● Celkem jsme ošetřili 162 klientů de v první polovině roku zveřejněna na
našich webových stránkách, stejně tak
a odsloužili 17.351.49 hodin služby
i Výroční zpráva 2013.
● Služby
půjčovny
Vraťme se ale k roku
zdravotnických pomůcek
aktuálnímu. Ministerstvo
využilo celkem 50 uživapráce a sociálních věcí
telů.
zveřejnilo výsledky dotací
Nenechte se zmást
pro rok 2014. Teď už vítím, že součet uživatelů
me, že jsme dostali dotaci
jednotlivých služeb není
v potřebné výši. Období
matematicky
správný,
finanční krize na začátku
mnoho našich klientů od
roku se pomalu chýlí ke
nás čerpá několik služeb
konci. První splátka dotasoučasně, v celkové stace obvykle dorazí začáttistice jsou potom uváděkem dubna a naše fini jen jednou. Uživatele
Posezení před
nanční situace se stabilislužeb naší půjčovny
ukončením návštěvy
zuje.
zdravotnických pomůcek
Děkuji všem, kteří nám pomohli
do celkové statistiky neuvádíme, protopřeklenout začátek roku 2014. Všem
že jde o službu doplňující.
přeji krásný březen.
● Finanční příjmy:
Eva Černá
Dotace a granty: 2.851.000 Kč
Příjmy od uživatelů pečovatelské služ- Č. ú. 7450400257/0100; v.s. dat. narození DDMMRRRR, text: jméno, adresa.
by: 716.488 Kč
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6. 4.

Farní akademie, hosty budou
Jáhen Mgr. Josef Múčka
a MVDr. Helena Múčková: Dnes
nás nepřekvapí nic víc než
šťastné manželství. Je pravdou,
že žena je pro svého muže tím,
co on z ní učiní a muž pro svou
ženu tím, co z něj učiní ona?
Platí to také o dětech?
12. 4. Velký úklid před Velikonocemi
27. 4. První sv. přijímání
9.–11. 5. Víkend pro rodiny s dětmi
v Hrádku u Vlašimi
14. 5.–13. 6. Jarní škola pro dospělé.
na téma Způsoby modlitby
18. 5. Mše sv. upravená pro děti
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. Poutní slavnost P. M. Královny
míru
8. 6. Seslání Ducha sv. – Letnice,
mši sv. v 10 h bude sloužit
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD., následovat bude
Zahradní slavnost farnosti
11. 6. Poslední výuka náboženství
15. 6. Mše sv. upravená pro děti
27. 7.–9. 8. Letní chaloupka 2014 se
bude konat v Horní Plané
u Lipna

Drazí bratři a sestry,
nechť tato postní doba najde celou církev disponovanou a ochotnou přinášet těm,
kdo žijí ve hmotné, mravní a duchovní bídě, evangelní svědectví, jehož souhrnem
je zvěst o lásce milosrdného Otce, připraveného obejmout v Kristu každého člověka.
Dokážeme to v té míře, v jaké budeme připodobněni Kristu, který se stal
chudým a svou chudobou nás obohatil. Půst je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom
pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá
chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru k
almužně, která nic nestojí a která nebolí.
Z poselství papeže Františka k postní době

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4-Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
internet: http://lhoteckafarnost.cz; bankovní spojení: číslo účtu 74326329 /
0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana
Šilhavá. Příspěvky posílejte na adresu farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec N. Nisou www.tiskem.cz.
Číslo vychází 21. 2. 2014.
Uzávěrka příštího čísla je 14. března 2014. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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